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Hitler-Duitsland mocht in 1933 niet bekriti
seerd worden 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

In december 1933 liet de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken 
een brief uitgaan aan alle burgemeesters, ook die in het gebied van het hui
dige Breukelen, waarin er op werd gewezen dat platen en aanplakbiljetten 
"welke een beleedigenden inhoud bevatten voor de Regeering van bepaalde 
landen" niet geschikt zijn "ter bevordering van de goede verstandhouding 
met bevriende naties" en afbreuk kunnen doen "aan de daarmede onderhou
den vriendschappelijke betrekkingen" (zie Afbeelding 1). Hoewel het woord 
'Duitsland' in die brief niet voorkwam, wist iedere lezer toen precies waar 
het om ging. Zozeer koesterde Nederland zijn neutraliteit, dat de regering 
kritiek op het doen en laten van Hitler trachtte te onderdrukken. 

Bij de verk iez ingen van 31 juli 1932 behaa lde de Nat ionaal -Socia l i s t i sche Du i t se 
Arbeidersparti j van Adolf Hitler 230 van de 578 zetels, en werd daarmee de grootste fraktie 
in de Rijksdag (de Duitse Tweede Kamer). De N.S.D.A.P. eiste daarop de post van rijks-
kanse l i e r (minis ter-president) op. Rijkspresident P.L.H.A. von Hindenburg wilde echter 
me t de aftredende r i jkskansel ier F.J.H.M.M. von Papen verder gaan. Toen men het niet 
eens kon worden, werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, in de hoop dat gebrek aan 
geld in de verkiezingskas de invloed van de N.S.D.A.P. zou doen verminderen. De ver
kiezingen van 6 november 1932 brachten Hitlers partij terug tot 196 zetels. Dat verlies was 
echter te ger ing. Von Papen moest er mee ins temmen vice-kanselier te worden onder 
Hit ler , die hij wel de belofte afdwong str ikt par lementair te regeren en genoegen liet nemen 
me t drie van de elf ministersposten. Op 30 januar i 1933 legde Hitler in handen van Von 
Hindenburg de officiële eed af. Hoewel hij zo trouw zwoer aan de grondwet, was de Duitse 
"republiek van Weimar" op datzelfde ogenblik tot de ondergang gedoemd. 

De eerste weken waarin Hitler aan de macht was, gebruikte hij om zijn kansel ierschap 
om te zetten in een dictatuur. Nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven, en in de ver
kiezingscampagne werden de tegens tanders van de N.S.D.A.P. door voortdurende geweld
plegingen en dreigementen sterk geïntimideerd. De N.S.D.A.P. haalde di tmaal 288 van 
de 627 zetels, nog geen meerderheid, maar Hitler slaagde er in de nieuwe Rijksdag volle-
n i ( T f p t l v a n n i c o r c n ( I T - , 0*-t m o Q r t I Q ^ r l w ^ * ^ * ^ O V ï Q Y ' I I ^ V I T-Q " I t ' r m Q f . r i t i f r i i r K T o i T û f f û t ? " f m a r>Vif^ _ 

„ l t , „e u i d u m a e i B i i , « ^ ^« . . .„„! . , _t„„„ ,\^,^ „^, uei uuikt: Ei i i i iduiuguugbge&eki ^ , „ ^ „ . , 1 
gingswet) aangenomen, die de regering dictatoriale machtsbevoegdheden gaf en de grond
wet b u i t e n werking s te lde. Al snel verving Hit ler de reger ingen van de afzonderli jke 
Duitse s taten door stadhouders en werden de politieke partijen die zich tegen Hitler hadden 
verzet ontbonden. Toen Von Hindenburg in augustus 1934 overleed, maakte Hitler zichzelf 
pres ident- r i jkskansel ier onder de titel "Führer" (leider). De invoering van he t leidersbe
ginsel was voltooid. 

In Nederland werd de in 1932 opgerichte Nationaal-Socialistische Bewe
ging (N.S.B.) van Anton Mussert een zusterpartij van de Duitse N.S.D.A.P. 
In haa r "leidend beginsel" verklaarde de N.S.B, zich onder meer voorstan
der van een staatsgezag "onafhankelijk van geldmagnaten, kerkelijke over
heden en volksgunst", "uitschakeling van de steeds onzedelijker vormen 
aannemende en steeds onnutter wordende kiesstrijd", "organisatie van de 
natie in corporation" en "onderdrukking van leerstellingen, instellingen en 
handel ingen die de eenheid en de onafhankelijkheid van de nat ie en de 
goede zeden aantasten". 

De benoeming van Hitler tot Duits minister-president, op 30 januar i 1933, 
maakte in Nederland niet veel emoties los. Velen raakten echter al spoedig 
daarna geschokt door de ongrondwettelijke ontwikkelingen, het wegvagen 
van de oppositie, de gelijkschakeling van de vakbonden en de censuur . 
"Willen wij verhoeden dat Nederland de weg opgaat die Duitsland reeds af
gelegd heeft," sprak de socialistische leidsman J.W. Albarda in maar t 1933, 
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"dan moeten wij . . . klemmender dan ooit het pleit voeren voor de democra
tie die voor ons niet slechts algemeen kiesrecht en parlementair stelsel bete
kent maar bovenal geestelijke vrijheid . . .". Vooral bij de linkse politieke 
groeperingen kwam het tot openlijke waarschuwingen en protesten. 

Meer naar rechts in het Nederlandse politieke spectrum werd vooral het 
communisme als dreiging gezien. Toen de Centrale Inlichtingendienst eind 
november 1933 zijn jaarlijkse vergadering had met zijn contactpersonen bij 
de politiekorpsen, werd lang gepraat over de vraag of de N.S.B.'ers staatsge
vaarlijk waren. Het hoofd van het Hilversumse politiekorps zei daar: " Ik 
heb de overtuiging dat zij zeer regeringsgetrouw zijn. . . Ik verklaar op
recht, nog niet veel van het fascisme te weten, doch in beschouw het wel als 
een tegenwicht voor communisme en socialisme". Hij was niet de enige 
Nederlander die toen zo dacht. 

•"-?'•'' — 

Ministerie van BinnenJ aridsche /.aken. 

Betreffende: Ho.23117 Kabinet, Afdeelin« H.B. 
anti-Duitsche reclame
platen . 

's-Gravenhage, 27 December 19 3?. 

Ik. moge Uwe aandacht voor het vollende vragen. 

Het ia der Regeering gebleken, dat op openbare aonpluk-

borden of -plaatsen meermalen platen en aanplakbiljetten zijn 

aangebracht, welke een beleedigenden inhoud bevatten voor de 

Regeoring van bepaalde landen . Jjoodanige affiches zijn niet ge

schikt ter bevordering van de goede verstandhouding met be

vriende naties en kunnen afbreuk doen aan de daarmede onder

houden vriendschappelijke betrekkingen. 

Ik zoude het op prijs stellen, dat zooveel doenlijk het 

aanbrengen van dergelijke biljettan wordt tegengegaan en roep 

daartoe ten deze Uw medewerking in, voor zooveel Uwerzijds 

âaarop Invloed kan worden uitgeoefend. 

Coli: v.H. De Minister van Binnenlandsohe Zaken, 

,-, !> C 0 

Afb. 1. Brief d.d. 27 december 1933 van Binnenlandse Zaken aan alle burgemees te rs me t 
een oproep openlijke krit iek op Hitler-Duitsland tegen te gaan. Het hierboven weergegeven 
exemplaar werd ontvangen door de burgemeester van Laag-Nieuwkoop. (Archief Histo
r ische Kring Breukelen.) Die van Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St . P ie te r s , Kocken-
gen, Ruwiel en Loenersloot kregen er ook zo een. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 2, 1995 



67 

Breukelen in oorlogstijd 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

De herdenking van 50 jaar herkregen nationale vrijheid vormt een goede 
aanleiding ook stil te s t aan bij de gebeurtenissen in ons dorp tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ik begon met enkele vraaggesprekken over Breukelen 
in die periode. Vanwege het interpreteren van foto's en het controleren van 
verzamelde gegevens vonden nog tal van gesprekken plaats. Daardoor is dit 
een wat lijvig artikel geworden. 

Het geeft desondanks geen volledig beeld van de oorlogsjaren. Dat heeft in 1955 de heer 
Wisse in een publikatie voor de schooljeugd al globaal gedaan.1 Hij noemde daarbij geen 
namen van de toen nog in leven zijnde betrokkenen. Dat doe ik nu wel, maar omdat ik me 
beperk tot de herinneringen van slechts een beperkt aantal Breukelaars , zullen er zeker 
veel namen ongenoemd blijven. We hopen die met de bijbehorende verhalen nog eens te 
mogen horen . 

Mobilisatie 

Ten gevolge van de toenemende internationale spanningen werd op 28 au
gustus 1939 de algehele mobilisatie van het Nederlandse leger afgekondigd. 
In Breuke len k w a m e n zo'n 1400 reservis ten aan , die voorlopig onder
gebracht werden in de lokalen van de lagere scholen, de Tekenschool, in de 
zaal van Het State Wapen en in die van de gebroeders Van Stam. De keuken
wagen stond voor garage Van Ekris geparkeerd,2 hun kant ineruimte of mi
litair tehuis was in het gebouw Salvatori bij de Ned.-Herv. kerk. Verschillen
de Breukelse echtparen waren daar om de beurt "gastouders".3 De soldaten 
haalden uit het Arsenaal in Nieuwersluis de benodigde uitrustings- en kle
dingstukken, die dik onder het stof zaten. De soldatenkistjes van ongeverfd 
leer moesten door herhaald poetsen met zwarte schoensmeer nog de bedoel
de kleur krijgen. De geweren die zij uitgereikt kregen, waren van omstreeks 
1870 en dus totaal verouderd.4 De leeftijd van de soldaten lag tussen de 20 en 
35 j aa r en het is te begrijpen dat ze weinig enthousiasme vertoonden toen ze 
uit hun werk en hun gezinnen werden gehaald. In Het State Wapen lagen 
niet alleen goedgebekte Amsterdammers, maar ook veel uit Duitsland af
komstige Nederlanders, die hun moedertaal maar slecht beheersten.5 

De mili tairen zijn ruim een maand gebleven en vertrokken toen naa r 
hun stellingen. Bakker C. Prins was daar blij om, want hij had iedere nacht 
extra lang moeten werken om 's morgens weer vele, vele honderden broden 
voor hen te kunnen leveren. 

Op 3 september 1939, twee dagen nadat de Duitse legers Polen waren bin
nengevallen, verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. 
Nederland hoopte, evenals in 1914, weer neutraal te kunnen blijven, maar 
slechts weinigen hadden daar vertrouwen in. Op de Markt te Breukelen en 
in het weiland van boerderij De Poel was het een drukte van belang door 
exercerende en oefenende soldaten.2 Om het leger te kunnen verplaatsen en 
te bevoorraden werden auto's en paarden gevorderd, ook in Breukelen. De 
paarden werden in een weiland bij het station door veearts D.M. Hoogland 
gekeurd en ingeschreven. Ze bleven nog enige tijd hier om voor hun nieuwe 
taak te worden afgericht: op de Markt leerden ze in een tweespan en een 
vierspan te lopen.2 Het moet voor de Breukelse jeugd een boeiende tijd zijn 
geweest, want er viel veel te zien. 

De volwassenen die niet voor militaire dienst waren opgeroepen, konden 
als vrijwilliger dienst gaan doen bij de Luchtbescherming. Ze werden enigs
zins vertrouwd gemaakt met het bestrijden van rampen en het redden van 
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Afb. 1. Een deel van de Burgerwacht Breukelen. Achterste rij v.l.n.r.: Piet Woudenberg 
(commandant), Harm Scherpenzeel(?), Jan Aalbers(?), Aart Buizer, Freek Aalbers, onbe
kend, W. Donselaar, Jan Spee, Herman Verhoef, onbekend, P. Bouman (ondercomman
dant). Voorste rij v.l.n.r.: Dirk Habbe Jansen, Paul Spee, Wim de Jong, Evert Drost, Piet 
van Riet, Theo Aalbers, Piet Letter, Lammert van Rhee en Henk van Elk. (Foto-archief 
Historische Kring Breukelen.) 

slachtoffers. Anderen gingen bij de Luchtwachtdienst, die als uitkijk op de 
toren van de Hervormde kerk stond om te waarschuwen als er vijandelijke 
vliegtuigen naderden. 

Evenals bakker C. Prins6 had onderwijzer J.H. Jutte7 zich daarvoor opgegeven. Laatst
genoemde had echter hoogtevrees en beklom "met lood in de schoenen" de ladders in de 
toren om voor de veiligheid van de burgers te waken. Zij hadden een door de heer Schroder 
aangelegde telefoonverbinding met de radioluisterpost in het met zandzakken afge
schermde kantoor van de gemeentearchitect H.M. Vlug, Straatweg 39. De radioluisterpost 
werd 24 uur per dag bemand door vrijwilligers die de uitzendingen van de radionieuws
dienst beluisterden, waarin de vliegtuigbewegingen met vermelding van aantallen, plaats 
en richting bekend werden gemaakt. Als Breukelen in een vliegroute lag, kon de luister
post dit doorbellen naar de torenwachters, die bij de nadering alarm moesten slaan. Bij 
luchtalarm kreeg de commandant van de brandweer W. Woudenberg via de luisterpost op
dracht de sirenes in werking te stellen of de kerkklokken te laten kleppen. In de meidagen 
van 1940 is dat in Breukelen niet nodig geweest.8 

Andere ingezetenen waren lid van de Burgerwacht9 en hadden al jaren
lang in de grote zaal van Het State Wapen geoefend in het schijfschieten. 

Om hun conditie op peil te houden hielden ze oefeningen in het land van Niek van der 
Grift naast Nijenrode en deden ze mee aan wandelmarsen, waarbij de trommelslager 
Henk van Elk het tempo aangaf. Hun commandant was Piet Woudenberg, die ongehuwd 
was en nog bij zijn ouders in Breukelen woonde. Ondercommandant was Piet Bouman, de 
directeur van de Middenstandsbank. Van zijn dochter10 kreeg de Historische Kring een 
groepsfoto (zie Afbeelding 1) van de leden die deel gingen nemen aan een wandelmars. 
Lid van de Burgerwacht waren onder anderen ook R. Hildebrand, C.M. Augustein, H.A. 
Ekhart en M. van Muiswinkel. 

Oorlog en capitulatie in mei 1940 

Toen op vrijdag 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, heeft de Burgerwacht de 
N.S.B.'ers van huis gehaald en naar Nieuwersluis gebracht, waar ze uit 
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veiligheidsoverwegingen tot de dag van de capitulatie werden opgesloten. De 
autori tei ten waren bang voor een spionerende "vijfde colonne" en het gonsde 
dan ook van de geruchten over hulp van N.S.B.'ers aan de vijand. 

Na de capitulatie heeft Ekhar t zijn geweer in het weiland achter zijn huis aan de Een-
dracht laan in de sloot gegooid. Dat was bij het melkhok van Dirk Korver uit Otterspoor-
broek, die he t land toen van de gemeente pachtte.1 1 Michiel van Muiswinkel gooide zijn ge
weer in he t Merwedekanaal .1 2 Of andere burgerwachters dat ook hebben gedaan is niet be
kend, m a a r op 26 juni 1940 werden 60 geweren en 6 revolvers van de Burgerwacht bij de 
Dui t se r s ingeleverd.1 3 

Op bevel van de Duitse autoriteiten is de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in augus tus 
1940 ontbonden en kregen de leden schriftelijk bericht dat zij per 26 augustus 1940 eervol 
onts lagen waren. De meeste leden zullen, evenals Van Muiswinkel,3 hun uniform hebben 
weggedaan, maar velen van hen zijn later, evenals hij, in het verzet gegaan. Augustein en 
Ekhar t werden al in 1942 door de S.D. gezocht.3 Piet Woudenberg heeft zijn wapenkennis 
aan anderen doorgegeven, want toen J a n van Leusden bij de ondergrondse kwam, kreeg 
hij samen met Dorus Goedjaar wapeninstruct ie op Grigia, waar Woudenberg toen woonde. 
Een andere ex-Landstormer, Harm Scherpenzeel, werd een belangrijk lid van een verzets
groep die sabotage pleegde. 

De vijf oorlogsdagen waren ook in Breukelen tamelijk enerverend. Over 
de Straatweg kwam veel militair verkeer. De geruchten over Duitsers die in 
Nederlandse uniformen achter de linies opereerden drongen overal door. De 
mensen maakten zich zorgen over de in West-Nederland afgeworpen vijan
delijke parachutis ten. Bakker Prins liet daarom op de tweede oorlogsdag 
zijn dochter Maria, die bij zijn zuster in Den Haag werkte, met een taxi op
ha len . 4 Dat was een gevaarlijke onderneming, want bij Ypenburg waren pa
rachut is ten geland en om Den Haag werd behoorlijk gevochten. Ze kwam 
echter veilig thuis. Onderweg had ze veel neergeschoten Duitse vliegtuigen 
langs de wegen en in de landerijen zien liggen (zie Afbeeldingen 2 en 3). Dat 
gaf hoop op een goede afloop van de strijd. 

Afb. 2 (links) en Afb. 3 (rechts). In de omgeving van Den Haag neergeschoten Duitse bom
menwerpe r s . (Foto-archief Historische Kring Breukelen.) 

Maar op de vijfde dag werd Rotterdam gebombardeerd en moest het Ne
derlandse leger de wapens neerleggen om Utrecht en Amsterdam een der
gelijke verwoesting te besparen. Het bericht van de capitulatie werd op dins
dag 14 mei 's avonds om 7 uur via de radio bekendgemaakt. Veel Breuke
laars verzamelden zich toen op de Markt, om dit slechte nieuws samen te 
verwerken. Dokter Klaas de Snoo heeft daar de burgers moed ingesproken 
en met ontroering hebben ze samen het Wilhelmus gezongen, voorlopig voor 
de laatste keer.3 De luchtwachtpost zag die avond de rode gloed van het bran
dende Rotterdam. In Breukelen wist men toen nog niet, dat hun 24-jarige 
dorpsgenoot Dirk Slotboom14 op 10 mei bij Dubbeldam op het eiland van Dor-
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drecht gesneuveld was. 
De bewoners van Breukelen-St. Pieters die aan de oostkant van de Vecht 

woonden, moesten evacueren. Op 14 mei moesten de laats ten om 10 u u r op 
het station zijn om per trein te worden afgevoerd. G.W. van Zijl,15 de sluis-
wachter in de Vliegende Kraai, wilde eerst op zijn post blijven, m a a r zwicht
te tenslotte voor de aandrang van burgemeester Röell. De spoorlijn was zo 
vol met militair vervoer, dat de évacués pas in de middag konden vertrek
ken. In Amsterdam moesten ze wegens luchtalarm de schuilkelders in bij 
het Centraal Station en pas laat kwamen ze die avond in Opperdoes aan, 
waar ze hoorden dat Nederland gecapituleerd had. Enkelen gingen de vol
gende dag al naar Breukelen terug, de anderen volgden een of meer dagen 
later. Toen de koeien terugkwamen, werden die samengebracht in een wei
land achter Gunterstein, waar de eigenaren ze kwamen uitzoeken en mee 
n a a r hun boerderij namen.2 

Mevrouw Jutte zag op 14 mei veel terugtrekkende Nederlandse soldaten langs haar huis 
aan de Straatweg komen. Ze kwamen van de Grebbelinie en hadden daar veel kameraden 
verloren, onder andere omdat hun helmen niet deugden. De daarop aangebrachte bronzen 
leeuw was heel gevaarlijk; de kogels ketsten er niet op af maar doorboorden daar de helm. 
Schilder A.P. Smits uit de Brugstraat moest met verf komen om die emblemen zwart te 
schilderen.7 De terugtrekkende troepen boden een treurige aanblik, rommelig en haveloos. 
Ze waren erg hongerig en kregen koffie en brood van de burgerij. 

Duitse bezetting en begin van het verzet 

Enkele dagen later kwamen de goed geklede en toegeruste Duitse militai
ren langs. Niet alleen met vrachtauto's en wagens, maar ook te voet en te 
paard . Er was veel lichte cavalerie bij. Mevrouw J u t t e zei: "Ik ben m a a r 
gauw naa r binnen gegaan toen een van hen voor mij salueerde: de n a a m 
van mijn man, Heinz Ju t te , was voor sommigen toch al verdacht".1 6 Willem 
van der Grift herinnerde zich de drie dagen durende doortocht van Duitse 
soldaten r icht ing Amsterdam.1 7 Het was een ononderbroken stroom, zodat 
hij grote moeite had om met zijn t rekkar de bussen melk n a a r de melk
fabriek te brengen. Zijn vader kreeg direct na de capitulatie zo'n veertig ca-
valeris ten met hun paarden ingekwartierd. De varkensschuur werd ervoor 
aangepas t en voor het vastzet ten bij het roskammen werden door smid 
Takke ijzeren ringen in de bui tenmuur gemaakt. Deze inkwart ier ing duur
de ruim een maand, maar ook later werden herhaaldelijk paarden en man
schappen op de boerderij Griftenstein ondergebracht. 

Voor hun paarden vorderden de bezettingstroepen hooi bij de boeren. Die 
moesten dat afleveren bij fouragehandel Streng, waar het op het Zandpad in 
balen werd geperst. De veearts Hoogland heeft dat gefilmd, evenals een op de 
Kaasmark t s taande colonne Grüne Polizei met motoren en overvalwagens. 
Die waren op weg naar Amsterdam en gebruikten hier een maaltijd bij de 
veldkeuken, die op de werf van Van Stam stond. 

De jodenvervolging 

Veel Breukelaars keken machteloos toe toen de joden door de bezettings
macht werden gediscrimineerd en later gedeporteerd. Op de Stationsweg 39 
woonde keurmeester Simon van Zuiden met zijn vrouw Sara. 1 8 Hij werd in 
november 1940 als ambtenaar ontslagen en moest zich in september 1942 
met achterlat ing van een groot deel van zijn inboedel in Amsterdam vesti
gen. Zij zijn nooit meer in Breukelen teruggekeerd. 

In het archief van de Gemeente Breukelen bevindt zich een map met cor
respondentie1 9 waaruit het diep treurige van de door de bezetter opgedragen 
maatregelen blijkt. 
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De eerste brief dateer t van 1 maar t 1941, dus kort na de W.A.-rellen tegen de joden en de 
daarop volgende s tak ing op 25 februari in Amsterdam. Het is een circulaire van Commis
saris Müller aan de burgemeesters in de provincie Utrecht, met de opdracht hem te melden 
of zich in hun gemeente joden bevonden die uit Amsterdam gevlucht waren. Burgemeester 
Röell antwoordde op 3 maar t 1941 dat dit niet het geval was, maar corrigeerde dit op 7 maar t 
met de mededeling, dat zich hier op 24 februari een echtpaar gevestigd had waarvan de man 
jood was. Zij moesten wachten op de voltooiing van hun nieuwe huis, waarvoor ze al op 12 
december 1940 een huurcontract hadden getekend, maar waren vanwege de onlusten eerder 
naar Breukelen gekomen. De burgemeester had het gezin in afwachting van een nadere 
beslissing naa r Amsterdam teruggestuurd. Op 22 maar t berichtte Müller, dat ze in Breuke
len mochten worden ingeschreven. Het was de familie Messcher, die eerst met twee, la ter 
met vier kinderen op Eendracht laan 79 woonde en waarvan de man op de slachterij van 
Folkerts werkte . 2 0 

In april 1941 kwamen er circulaires dat aan de ingangen van het dorp 
onder het p laatsnaambord ook borden moesten worden bevestigd met de 
tekst "Juden nicht erwünscht" en dat hotels en cafe's van het bord "Zutritt 
von Juden nicht erwünscht" moesten worden voorzien. Er moest een Neder
landse vertal ing aan worden toegevoegd. De burgemeester meldde op 19 
april 1941 dat dit was gebeurd. In juni moest de burgemeester de namen en 
adressen van alle in zijn gemeente wonende joden aan de Sicherheitspolizei 
te Utrecht opgeven. Hij deed dat op 7 juni 1941 (zie Afbeelding 4). 

OPGAVE van de i n de gemotnte Bï'EUŒLEH-NIJENKODE Wonende Joden . 
^ U = 3 3 ^ : ^ 3 ^ ; ^ L 

n a -
KAAl! e n z . geb .da tum g o b . p l a a t s t i o n a -

1 1 -
t o i t 

n d r es 

HATTEMAK, 
Abraham J o s p e h 5 Aug 09 Amsterdam Bed. v e r t e u e r n ? . E e n r i r a c h t l . 

81 
MATTEMAir, 
Joseph Leo 1 Aug 35 n ,< zonder a . b . 

MESSCHER, 
Carla Marijke 9 Aug 40 Zuilen 

MB5SCHEK, 
Elisabeth Sophia 25Mrt 58 Breukelen-N. 

zonder Eendraoht. 
79 

zonder a.b. 

MBBSOHER, 
•Jozua 

MESSCHER, 
Jozef 

ROZEVELD, 
Sara 

VAK 20TDEK, 
Sinon 

3 Jan 07 Hasker land F. „ s l a g e r 0 . a . b . 

11Mei 37 Breuke len-H. 

23feb 91 Groningen 

5 J u l 88 Hoogeveen D. 

zonder a.b. 

zonder Stationsweg 
39 

zonder a.b. 

Aldus opgemaakt den 7 J u n i 1 9 4 1 . 

^e Burgemees t e r van Breuke lon-Hl ; Jen rode , 

7 4 • s / 

Afb. 4. Opgave van burgemeester Röell aan de Sicherheitspolizei te Utrecht. 
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In augustus stuurde de procureur-generaal te Amsterdam een brief over he t weren van 
joden ui t badplaatsen en plaatsen met vreemdelingenverkeer. Loco-burgemeester Molen
kamp antwoordde op 14 augustus 1941, dat naar zijn mening Breukelen niet tot de bedoelde 
plaatsen behoorde (zie Afbeelding 5). 

In december moest de burgemeester de plaatsen in het dorp opgeven die 
voor joden verboden waren (zie Afbeelding 6). In 1942 werd de bewegingsvrij
heid van joden nog verder belemmerd door hun fietsen in beslag te nemen. 
Als er aan een fiets iets mankeerde, moest de joodse eigenaar eerst nog de 
reparatie betalen; in huurkoop aangeschafte fietsen moesten meteen volle
dig door de joodse koper worden afbetaald. 

Met de toevoeging van L.B. (= loco-burgemeester) tekende Molenkamp op 24 juni een 
verklar ing dat A.J. Mat teman , J . Messcher en S. van Zuiden ieder een herenri jwiel had
den ingeleverd. Op 8 december 1942 meldde de burgemeester desgevraagd aan de Commis
sar is , dat de drie door joden ingeleverde herenrijwielen in bruikbare s t aa t verkeerden en 
dat die fietsen "zich thans bevinden in het concentratiekamp te Haaren" . 

In juni moest de "loco-burgemeester" een in het Duits gestelde adreslijst 
in zesvoud, bestemd voor de S.D., aan de Commissaris van de Provincie 
Utrecht sturen. Op 2 september 1942 volgde weer een opgave, nu aan het Ge
westelijk Arbeidsbureau, van de drie mannelijke joden ouder dan 18 jaar. 

14 Augus "tu3 

2111 

A a n 

Beperkte b e w e g i n g s v r i j h e i d den Hear P r o c u r e u r - G e n e r a a l 
Jorien tea. D i r e c t e u r van P o l i t i e 

t e 
A m s t e r d a m . 

ïïaar a a n l e i d i n g van Uw heden ontvangen t e l e g r a m i n zake nevenv -rmeld 
onderwerp, heb i k de e e r U t e b e r i c h t e n , d a t door n i j a a n v a n k e l i j k 
v o o r b e r e i d i n g e n z i j n g e t r o f f e n t e r u i t v o e r i n g van Uw r o n d s c h r i j v e n van 
1 d e z e r , n r . 2982/1941 R . P . / 2 4 6 1 , b i j welk s c h r i j v e n ook d e z e gemeente 
onder meer a l s v r e e m d e l l n g e n v e r k e e r s p l a a t s werd a a n g e m e r k t . 

-ngevolge h e t onder 3) van h e t r o n d s c h r i j v e n van den S e c r e t a r i s 
g e n e r a a l van h e t Depar tement van 3 i n n e n l a n d s c h e Zaken van 8 d e z e r , n r . 
259' ' Kabine t g e s t e l d e , behoor t a l l e e n i n g e v a l de bekendmaking r e e d s 
vrerd t o e g e p a s t b u i t e n den tering dor i n de b i j l a g e genoemde g e n e e n t e n , 
oen h i e r t o e s t r e k k e n d ve rzoek b i j U t e worden i n g e d i e n d . 

"•ongezien n a a r mi jn meening deze gemeente geen u i t g e s p r o k e n k a r a k t e r 
a l s "Kuro r t " i n den z i n van ovengenoemd s c h r i j v e n b e z i t en n i e t onde r 
de in de b i j l a g e vernoemde gemeenten was b e t r o k k e n , z i j n de door m i j 
Ge t ro f f en u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n weder i n g e t r o k k e n . 

hoewel door h a r e l i g g i n g aan den R i j k s s t r a a t w e g Amste rdam-Ut rech t 
deze gemeente i n de zomermaanden een druk - z i j h e t ook doorgaand -
v e r k e e r van v r e e m d e l i n g e n b e z i t , ben ik van meening d a t v o o r u i t b r e i d i n g 
van he t g e t a l a l s centrum van v r e e m d e l i n g e n v e r k e e r genoemde a l a a t s e n 
n e t deze gemeente geen termen aanwezig z i j n . 

De Burgemees te r van B r o u k e l e n - N i j e n r o d e , 

Afb. 5.Brief van loco-burgemeester Molenkamp aan de procureur-generaal te A m s t e r d a m . 
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17 •'-'o comber 

4171 

A a n 
U i t v o e r i n g Verordening van , „ _ „ , 
den Commi l sa r i s -üene räa l over d e n H a e r ^ c u r e u r - G e n o r a a l 
op t r eden van Joden i n h e t Fgd. Gew. D i r e c t e u r van P o l i t i e 
openbaar , 

A r a s t e r d a n . 

Ter voldoening aan Uw d a a r t o e b i j r o n d s c h r i j v e n van 16 d o u e r , rœ. 
P 5-1941 gedaan v e r z o e k , doe i k U h i e r b i j toekomen een opgaaf van de 
i n deze gemeente aanwezige c a f ê ' s enz . 

C a f é ' s en r e s t a u r a n t s : : 
1 . "he t S ta tewapen" - S ta t ionsweg 1 
2 . " h e t R e g t h u i s ? - ITieuwstrnat 13 
3 . C. Schuurman - Markt 2 
4 . G.E. Peek - S ta t ionwag H 
5; " S t a t i o n s k o f f i e h u i s " - G. vanden Broak-S ta t ionsweg 91 
6 . ü . Heus - S t r aa tweg 182 
7 . J . Vers teeg - K e r k s t r a a t 3 -
Bioscopen: 
In café "het Statewapen" (zie boven) 
Gebouwen voor lezingen, concerten enz. 
In cafe ''het Statewapen" (zie boven) 
Gebouw Salvatori 
R.K. Parochiehuis 

fro -/?ec$e. 
Openbare mark ten ; 
dé Kaasmarkt 
Openbare s p o r t i n r i c h t i n g e n : 
Voetba ldveld d e r v e r . "Ni j en rodes" 
Ysc lubvareen ig ing - S t r aa tweg 

De B u r g e n e e s t e r van Breuke l en -Hi j en rode , 

l 
/ * - • 

Afb. 6. Opgave door burgemeester Röell van de voor joden verboden gebouwen en plaatsen 
in Breukelen.19 

Twee dagen later moesten de heer en mevrouw Van Zuiden hun huis in Breukelen ver
laten. Hun goederen werden tijdelijk op de zolder opgeslagen, waarvan de politie de toe
gangsdeur verzegelde. Toen de burgemeester op 3 december 1942 de inventarislijst aan de 
Commissaris opstuurde, deelde hij hem mee, "dat op last van de betrokken Duitsche instan
tie het perceel inmiddels is vrijgegeven en thans bewoond wordt door W.A. van Stam". 

D e t w e e joodse g e z i n n e n op de E e n d r a c h t l a a n zijn n ie t weggevoerd , w a n t 
b u r g e m e e s t e r Röell gaf nog op 30 ju l i 1943 de n a m e n v a n de gezinshoofden 
op a l s m a n n e n die m e t nie t - joodse v rouwen w a r e n g e t r o u w d . M a t t e m a n en 
M e s s c h e r d roegen wel de j o d e n s t e r op h u n k leding, m a a r h i e l d e n zich op de 
a c h t e r g r o n d en zijn de he le oorlog in Breuke len gebleven. 1 2 

E e n a n d e r e b u r g e m e e s t e r 

Voor b u r g e m e e s t e r Röell sch i jnen de s p a n n i n g e n v a n zijn a m b t in oor
logsti jd t e groot te zijn geworden , zodat hij ziek werd. Hij k o n n ie t m e e r te 
r u g v a l l e n op zijn g e m e e n t e r a a d , w a n t die was op 28 a u g u s t u s 1941 ontbon-
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den, m a a r de wethouders mochten desgewenst als assis tenten aanblijven.2 1 

In juni 1942 was Molenkamp nog in functie en tekende hij als loco-burge
meester. Vermoedelijk is Röell eind 1943 definitief vervangen door Molen
kamp , 2 2 die bij de nationaal-socialistische of Duitse machthebbers naa r de 
vacature gesolliciteerd zal hebben. Voor die fout is hij na de oorlog bestraft, 
waarbij hem voor een aantal jaren het kiesrecht is ontnomen. 

Molenkamp was geen lid van de N.S.B., maar sympathiseerde s terk met de Dui t se rs . 
Dat kwam waarschijnli jk doordat hij als kaa shande l aa r al j a r en l an g re la t ies met Dui t s 
land had onderhouden. Misschien heeft ook zijn behoefte aan macht hem par ten gespeeld. 
Sommige Breuke laars zeggen, dat het dorp hem toch dank verschuldigd is, omdat hij veel 
goeds voor de inwoners heeft gedaan toen de brandstof- en voedselvoorraden waren uitge
put. Zelfs zijn er mensen die menen dat toen er sabotage werd gepleegd, hij s t rafmaatrege
len tegen de bevolking heeft weten te voorkomen. Anderen betwijfelen dit en hebben ook 
geen hoge pet op van zijn inspanningen voor de voedselvoorziening. 

Burgemeester Röell werd na de oorlog in zijn ambt hersteld zonder dat er 
zuiveringsmaatregelen nodig geacht werden. Op 1 juli 1946 kreeg hij om 
gezondheidsredenen eervol ontslag. 

Joodse onderduikers 

Sommige joodse mensen hebben zich aan deportatie kunnen ont t rekken 
door onder te duiken. Hoewel dat zeer r iskant was, hebben ook Breukelaars 
enkelen van hen voor langere of kortere tijd in huis genomen. Bij de familie 
Ju t t e op Straatweg 103 verbleef anderhalf j aa r lang een joodse onderduiker 
met de schuilnaam Verhoef. Men was zich er zó van bewust dat het gebrui
ken van zijn ware naam gevaarlijk kon zijn, dat niemand zich die achteraf 
meer in zijn her innering terug kan halen. Verhoef ging gewoon over s t r a a t 
en werkte in Maarssen bij Zwaardemaker. Hij had liturgische kleding uit de 
synagoge meegebracht, die op de zolder van de R.K. pastorie werd verstopt. 

Mevrouw J u t t e vertelde: "Op een dag in de vakantie was hij bij ons in he t zomerhuisje 
aan de t rekga ten geweest. Toen hij en mijn man teruggingen en met de roeiboot bij Wieg-
m a n s kwamen , werden ze gewaarschuwd voor een razzia aan de Scheendijk. Mijn m a n is 
verder gegaan, m a a r meneer Verhoef kwam in de roeiboot terug en is doorgevaren om via 
Hilversum weer naa r Breukelen te gaan. Toen de Dui tsers langs ons huisje voeren en rie
pen: 'Hebt u mensen in huis? ' , kon ik rus t ig 'Nee' zeggen. Ze zijn verder gevaren zonder te 
onderzoeken of ik de waarheid had gesproken. Dat kwam misschien ook doordat ik Dui ts 
sprak, want dat had wel zijn voordelen. We hebben Verhoef niet kunnen houden, wan t hij 
kwam teveel op s t r aa t en ging zelfs kijken toen er brand bij Roeleveld was. Ik durfde hem 
niet langer in hu is te hebben omdat hij te onvoorzichtig was. Hij is toen op de Emmaweg in 
Maarssen ondergebracht en is daar verraden en gearresteerd. Hij heeft de concentrat ie
kampen niet overleefd. Zijn zwager heeft la ter de liturgische kleding opgehaald." 

Er waren in Breukelen meer joodse onderduikers, onder andere bij F r a n s 
en Jo Jansen op de Straatweg, zoon en dochter van het overleden hoofd van 
de R.K.-school. Die kwamen alleen 's avonds als het donker was buiten, zo
dat zelfs gymnastiekleraar H. van der Linde, die vlak bij hen woonde en er 
voor de ondergrondse vlees bezorgde, nooit iets gemerkt heeft.7 Bij het hoofd 
van de Gereformeerde school, J .P. Oranje die op Straatweg 115 woonde, ver
bleef de joodse onderduikster Ro Mauw, die na de oorlog met J a n Spee is ge
trouwd.2 3 

Het oudste dochtertje van de familie Ju t te speelde vaak in de Hervormde pastorie met de 
k inde ren van dominee G.F.D. Locher.24 Dat waren er heel wat en aan hun uiterlijk was te 
zien, da t er joodse kindertjes bij waren.2 5 Degenen die ouder dan zes j aa r waren gingen 
gewoon aan de overzijde van de weg naar de school van meester Herfkens.2 6 Het dorp moet 
ervan op de hoogte zijn geweest, maar de dominee is nooit verraden. 
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Groeiend aantal onderduikers 

Ook niet-joodse Nederlanders moesten onderduiken als ze zich wilden 
onttrekken aan de arbeidsdienst of de dwangarbeid in Duitsland. 

Zeker in het begin was niet iedereen in de gelegenheid onder te duiken, 
zodat verschillende Breukelaars in Duitsland moesten werken. Van hen is 
de kruidenierszoon Reynier Josef van Calveen uit de Herenst raat bij een 
bombardement in Bremen omgekomen en stierf Andries Pieter Lamme uit 
Breukeleveen aan long-tuberculose in Wuppertal.27 

Vooral achter de Scheendijk en in Breukeleveen waren veel onderduikers. 
Anderen vonden een onderkomen in steden of dorpen waar men hen niet 
kende. Adriaan Smit dook onder bij de oud-Breukelaar Henk Heeger in Drie
bergen.2 8 

Een onderduiker kon geen bonkaarten meer halen op het distributiekan
toor, maa r er waren ambtenaren die hun leven voor hen waagden door bon-
kaar ten achterover te drukken. Adriaan Smit kreeg die via zijn ouders2 9 van 
Gerrit van Doornik, die hoofd van de distributiedienst te Maarssen was. Van 
Doornik is later gearresteerd en in een Duits concentratiekamp overleden.3 

Zijn gearresteerde medewerkster Dit Kuyvenhoven, die aan 't Zandpad voor
bij Cromwijk woonde, keerde behouden uit het concentratiekamp terug.1 2 

Nel Miltenburg3 0 woonde toen op Herenstraat 34, waar haar ouders een 
slijterij hadden. Zij kreeg voor de onderduikers die zij verzorgde, bonkaarten 
van Jo Weijmer. Die woonde bij zijn zuster op de Hazeslinger31 en werkte op 
Bolenstein in Maarssen, waar het distributiekantoor was. Nel kocht zelf 
brood en levensmiddelen voor enkele mensen die bij het zwembad onderge
doken zaten en die zich beter niet in het dorp konden laten zien. Ze kwam 
ook wel op Weeresteyn, waar toen de heer A. de Jong woonde, die een j aa r 
lang op Vechtenhoff probleemjongeren had opgevangen en in 1939 n a a r 
Weeresteyn was gegaan.32 Bij hem was een joods gezin ondergedoken, m a a r 
er waren nog veel meer onderduikers op het terrein. Op zijn verzoek heeft 
Nel v iermaal een Amsterdamse jongen van het station Nieuwersluis ge
haald en op Weeresteyn afgeleverd. De Jong voorzag hen van valse papieren 
en een onderduikadres. Toen Nels oudste broer naar Duitsland moest, heeft 
ze hem via de heer De Jong laten onderduiken. 

Klaas Folkerts op Straatweg 180 heeft op een dag twee onderduikers van De Jong overge
nomen. Klaas had al twee avonden een echtpaar over he t Zandpad zien wandelen, dat ken
nelijk een luchtje schepte en er wat "vermomd" uitzag. Hij is op de fiets gestapt om hen te 
gaan waarschuwen voor verraders en voor de op Queekhoven en Groenevecht ingekwar
tierde Dui tsers . Toen hij hen aansprak, bleken het Friezen te zijn en kon het gesprek ver
der in hun eigen taal gevoerd worden. Folkerts nodigde hen uit bij hem te komen en dat 
werd graag aanvaard. Er ontstond een hechte band met de onderduikers. Het echtpaar was 
uit Sexbierum gevlucht, waar de Duitsers hun boerderij waren binnengevallen en vijf in de 
kelder verborgen verzetsl ieden hadden gefusilleerd. De man, die "oom Hekke" genoemd 
werd, heet te Rients Bruinsma en was leider van de K.P. in noordwest Friesland. Als er ge
vaar voor razzia 's was, nam Klaas Folkerts de roeiboot van mevrouw Korthagen en roeide 
met zijn onderduiker naar de overkant van de Vecht, waar ze bij de heer C. Klap op 
Weeresteyn konden schuilen. Toen dat een keer het geval was, kwam zijn broer Freder ik 
Folkerts , die altijd erg bang was, juis t van Oudaen naar zijn schoonzuster in Breukelen. 
Die stopte hem m a a r gauw in de krappe schuilplaats waar Auke en een vriend al enige tijd 
lagen te lezen. Toen oom Frederik voetstappen op het grind hoorde, blies hij van schrik de 
k a a r s uit . B ru insma is vlak voor de bevrijding naa r Fr ies land teruggegaan om zich bij 
zijn onderdeel van de B.S. te voegen. In zijn bagage had hij een stengun, die Auke voor 
hem op Oudaen bij de boerderij van oom Frederik uit een ingegraven melkbus langs de 
laan had opgehaald.2 0 

Nel Miltenburgs jongere broer dook onder in het huis "De Otter" voorbij 
het zwembad aan de Meent. Dat huis was eigendom van kapitein Sissink, 
een vliegenier bij de luchtmacht. Aan de Meent zaten ook Barteld Hoorn-
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stra, Nico Prins, J a n van Schaik, Dick van der Schaft en Kees Vervat. Zij 
kwamen vaak op het zwembad bij de uit Utrecht gekomen badmeester Stil
t ing en zijn vrouw, waar ze bij gevaar alle kanten op konden vluchten. De fa
milie Sti l t ing had zelf onderduikers in het magazijn en in verscheidene 
boten. De uitgeweken burgemeester van Utrecht, Mr. G.A.W. te r Pelkwijk, 
de pastoor van de R.K. parochie aan de Poortstraat en andere prominente 
Utrechters hebben zich er enige tijd schuilgehouden.33 Het was er niet onge
vaarlijk, want vanuit De Driesprong in Loosdrecht patrouilleerden er boten 
van de Kriegsmarine. Enkele soldaten van dat onderdeel hadden ook zomer
huizen aan de Kalverstraat betrokken. Toen die verdwenen waren, konden 
de onderduikers ook uitwijken naar het zomerhuis "De Piet" van dokter De 
Snoo, dat aan het eind van de Meent op de hoek van de Kalverstraat lag. In 
de buur t zaten ook zo'n twintig jongens van buiten Breukelen in allerlei 
boten, huisjes en hokken. De onderduikers hadden een waarschuwings
systeem als er vreemden naderden, maar Nel Miltenburg met haa r zwarte 
bouvier was "goed volk". 

Bij he t zwembad onmoette Nel Miltenburg de joodse onderduiker Bob, die wel eens een 
Duits uniform droeg en over veel bonkaarten beschikte. Mevrouw Stil t ing ver t rouwde Bob 
en zijn broer niet erg. Ze kende hun vader, een Amsterdamse make l aa r die voor de oorlog 
wel eens kwam vissen, maar de jongens, die hun zwarte h a a r hadden geblondeerd, be
schikten over verdacht veel geld en voedsel. Bovendien bezat Bob zodanige papieren da t de 
Duitsers die hem en mevrouw Stilting op de Laan hadden aangehouden, hem na het lezen 
ervan zeer onderdanig lieten passeren. 3 3 Bob wist altijd wanneer er een razzia zou komen 
en wellicht is daardoor, dacht Nel, nooit iemand van "haar" onderduikers gepakt.3 4 

Dat laa ts te is wel aan de Scheendijk-Noord gebeurd, waar een Utrechtse onderduiker 
door de N.S.B.'er Dirk Tulp werd betrapt, toen hij zich om een blik voedsel te stelen in diens 
hu is had gewaagd. Tulp, die altijd gewapend was en in uniform liep, leverde de inbreker 
ui t aan de Breukelse politie.4 De familie Pfeiffer in de Dannes t raa t zat ju is t aan de maal
tijd, toen ze een man met de handen boven zijn hoofd voorbij zagen komen, met daarach te r 
Dirk Tulp die hem met zijn geweer onder schot hield. De jongen werd in he t koetshuis van 
Boom en Bosch opgesloten, waar de Duitsers hem de volgende dag kwamen ophalen. Die 
hebben hem naar de Scheen gebracht, bij het huis van Tulp laten weglopen en hem toen "op 
de vlucht" neergeschoten.3 0 '3 3 

Dirk Kruyswijk,35 die met vrouw en kinderen in de Engel de Ruyters t raa t 
woonde, heeft er van alles aan gedaan om niet als dwangarbeider n a a r 
Duitsland te worden gezonden.26 Toen hij zich als t immerman voor uitzen
ding moest melden, was zijn jongste zoontje ziek en hoestte heel erg. Het 
kind had bronchitis, maar dokter De Snoo gaf hem een verklaring mee, dat 
het tuberculose was. De Duitsers waren erg bang voor besmettelijke ziekten 
en daarom hoefde Dirk toen niet weg. 

Om ook la ter voor ui tzending gevrijwaard te zijn, moest Dirk een Ausweis hebben . 
Daar toe is hij voor aannemer Copier uit Maarssen drie maanden lang op Schiermonnik
oog aan Dui tse bunkers gaan werken. Bij diezelfde aannemer is hij d a a r n a onderhouds
werk gaan doen. Zijn baas was mormoon en zo heeft Dirk in diverse p laa tsen aan mor-
moonse kerken gewerkt. Door de spoorwegstaking kon hij na september 1944 niet meer rei
zen en is hij in Breukelen bij Van Schaik gekomen. 

Mysterieuze doden aan de Scheen 

Bij de kruising van Meent en Scheendijk zijn op 24 oktober 1944 door Piet 
Barreveld, die daar 's morgens ging melken, twee lijken gevonden. Die 
waren zo haast ig begraven, dat een gedeelte van een laa rs nog boven de 
grond uitstak. Dirk van Dijk heeft ze moeten opbaren in het brandspuiten
huisje bij de Hervormde kerk.4 Toen hij daarvoor warm water kwam halen 
bij bakker C. Prins in de Kerkstraat, is die meegegaan om naa r de met ko
gels doorzeefde lichamen te kijken. Naar men zegt waren ze op de Stations-
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weg in Nieuwers lu is neergeschoten en met een zwar te Ci t roen, die 's 
nachts in de Brugstraat is gezien, naar de Scheen gebracht. 

Het is niet bekend of de slachtoffers vrijheidsstrijders of hand langers van de vijand 
zijn geweest .3 6 Volgens sommigen was het laatste het geval en zijn ze door de ondergrondse 
ge l iqu ideerd . 3 0 Volgens anderen was een van de twee een brugwachter uit Nieuwersluis, 
die wegens verraad uit de weg geruimd moest worden. Zowel de ondergrondse in Breuke-
len als die in Hilversum zouden hiertoe opdracht hebben gekregen. Toen mensen uit Breu-
kelen de opdracht ten uitvoer brachten, was de brugwachter niet alleen en hebben zij beide 
mannen neergeschoten. Een zoon van professor Remeynse kwam die nacht van de Scheen 
om naa r zijn huis op he t Zandpad te gaan. Hij is op de kruising door Duitsers aangehouden, 
die hem enkele vragen s telden en hem daarna ongehinderd verder lieten gaan. Volgens 
Remeynse spraken zij hun taal zo gebrekkig, dat het zeker geen Duitsers en waarschijn
lijk Neder landers zijn geweest. Een van de slachtoffers zou la ter met mili taire eer in Hil
versum begraven zijn.33 

Kinderen in oorlogsty d 

Scholier Jan Kruiswijk26 had in de oorlog veel vrij, want van de vier lage
re scholen in Breukelen waren er meestal twee door de Duitsers gevorderd: 
de Openbare school aan de Eendrachtlaan en de Hervormde school aan de 
Straatweg. De kinderen hadden daarom slechts halve dagen les in de Ge
reformeerde of de Rooms-Katholieke school in de Herenstraat . 

J a n Kruiswijk ging me t zijn vriendje Gijs van Tricht, die ook in de Engel de Ruyter-
s t raa t woonde, vaak kuilen graven en hut ten bouwen in het zandlichaam van de oprit voor 
de toekomstige hoge brug over het kanaal . Ze moesten echter wel oppassen, want soms werd 
de spoorlijn gebombardeerd of werd een schip op het Merwedekanaal door Engelse jacht
vliegtuigen beschoten, en er werd niet altijd heel precies op het doe] gericht. Hij ging ook 
wel met Gijs mee naa r diens oom, Dirk Nachtegaal, die in de tu inmanswoning op Gunter
stein woonde. Daar was veel te beleven, want de stallen stonden vol paarden en het erf vol 
hui fkarren van Duitse soldaten. Het waren Armeniërs en een van hen hebben ze op de 
Laan nog fietsen geleerd. In de stal pikten ze wel eens carbid, dat daar in bussen stond op
geslagen en voor verlichting gebruikt werd. 

Kinderen kregen in oorlogstijd al jong met de voedselvoorziening te 
maken. J a n Kruiswijk ging, net als veel volwassenen, bijna iedere morgen 
de boerderijen langs om melk te kopen. De prijs was meestal een kwartje 
per liter. Het lukte niet altijd, maar meestal kwam J a n met een halve en 
soms wel eens met twee liter melk thuis. Bij boer Fokker op Jansjes Hoeve in 
Oukoop mocht J a n eenmaal per week een gratis liter melk halen en dan 
kreeg hij ook altijd twee boterhammen met kaas. Op een morgen vond J a n 
daar een heel pakje van het krantje "De Vliegende Hollander", dat door 
Engelse vliegtuigen was afgeworpen, maar niet was losgegaan om over een 
grote oppervlakte neer te dwarrelen. Hij wist dat het vervoeren van krantjes 
met oorlogsnieuws streng verboden was, maar nam het pak toch mee naar 
huis. Zijn moeder zei: "Breng het maar bij Jaap Gaasbeek op het Korenpad, 
die weet er wel weg mee". Zij en ook anderen wisten dat de kruidenier in het 
verzet zat. 

De meeste boeren hadden toen een stuk grasland "gescheurd" en verbouwden daarop 
tarwe en bonen. Een bescheiden percentage van de opbrengst mochten ze houden en dat 
werd vaak op een bepaalde dag aan de bevolking verkocht.26 De mensen noemden dat "uit
deling" en he t gerucht daarvan ging natuurlijk als een lopend vuurtje door he t dorp. J a n 
Kruiswijk en zijn vriendjes liepen eens naar Harmeien, waar een ui tdel ing zou zijn. Die 
was echter de dag tevoren geweest, zodat ze een vergeefse tocht hadden gemaakt. Maar in 
Wilnis, Mijdrecht, Waverveen en Nes aan de Amstel hadden ze meer geluk; ze brachten 
meermalen op hun kinderfietsen een kilo tarwe, erwten of bonen mee naar huis . 

In het najaar van 1944, toen de meerkoeten in het inundatiegebied zich 
dik gegeten hadden, gingen de jongens bij Kortrijk met hun laarzen het 
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water in om de vogels te vangen als voedsel voor thuis. Dat lukte niet erg en 
bovendien werden ze door een Landwachter weggejaagd. De bewoners van 
Kortri jk waren geëvacueerd en hun boerderijen s tonden rondom in he t 
water. Oud Aa en Nieuwer Ter Aa werden door dijken achter de boerderijen 
en bij het dorp droog gehouden. 

Dat najaar heeft Klaas Folkerts driemaal een transport Breukelse kinde
ren naa r Friesland gebracht, waar ze mochten logeren om aan te s terken. 
Nel van Doornik mocht niet mee, want haar moeder vond dat de kinderen 
thuis moesten zijn als vader uit gevangenschap terug zou komen. Telkens 
als Folkerts uit Friesland terugkwam, had hij zijn vrachtwagen volgeladen 
met voedsel, dat grotendeels voor de gaarkeuken bestemd was.2 0 

Toenemende voedselschaarste 

In het laatste oorlogsjaar werd het voedsel door stagnatie van het vervoer 
steeds schaarser. Het normaal benodigde aantal calorieën is 2200 tot 3500 
per dag, maar in 1944 werden gemiddeld 1300 calorieën via de voedseldis
tributie verstrekt. In december 1944 was het gemiddeld aantal calorieën ge
daald tot 500 per dag, wat werd bereikt met 57 gram brood, 143 gram aardap
pelen en 420 gram suikerbieten. 

In de pakhuizen van Kasteleyn lag echter nog een voorraadje meel. J a n Bijeman, Co 
Daamen, Ever t Kortenbosch en Nico Prins kregen he t in hun hoofd daar een paar zakken 
van te stelen. Op een winternacht toen er sneeuw lag, gingen ze met een grote slee naa r de 
Brouwerij. J a n Bijeman, die bij de ondergrondse was, bleef met zijn s tengun bij de hoek op 
wacht s taan . De anderen gingen naar een deur die niet goed was afgesloten en haa lden vijf 
zakken meel weg. Ze waren zo weer te rug en b rach ten hun bui t in de bakker i j , w a a r 
Adriaan he t in de trog deed. Moeder Prins bakte die avond heerlijke pannekoeken. 

Mensen die bij de boeren graan hadden weten te bemachtigen, lieten dat 
bij Van Muiswinkel aan de Loswal malen. De molenaar had recht op 2% on
derwicht na het malen en de familie Van Muiswinkel hield daardoor vol-

• I > I . - 1 . 

Afb. 7. Bevrijdingsfoto van de medewerkers aan de gaarkeuken. Zittend v.l.n.r.: R i n u s 
Goes, onbekend, Van Houten(?), Adriaan van Tricht, D.M. Hoogland, P. Land, W. Melder, 
Joop de Groot, H. van Vliet, Steef van Vliet, Willem Nachtegaal . Staand v.l.n.r.: A rno ld 
Hogenes, Herman Bosman, J a n van Schip, Joop van Vliet, Ab Schilder, Joop Vis en Gera rd 
Mastwijk. (Foto uit de collectie van J.G. Schilder.) 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 2, 1995 



79 

doende meel over om te kunnen leven. Ze hoefden geen eten van de gaarkeu
ken te nemen en konden zelfs nog meel ruilen tegen een op Gunterstein te 
kappen boom.12 De onderduikers bij de familie Quarles van Ufford hoefden 
daardoor niet op een houtje te bijten. 

Postbode W.I. Hollemans had bij de boeren een zak haver kunnen kopen en vroeg aan 
bakker P r in s : "Wat moet ik ermee?" Die draaide de korrels door de amande lp le tmachine 
en beide gezinnen hebben dagenlang haverpap en haverpannekoeken gegeten. Er kwamen 
ook wel mensen andere levensmiddelen aanbieden in ruil voor brood. Toen Adr iaan l aa t 
op een avond met enkele buurjongens in de nog warme bakkerij zat te kaar ten , kwam zelfs 
de politieagent H.A. Quint37 met een zak erwten achterom. 

In de herfst van 1944 werd er een centrale keuken geopend in de Teken-
school. Die voorzag eerst ongeveer duizend, later zo'n drieduizend mensen 
dagelijks van een warme maaltijd. De leiding berustte bij de heer P. Land, 
die werd bijgestaan door verschillende burgers (zie Afbeelding 7). Samen 
hebben die zich ingespannen voor de aanvoer van voedsel en brandstof of 
voor de bereiding en de verdeling van de maaltijden. Toch kregen de mensen 
via hun bonnen en de gaarkeuken nog niet voor de helft genoeg te eten.5 

Een hongertocht met fetale afloop 

In het begin van 1945 was de honger zo groot geworden, dat velen uit de 
Randstad op hongertocht gingen om eten te bemachtigen in het oosten van 
ons land. Op dinsdag 6 februari 1945 vertrokken ook Dirk Kruiswijk (Afbeel
ding 8) en zijn elf j aa r oudere overbuurman Hendrik Nijland per fiets naar 
Overijssel.26 Nijland was in Zwolle geboren, had daar nog familie wonen en 
hoopte via hen aan voedsel te kunnen komen. Ze hadden extra bagagedra
gers op hun fietsen gemonteerd en die met een plank vergroot. Omdat man
nen tussen 18 en 40 jaar nog wel eens opgepakt werden om in Duitsland te 
gaan werken, had Dirk het geboortejaar 1905 in zijn persoonsbewijs laten 
veranderen. Piet Schuurman uit café Marktzicht had van de 5 een 3 ge
maakt , zodat Dirk 41 in plaats van 39 jaar oud was. De mannen hebben flink 
doorgefietst, want 's middags omstreeks half twee waren ze al in Wezep 

Afb. 8. Dirk Kruiswijk omstreeks 1942. 
(Foto uit de collectie van J . Kruiswijk.) 
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onder Zwolle. Ze werden daar opgehouden door een lekke band en juis t toen 
ze weer verder wilden gaan, kwam er een Duitse legerauto aan. Een daar 
patrouillerende Spitfirepiloot maakte een duikvlucht en beschoot het vijan
delijke voertuig met zijn mitrailleur. Daarbij vielen twee slachtoffers: de 
dorpssmid die voor zijn werkplaats stond en Dirk Kruiswijk. Dirk moet op 
slag dood zijn geweest, want er was niet alleen een deel van zijn hand af, 
maa r hij was ook door een kogel in zijn slaap getroffen. Nijland bleef als 
door een wonder in leven: een kogel ketste af op het horloge dat hij in zijn 
vestzak droeg, en verwondde slechts zijn bovenarm. Dat horloge was op half 
twee stil blijven staan. Na verbonden te zijn is Nijland teruggegaan om het 
droeve bericht in Breukelen te gaan brengen. Daar had de politie het al op 
woensdagmorgen doorgekregen en had ds. Locher het rampzalige nieuws 
voorzichtig aan de weduwe verteld. Mevrouw Kruiswijk was in verwacht ing 
van haa r derde kind, maar dat is levenloos ter wereld gekomen. 

Het was bijna niet mogelijk de overledene op te halen om hem in Breukelen te begra
ven. Dat dit toch gelukt is, dankt de familie aan Gert Pieneman en Niek van den Broek, 
twee m o n t e u r s van garagebedrijf Roeleveld die een vergunning hadden om onderdelen 
voor he t repareren van Duitse auto's in Amersfoort op te halen. Zij zijn toen met hun vracht
auto, waarop een houtgasgenerator stond, doorgereden naar Wezep. Steeds zat een van bei
den op he t voorspatbord om naar Engelse vliegtuigen uit te kijken. Bij gevaar konden ze 
dan stoppen en dekking zoeken in de schut tersput ten die overal langs de hoofdwegen waren 
gegraven. De begrafenis heeft op maandag 12 februari 1945 onder grote belangstel l ing te 
Breukelen plaatsgevonden. 

De weduwe Kruiswijk had geen pensioen, m a a r heeft later een maandel i jkse u i tker ing 
van de Stichting 1940 - 1945 gekregen. Ze is op 10 maart 1991 overleden en bijgezet in he t 
graf van h a a r man in het derde vak aan de noordkant van de oude begraafplaats . 

Het graven van schuttersputten en een inundatiedijk 

De familie Ju t t e kreeg in de oorlog verschillende keren Dui tsers inge
kwartierd. Soms waren dat hele felle, die razzia's hielden in de polder en, 
naa r ze zeiden, hun slachtoffers aan de voeten ophingen. Ze roofden op de 
boerderijen soms ook vlees of worsten. Mevrouw Ju t t e moest die dan voor 
hen braden op haar noodkacheltje, maar ze gaven er geen stukje van weg, 
zelfs niet aan de kinderen. 

Als zoveel anderen heeft Jut te in april 1944 ook moeten werken aan de in
undatiedijk door de polders tussen Kortrijk en Portengen. Hij kwam op een 
dag met een paar eendeëieren thuis die hij daar gevonden had en zei tegen 
zijn vrouw: "Kijk eens, nu kunnen we de kinderen toch nog een ei geven". 

Op een morgen in 1944 kwamen de Duitsers huis aan huis de mannen ophalen om schut
te r spu t ten langs de weg te graven. Mevrouw Ju t t e herinnert zich nog: "Mijn man lag op 
bed, onze kinderen zaten boven aan de t rap . Toen de Duitser vroeg waar mijn man was, zei 
ik dat hij ziek te bed lag. Hij informeerde naar de aard van de ziekte en omdat de k inderen 
net een hoestbui hadden, zei ik: 'Hij heeft hetzelfde als de kinderen' . Ik moest toen zijn per
soonsbewijs ter controle meegeven. We konden die de volgende dag in Maars sen komen 
ophalen. Na een half uurtje kwam de Duitser er echter mee terug en zei: 'Alstublieft, we 
hebben geïnformeerd, het is in orde'. De buurman, die zich in de schuur had verstopt, werd 
echter gevonden en moest mee om kuilen te graven." 

Tijdens de l aa t s t e keer dat bij J u t t e Dui tsers ingekwart ierd waren , vroeg hij eens : 
"Waarom scheiden jullie er niet mee uit; de oorlog is toch verloren!". D a a r r eageerden ze 
heel fel op en vroegen wie dat had gezegd. Toen Ju t t e zei: "Och, je hoort wel eens wat", gin
gen ze een hogere halen, die ook informeerde waar hij dat vandaan had. Ze hebben verder 
niets gedaan, waarschijnlijk omdat het al aan het eind van de oorlog was.7 

Voedselhulp 

Een belangrijk man in het Breukelse verzet was meester Melder3 8 van de 
Stationsweg. Hij verspreidde het illegale blad Trouw en zorgde dat onderdui-
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kers valse papieren en bonkaar ten kregen. De blanco persoonsbewijzen 
kreeg hij van iemand op het gemeentehuis, de vingerafdrukken werden bij 
de familie Ju t t e genomen. Ju t t e zelf had ook twee persoonsbewijzen, een 
echte en een valse. Met de echte op zak stond hij voor de klas in de R.K. lage
re school, maar bij het ondergrondse werk gebruikte hij vaak de andere. Na 
schooltijd moest hij voor zijn gezin voedsel en brandstof zien te krijgen en 
ging hij dus melk halen en bomen zagen. Hij deed dat ook wel voor zijn zieke 
collega B. Kriebel op de Eendrachtlaan. De mensen hadden toen veel voor el
kaar over en deelden zelfs het schaarse voedsel. Ju t te stond eens na een ver
geefse tocht om melk naast de handwerklerares juffrouw S. Fook bij de over
weg te wachten. Toen ze hoorde dat hij niets had, zei ze: "Geeft niet, hier heb 
je iets van mij", en gaf hem een halve liter melk van haar eigen buit.7 Toen 
Augustein was ondergedoken, zette overbuurman J. Roeleveld herhaalde 
malen voedsel op de stoep voor Augusteins vrouw en kinderen.1 2 Zo ook heeft 
veehandelaar A. Hoogendoorn vaak een portie vlees bij mevrouw Ekhar t op 
het aanrecht gelegd.11 

Verzetswerk 

Heinz Ju t t e was al spoedig koerier voor de ondergrondse. Zijn contact
persoon Wim Smink3 9 woonde schuin achter hem op de Eendracht laan en 
gaf hem vaak berichten die bestemd waren voor de commandant van de on
dergrondse in Maarssen. 

Daar zat ook Jüt tes zwager mr. Th.E.E. van Schaik in he t verzet. Deze is enige tijd bij 
zijn familie in Breukelen ondergedoken, toen de grond hem in Maarssen te heet onder de 
voeten werd. De zwagers zijn samen nog op onderzoek uitgegaan, toen in september 1944 
leden van de ondergrondse waren verraden, die ondergedoken zaten op een boerderij aan 
de Maarssenbroeksedijk achter De Oliphant. Na hun ar res ta t ie waren ze door de Land-
wachters vreselijk mishandeld en achter een auto over de St raa tweg door Breukelen ge
sleept, waar men hun hulpgeroep heeft gehoord.5-40 De namen van de verraders en de mis
dadigers heeft men he laas niet kunnen achterhalen.7 

Meneer Ju t te ging ook een enkele keer mee met een Breukelse knokploeg, 
die sabotage pleegde en onder andere gaten in scheepswanden heeft geboord 
en in spoorwagons te Maarssen de inhoud van muni t iekis ten door zand 
heeft vervangen. Tot die groep behoorden Jo Bakker, Hans Hetebrij, Joop 
Kolleman, Adri Labeur, Leo Oranje, Anton Pfeiffer, Wim Pfeiffer, Loe Quar-
les van Ufford, Harm Scherpenzeel, Wim Smink, Kees Vervat, J an Wisse en 
nog enkele anderen. 

Op een morgen hadden Hans en Harm mevrouw Ju t t e een revolver aan huis gebracht. 
Ze deed open en kreeg het ding in de hand gedrukt. Ze sloot de deur weer, maar was zo ver
bouwereerd, dat ze de haan overhaalde en door de houten vloer schoot. Ze heeft de revolver 
toen gauw in de oven gestopt, want ze was doodsbang dat de Duitsers die in de garage van 
Roeleveld werkten, het schot gehoord hadden. Toen haar man uit school thuis kwam, was 
hij al op de hoogte, want Harm had de knal gehoord en was aan Ju t t e gaan zeggen dat zijn 
vrouw het wapen direct geprobeerd had. Het werd opgeborgen in een baal stro in de schuur. 

Kort voor de luchtlandingen bij Arnhem kreeg ook de Breukelse groep op
dracht Duitse troepenbewegingen zoveel mogelijk te hinderen. De poging om 
tegenover Oudaen bomen over de Straatweg te doen vallen, mislukte doordat 
passerende Duitsers in het wilde weg begonnen te schieten.3 '12 Bij Over-Hol
land hadden Jo Bakker, Auke Folkerts Fzn, Anton Pfeiffer en enkele ande
ren meer succes. Anton kwam daarbij in de sloot en zat onder het kroos.20 

In die tijd kwam Ju t t e op een nacht wat opgewonden thuis. Zijn vrouw 
vroeg of er wat was, maar er was helemaal niks gebeurd. Toen zij echter de 
volgende morgen om zeven uur het gordijn in de keuken open deed, zag zij 
verschil lende knokploegleden een voor een bij Smink uit de achter tu in 
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komen en door het weiland naar de tuinen aan de Straatweg rennen. Zij kon 
haa r man precies vertellen wie er die nacht hadden meegedaan. Er was iets 
gebeurd bij Nieuwersluis , maar wat dat precies geweest is weet ze niet . 
Mevrouw Burggraaf,4 1 een schoonzuster van Wim Smink, vertelde dat die 
avond een konvooi Duitse vrachtwagens uit Amsterdam werd verwacht en 
ze daarom bandenbommen in de bocht van de Straatweg bij Over-Holland 
hadden gelegd. Nada t ze nog wat kraaiepoten of kopspijkers hadden ge
strooid, zaten ze ter hoogte van Strijland tegen een hek. Ze zouden in dek
king gaan als ze de auto's hoorden aankomen, maar werden ver ras t door 
een groep Dui tse soldaten op de fiets, die onopgemerkt u i t de r ich t ing 
Utrecht waren genaderd. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij geen slacht
offers vielen, want het was aardedonker. Dat scheelde t rouwens niet veel, 
want het echtpaar Strijland vond zo'n 20 cm boven hun bed een kogelinslag 
in de s laapkamermuur . De knokploeg had zich in twee r ichtingen terugge
trokken. Hetebri j , Scherpenzeel, Pfeiffer en Vervat waren de Vecht over-
gezwommen, waarbij de eerste zijn stengun in het water had moeten ach
terlaten. Zij zijn via de Vliegende Kraai naar de Scheendijk gegaan, waar ze 
de nacht in het zomerhuisje van dokter De Snoo hebben doorgebracht. De an
deren gingen door de weilanden naar de Looyersdijk. Omdat in de Openbare 
Lagere School Duitsers4 2 gelegerd waren, zijn ze door het toen drassige wei
land ten zuiden van de Eendrachtlaan geslopen en, met uitzondering van 
J u t t e die naa r zijn eigen huis ging, de achterdeur van Wim Smink binnen
gegaan. Daar brachten ze de rest van de nacht door. Het avontuur liep ge
lukkig goed af, ook voor de dorpsbewoners, want als er aan Duitse k a n t 
doden waren gevallen, zouden er ongetwijfeld represailles gevolgd zijn. 

Sommige leden van de verzetsgroep waren zeer onverschrokken en mis
schien wel eens roekeloos. 

J u t t e zag op een dag tot zijn verbazing Harm en Hans in Maarssen in een Dui ts uniform 
aan de weg s taan. "Zijn ze he t nou of niet", dacht hij. Harm maakte toen een gebaar, dat hij 
weg moest wezen. Wim Pfeiffer haalde stenguns uit de polder in de melkbussen 3 op de ver
laagde transportfiets met verlengd stuur van zijn vader. 

Wim Smink durfde ook veel, want als er droppings in de polder waren geweest, kwam 
hij 's morgens tussen 4 en 6 uur met een paard-en-wagen met wapens onder turf of stro over 
de Sta t ionsweg en de S t raa tweg naa r zijn werkplaa ts achter he t hu i s van zijn ouders , 
Straatweg 139. Zijn moeder, die wist wanneer hij zou komen, deed die nachten geen oog 
dicht, want Wim moest langs Het State Wapen en de garages van Van Ekr is en van Roele-
veld, waar altijd Duitse mili tairen waren. De wapens werden opgeborgen in de varkens-
hokken van Ber tus Korver achter de t immerwerkplaa ts van zijn vader. D a a r zouden de 
Duitsers niet gauw komen, want het stonk er behoorlijk. Een ervan deed dienst als krul-
lenhok voor he t afval van Wims houtdraaieri j en daar werden de wapens voorlopig ver
stopt. Gert Smink en ook anderen maakten de wapens vetvrij, waa rna ze verder naa r h u n 
bestemming werden gebracht. Als er gevaar was, sliepen de jongens wel eens aan de oever 
van de waterpart i j in he t achterliggende weiland.40 

Wim Smink had altijd een pistool op zak, ook als hij bij zijn schoonvader op de boerderij 
De Poel kwam, waar bijna steeds Duitsers ingekwartierd waren en de stal vaak vol was 
met paarden en verzorgers. Toen hij en Adri Labeur daar op een avond in de keuken zaten, 
kwam de ingekwar t i e rde Dui tse officier waarschuwen dat er p a r t i s a n e n ges igna lee rd 
waren en dat Folker ts die avond de boerderij maar goed moest afslui ten. J a n Folker t s 
vroeg nog hoe die par t i sanen eruit zagen, maar dat wist de Duitser niet. Wim en Adri gin
gen deze keer ruim voor spertijd naar huis.4 1 

Toen Auke Folker ts voor wapeninstructie bij Wim Smink kwam, s tonden er achter de 
gordijnen een sten en een grote brengun. Wim Smink fietste rus t ig met deze bren in een 
jutezak op zijn schouder door het dorp naar de schuilplaats achter in he t korenland van 
Frederik Folkerts op Oudaen. In het geheel onder de grond gebouwde hol werden wapens 
schoongemaakt en daar hield men ook schietoefeningen. Joop Schilder schoot ooit met een 
s tengun zijn ini t ia len in de wand van vette klei.4 3 Op een zomeravond zijn ze daar toch wel 
geschrokken. Wim en Auke waren er met een man of drie van de knokploeg en lagen aan 
de slootrand, omdat he t in de schuilplaats te bedompt was. Plotsel ing kwamen er drie 
Duitsers aan, die met hun dienstgeweren op de fazantenjacht waren. Ze vroegen wat de 
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mannen daar deden. Die zeiden dat ze boerenjongens waren en net hun veldarbeid hadden 
beëindigd. Wim Smink had in tussen zijn pistool ui t zijn zak laten glijden en die n a a r de 
slootrand kunnen schuiven. De Duitsers riepen dat de jongens in looppas naar de boerderij 
moesten gaan. Dezen lieten zich dat geen twee keer zeggen, m a a r ze kregen he t nog even 
flink benauwd toen de moffen over hun hoofden heen schoten.20 

Op een dag kreeg Smink bericht, dat er razzia's dreigden en hij niet thu i s moest blij
ven. Toen hij met zijn handvuurwapen weg was, heeft zijn vrouw Hillie de nog aanwezige 
wapens verzameld en onder in de kinderwagen gedaan. Daarop legde ze he t matras je en 
haar in 1944 geboren zoon Bart en is de voordeur uitgegaan om de wapens naar een veiliger 
plaats te brengen. De Duitsers in de Openbare school en in de garage van Roeleveld moeten 
h a a r voorbij hebben zien gaan, m a a r hadden gelukkig geen flauw idee van de inhoud van 
h a a r wagen. 4 1 

Om de oproeping en opsporing van personen door de bezettingsautoritei
ten te bemoeilijken, heeft Wim Smink met zijn groep het bevolkingsregister 
ui t he t gemeentehuis gehaald en laten verdwijnen.20 De ambtenaar voor 
burgerzaken, Van Zutphen, had de kaarten al een paar keer klaargezet en 
tegen zijn collega's Bloemhof en Blom gezegd: "Het wordt nu toch wel eens 
tijd, dat ze ze komen halen".44 Dat was toch een waagstuk, want in het noor
delijke deel van het gemeentehuis woonde de veldwachter-gemeentebode T. 
de Koekoek,45 die lid was van de N.S.B, en zeker zou zijn opgetreden als hij 
iets verdachts had gehoord. De kaarten werden in de t immerwerkplaats van 
Wims vader achter diens huis aan de Straatweg opgeborgen in een oude 
kist. Daarop hebben nog eens twee Duitsers gezeten, die bij Barend Smink 
iets lieten repareren.4 1 

Binnenlandse Strijdkrachten in omvang uitgebreid 

Voor de wapens die na de droppings in Breukelen bleven, moesten men
sen gevonden worden om ze te bedienen. Het aantal leden van de Binnen
landse Strijdkrachten is daardoor in het voorjaar van 1945 flink toegenomen 
(zie Afbeelding 9). Plaatsel i jk commandant was de reserve-officier P.C. 
Kroon, die toen op Straatweg 99 woonde.46 Zijn dis tr ictscommandant J.W. 
Hörst, het hoofd van de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa, zat in 1944 
drie maanden bij Wim Smink ondergedoken.20-25 Het hoofdkwartier van de 
B.S. is enige tijd in het zomerhuisje De Pinguin en op het kasteel Oudaen ge
vestigd geweest.5 

Auke Folkerts Kzn heeft als koerier heel wat afgefietst op zijn zilverkleurige rijwiel.20 

In Maars sen moest hij een magnet ische mijn halen en naar C. Henn ipman in Nigtevecht 
brengen. Daar zou de mijn aan een munitieschip worden bevestigd, maar dat is toen niet 
doorgegaan. Auke had bij dit t ranspor t wel angst uitgestaan, want aan de mijn zat een ta
melijk lange steel die zo'n dertig centimeter uit zijn fietstas omhoog s tak . Toen hij hem 
had opgehaald, begon het zo hard te regenen, dat hij ging schuilen in een lege kolenloods 
vlakbij Bolestein. En daar kwam toen ook een hele groep Duitsers schuilen, die gelukkig' 
niets in de gaten hadden. Uit Maarssen heeft hij ook eens een doos stempels gehaald, die be
s temd waren voor de C.I.D., de centrale inlichtingendienst van de B.S. Hij moest die afge
ven in he t kantoor van de Middenstandsbank te Breukelen. Auke brach t veel berichten 
over naa r Vinkeveen en Nieuwer Ter Aa, waar hij een keer naa r Van Zon moest vragen. 
Tot zijn verbazing was dat de politieagent Van Maanen, die hij al eens bij b u u r m a n De 
Noo 4 7 in Breukelen had ontmoet. 

Arrestaties 

De onderwijzer J.C. Wisse deed ook veel verzetswerk.48-49 In de polder 
moesten bij droppings bruggen en kruispunten bewaakt worden, terwijl an
deren de neergekomen wapens verzamelden. In de containers zaten niet al
leen allerlei wapens, maar soms ook noodrantsoenen met sigaretten, koffie 
en chocolade. Die lekkernijen werden een enkele keer achtergehouden, eer-
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Afb. 9. De Binnenlandsche Strijdkrachten van Breukelen na de bevrijding, voor he t ge
meentehuis . Zittend en geknield v.l.n.r.: 1 Gert Smink, 2 Atse Blei, 3 Kees Bijlenga, 4 Leo 
Oranje, 5 Auke Folkerts Fzn, 6 Auke Folkerts Kzn, 7 Joop Kolleman, 8 Cor Brouwer, 13 
H a r m Scherpenzee l , 14 Steenbergen?, 16 Wim Smink, 18 Henk E k h a r t , 19 Wim van 
Muiswinkel , 20 Jo Bakker , 25 Jan Bijeman (de ouwe), 31 J a a p de Kruyff. Staande rij 
v. I. n. r. : 35 Hans Hetebrij, 36 Jan van Barneveld, 37 Joop Dorrestein, 39 Martin Frowein, 40 
Piet van der Hoven, 42 Joop Wiegmans, 43 Kees Vervat, 44 Huub ter Hegge, 45 J a n van 
Schaik, 46 Guus Versteyn, 47 J a n Herfkens, 48 Adriaan de Ruiter, 49 Joop Schilder, 50 Kees 
Klap, 51 Joop Schoonderwoerd, 52 Henny van der Linde, 55 Gert Achterberg, 56 J a a p van 
Barneveld, 57 Wim Pfeiffer, 58 Arie Manten, 60 H.M. Vlug, 62 Kees Colenbrander, 63 J a n 
Wisse?, 66 Piet den Ouden, 67 Loe Quarles, 68 Gerrit van Zutphen, 69 Piet Kroon, 71 Piet 
Woudenberg, 73 Heinz Ju t t e , 77 Piet Barreveld, 78 Johan van Muiswinkel, 81 Michiel van 
Mui swinke l . De volgende B.S.'ers staan niet op de foto: Joop Bosman, Joop Dolman, J a a p 
Gaasbeek, Dorus Goedjaar, Adri Labeur, J a n van Leusden, W. Melder, Co Meisen, Anton 
Pfeiffer en Henk Reijmerink. De ironie van he t lot wilde dat de felle, nat ionaal-social is t i 
sche mevrouw De Koekoek juist voor het bovenraam stond en samen met de B.S. is vereeu
wigd. (Foto uit de collectie van A. Folkerts Kzn.) 
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lijk verdeeld en mee naar huis genomen. 
Op 20 april 1945, toen hij juist op zolder zijn stengun aan het schoonma

ken was, 5 0 werd Wisse door de Landwacht van huis gehaald "voor een be
spreking". Hij werd op kasteel Loenersloot met zo'n twintig andere mensen 
uit de Vechtstreek gegijzeld om de burgers tot graafarbeid voor de Duitsers 
te dwingen. Behalve Wisse waren er uit Breukelen oud-burgemeester Röell, 
notaris Doude van Troostwijk, veearts Hoogland en de predikanten Bouws-
ma en Locher. De kasteelzalen waren niet gemeubileerd, zodat Wisse zittend 
in de vensterbank probeerde te slapen. Op verzoek van mevrouw Wisse heb
ben Kees Menke en zijn zoon Henk er met hun groentewagen ledikanten en 
bedden gebracht. Hoogendoorn uit Loenersloot (een broer van Arie Hoogen-
doorn, Eendracht laan 13 te Breukelen), Jikke Folkerts-Tiemersma en me
vrouw Röell uit Breukelen bezorgden de gijzelaars in het geheim melk, 
kievitseieren en geschreven berichten van hun familie.48 Mevrouw Folkerts 
moest op een dag haar fiets afgeven aan een Duitser, zodat ze te voet naar 
Breukelen terug moest.20 Na een week werden de predikanten vrijgelaten 
om in hun zondagse preek de bevolking tot werk voor de vijand aan te spo
ren. De anderen kwamen op maandag 1 mei 1945 in Breukelen terug. Wisse 
is nog twee dagen in Portengen ondergedoken om niet weer opgepakt te wor
den, m a a r donderdag ging hij definitief naar huis. Op vrijdag 4 mei kwam 
Adri Labeur 's avonds waarschuwen dat er belangrijk nieuws over de radio 
zou komen. Ze zijn met zijn allen bij Wim Smink gaan luisteren en hebben 
daar met grote vreugde het bericht van de wapenstilstand gehoord en het 
Wilhelmus gezongen.48 Die nacht werd bij de familie Wisse hun vijfde kind, 
J a n , geboren.51 

Voor de familie Oranje kon het pas tegen de avond van 5 mei feest wor
den, toen hun jongste zoon Leo,52 die enkele dagen voor de bevrijding gear
resteerd was, weer thuis kwam. 

Zijn zuster Annie2 3 vertelde dat hij 's morgens vroeg op de fiets naar Nigtevecht was ge
reden om voor de ondergrondse bandenbommetjes naar Cornelis Henn ipman 5 3 te brengen. 
Nog vóór de sluis van Nigtevecht werd hij door Duitsers aangehouden. Zijn pistool had hij 
tijdig in het water kunnen gooien, maar toen de Duitsers hem fouilleerden vonden ze de 
ontstekers. Leo zei dat het potloden waren, maar daar trapten ze niet in. Ze vonden boven
dien in zijn fietstas de op schoensmeerdozen lijkende bommetjes. Ze sloegen hem de tan
den door zijn lip en dreigden hem neer te schieten, omdat hij bleef weigeren de naam te 
noemen van degene voor wie de zending bestemd was. Hij is toen met grof geweld in een 
overvalwagen gestopt en naar Weesp gebracht. Toeschouwers gaven dit aan zijn ouders in 
Breukelen door, die he t ergste voor hem vreesden. De ondervraging in Weesp was aanvan
kelijk h u m a a n , maar daa raan kwam een einde toen hij bleef weigeren namen te noemen. 
Hij werd naar de S.D. aan de Weteringschans te Amsterdam gebracht en kwam daar bij 
een oudere heer in de cel. Die gaf hem het advies, gefingeerde namen en adressen te noe
men en te zeggen dat hij het tientje in zijn portemonnee met het uitvoeren van de opdracht 
had verdiend. Dat deed Leo, maar niettemin zette men hem in een dodencel met de medede
ling da t hij over 24 uur gefusilleerd zou worden. Hij kreeg geen eten of drinken en de dag 
ging t r aag voorbij zonder dat er iets gebeurde. Aan de celmuur hing een kar tonnet je . Toen 
Leo he t omdraaide, las hij de versregels: "Als ge in nood gezeten geen ui tkomst ziet, wil 
dan nooit vergeten: God verlaat u niet". Hij was er diep door ontroerd en putte er troost uit, 
ook de volgende dag. Na 48 uur opsluiting klonken er stappen van laarzen op de gang, werd 
de deur geopend en moest Leo meekomen. Hij verwachtte naar de fusilladeplaats te worden 
gebracht, maar hij werd via de voordeur op s t raat gezet. Daar zag hij vlaggen met oranje 
wimpels en mensen die van vreugde op s t raa t dansten. Leo was erg verzwakt door mishan
deling, ontbering en emoties, maar wist naar het huis van zijn oom Oranje te strompelen, 
waa r hij een fiets leende en op weg ging naar Breukelen. Hij kwam daar l aa t in de middag 
aan . Zijn ouders schrokken van zijn vervallen uiterlijk, maar waren in t ens blij met zijn 
bevrijding. Ze hebben hun zoon liefdevol verzorgd tot hij weer wat hersteld was. Dat ging 
tameli jk vlug, want hij wilde zich bij zijn knokploeg voegen, die nu bovengronds in B.S.-
uniform optrad. 

Om hem te eren gaven zijn kameraden Leo Oranje een van de weinige 
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Afb. 10. Gevechtsgroep van de Binnenlandse Stri jdkrachten in Boom en Bosch.Voorste rij 
v.l.n.r.: onbekend, Atse Blei, Kees Bijlenga, J a n van Barneveld, Kees Vervat en J a n van 
Schaik. Achterste rij v.l.n.r.: onbekend, Gert Smink, Auke Polkerts Kzn, Leo Oranje en 
Hans Hetebri j . (Foto uit de collectie van A. Folkerts Kzn.) 

battledresses die met de wapens gedropt waren. Op de foto van zijn gevechts
groep bij de aanlegplaats van Boom en Bosch (Afbeelding 10) heeft hij dan 
ook een baret onder zijn epaulet. Op de statiefoto voor het gemeentehuis zijn 
Wim Smink en Leo Oranje de enigen die een Engels uniform dragen (Afbeel
ding 9). 

Auke Folkerts Kzn was wel heel blij met Leo's terugkeer, want hij was he t geweest die 
hem gevraagd had de ontstekers en bandenbommen naar Nigtevecht te brengen. Auke was 
namelijk, evenals J u t t e , koerier van de dis tr ictscommandant geworden. Die dag h a d hij 
twee opdrachten: he t t ransport naar Nigtevecht en het ophalen van een wapen voor de n a a r 
Friesland te rugkerende Bruinsma. Auke had zelf de laatste opdracht genomen, omdat hij 
op heel goede voet stond met "oom Hekke".20 

De eerste dag van de herkregen vrijheid 

Op zaterdag 5 mei 1945, de eerste bevrijdingsdag, was het heel stil in het 
dorp. De familie Folkerts op boerderij De Poel had de avond tevoren naa r de 
radio geluisterd en gehoord dat de volgende dag een wapensti lstand gesloten 
zou worden. Er waren natuurlijk meer mensen die naar Radio Oranje luis
terden en de volgende morgen waren op het Korenpad (nu Willink van Col-
lenstraat) de vlaggen al uitgehangen. Enkele Duitsers werden woedend en 
schoten dwars door die vlaggen heen.5 0 De bewoners gingen angst ig h u n 
huizen in en ook de leden van de B.S. hielden zich even op de achtergrond. 
Truus Pfeiffer was echter op haar fiets gestapt en op weg gegaan naa r haa r 
verloofde, Leen Blonk in Kockengen. Bij de Kortrijker molen zag zij een be
kende me t een vlag zwaaiend achter op een motor z i t ten. He t was de 
Kockengense politieman P.A. Heikens. Ze zwaaide vrolijk terug en ging ver
der. Toen zij 's middags terug kwam, was de kanaa lb rug afgedraaid en 
moest ze via Nieuwersluis naar Breukelen fietsen. Daar werd haa r verteld 
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dat er 's morgens bij die brug een Duitser was neergeschoten.54 Dat was 
echter niet geheel juist; het gebeurde vlak bij de Straatwegbrug. 

De familie Folkerts zat die morgen in de keuken en had al enige tijd het geluid van een 
stat ionair draaiende motorfiets op de Stationsweg gehoord.41 Hoewel Jan Polkerts he t h a a r 
afraadde, ging dochter Henny voorzichtig kijken wat er aan de hand was. Twee m a n n e n 
in blauwe overalls met oranje armband zaten op een motor voor het huis van meester W. 
Melder. Die was naar buiten gekomen en stond met hen te praten. Toen de motorfiets daar
na langzaam naderbij kwam, liep Henny naar het hek om hen te waarschuwen. Ze kende 
de mannen : de een was Piet Heikens uit Kockengen en de ander haar aans taande zwager 
Gert Burggraaf ui t Kamerik. Ze zeiden haa r dat ze zich in het gebouw van de Midden-
s tandsbank in Breukelen moesten melden. Henny vertelde hun wat er die morgen op he t 
Korenpad gebeurd was en waarschuwde voor de Duitse soldaten bij Van Ekris en in Het 
State Wapen. Op dat ogenblik kwamen uit de keuken van Het State Wapen twee met gewe
ren gewapende Duitsers die een wachtpost bij het Merwedekanaal zouden gaan aflossen. 
Toen ze om de heg van dennebomen kwamen, stonden ze oog in oog met de B.S.'ers, die 
snel hun pistolen trokken. Een van de Duitsers maakte een verdachte beweging en werd 
door Heikens neergeschoten. De ander werd met de handen omhoog onder schot gehouden, 
totdat de motor gekeerd was. Daarna zijn ze schietend teruggereden. Een derde soldaat, die 
op he t lawaai naar buiten was gekomen, kreeg een schampschot op zijn jukbeen. De eerst 
getroffen Duitser lag op de stoep voor de serre van boerderij De Poel. Joop Schilder zag van
uit zijn tu in nog hoe hij zijn handschoenen uittrok voordat hij stierf. Duitse soldaten bij 
Van Ekr is schoten met hun geweren op de wegrijdende B.S.'ers zonder hen te raken. Een 
Duitse auto met soldaten kwam uit de garagepoort en zette de achtervolging in. Halverwege 
de dijk naa r Portengen schijnen ze nog schoten te hebben gewisseld met de daar s tand hou
dende B.S. 'ers, w a a r n a ze zijn teruggekeerd. 

Henny Folker ts was natuurl i jk direct naar binnen gegaan. Toen het stil was geworden, 
s tuurde vader Folker ts h a a r weg om aan een ondervraging en een getuigeverklar ing te 
ontkomen. Henny is toen op de fiets naar haar aans taande schoonouders in Kamerik ge
gaan. De Breukelse B.S. vreesde voor represailles en vertoonde zich maar niet op s t raa t . 
Hun commandant hield zich die dag schuil in het huis van de familie Ju t te . 

In he t dorp verschenen echter steeds meer vlaggen en begonnen de mensen feest te vie
ren (Afbeelding 11). 

Afb. 11. Feestvierende jongelui op 5 mei 1945 voor de kruidenierswinkel van Wiegmans, 
Brugstraat 1. V.l.n.r. eerste ri/'.-Mien Wiegmans en To van Leusden; tweede rij: Alie Peer, 
St ien Wiegmans , Mar ry van Walderveen en Bep Pessen; derde rij: Mart in Frowijn, Jo 
Dorresteyn, ? Vulto, Joop Schilder, Joop Wiegmans en Joop van der Hove. (Foto uit de collec
tie van J .G. Schilder.) 
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Geen bijltjesdag 

Volgens mevrouw Ju t t e is de ondergrondse de volgende dag met de Duit
sers gaan onderhandelen over de handhaving van de orde. Zij weet niet wat 
er afgesproken is, maar de B.S. heeft toen het gemeentehuis betrokken en is 
N.S.B.'ers gaan ophalen. Dat zal echter wel enkele dagen later geweest zijn, 
want naa r men zegt was de leiding van de B.S. in Breukelen zo verstandig 
pas naa r buiten te treden, toen de geallieerde militairen de Duitsers hadden 
ontwapend.5 5 

De B.S. zat nog maar net in het gemeentehuis, toen men daar hoorde dat 
op de Markt een volksoploop was ontstaan. Een Breukelaar had enkele "mof-
fenmeiden" opgehaald en wilde die kaal gaan knippen.7 Jo Bakker heeft een 
verdere uitvoering van dit volksgericht verhinderd door met zijn pistool en
kele waarschuwingsschoten in de lucht te lossen. 

De van huis opgehaalde N.S.B.'ers werden opgesloten in de Christelijke 
Bewaarschool in de Kerkstraat. Het waren vooral de kleintjes en de vele met 
de Duitsers sympathiserende Breukelaars die daar zaten, want de groten 
waren er al vandoor.7 

Roel Mur bij voorbeeld was uit angst voor "bijltjesdag" naar zijn j eugdvr iend Pim van 
Groen in Amsterdam gegaan. Laats tgenoemde zat zelf in de ondergrondse , m a a r heeft 
hem t ien dagen onderdak verleend op voorwaarde dat hij zich d a a r n a bij de Pol i t ieke 
Opsporingsdienst zou melden. Dat is inderdaad gebeurd en Roel heeft nog lang vastgeze
ten . Zijn oude vader was ook erg bang en vroeg aan een van de twee B.S.'ers die hen in de 
Bewaarschool bewaakten: "Meneer, wanneer worden we doodgeschoten?"20 Hij zal dan ook 
wel erg geschrokken zijn, toen Joop Schilder tijdens zijn wachtdienst op een stoel ging zit
ten en de kolf van zijn stengun zo hard op de grond zette, dat de vergrendel ing van he t 
wapen losschoot. Het was een hels kabaal en de kogels floten langs Joops oor naa r he t pla
fond totdat he t magazijn leeg was. 

De bevrijders 

De aankomst van de geallieerde bevrijders op 9 mei 1945 was onvergete
lijk. Ze behoorden tot het 57ste bataljon van de Canadese Polar Bears Divisie, 
waa raan Engelse regimenten waren toegevoegd.4 De bevolking juichte hen 
uitbundig toe en iedereen wilde wel inkwartiering. 

Mevrouw Ju t t e kreeg die dag Engelsen ingekwartierd, beschaafde lui, die eerst een bad 
namen voor ze naar bed gingen. Bij hun vertrek de volgende morgen gaven ze h a a r een 
blik biscuits . Toen zij daarvan uitdeelde aan de buurkinderen, zeiden de soldaten: "Nee, 
he t is voor uzelf, u hebt het wel nodig". De Canadezen bleven langer in he t dorp ingekwar
tierd, ook in de toch niet zo grote huizen van de Engel de Ruyterstraaat , de Dudok de Wit-
s t r aa t en het Korenpad. 's Zondags marcheerden zij, voorafgegaan door doedelzakspelers , 
n a a r de kerk en t rokken dan natuurl i jk veel bekijks. 

Veel Duitsers uit West-Nederland werden op het t e r re in van kas tee l 
Nijenrode ontwapend en geïnterneerd. Er waren veel jonge soldaten bij, kin
deren nog, die drinkwater kwamen halen op de boerderij van de familie Van 
Stam aan de Broekdijk. Nijenrode werd één groot kri jgsgevangenenkamp, 
waarin de officieren in tenten sliepen en de soldaten in de open lucht op de 
grasvelden verbleven.56 Tenslotte waren er zoveel, enkele duizenden, dat ze 
zelfs in het land van Niek van der Grift lagen. Ze waren 's morgens na t van 
de dauw.4 Het warme eten haalden ze bij een grote keukenwagen. 

Een van de wachtposten van de bewakers was de wagenschuur van de familie Van 
Stam. Daar zaten eerst Engelsen, die correct en beleefd waren. De Amerikanen, die hen af
losten, gedroegen zich minder goed. Ze stalen de eieren uit het kippenhok en de groenten uit 
de tuin. Ondanks waarschuwingsbriefjes in twee talen lagen ze te roken in de hooiberg.57 

In he t bos van Nijenrode en achter het land van Niek van der Grift liepen een paar hon
derd paarden, die van de Duitsers waren afgenomen. De Canadezen gebruikten ze als r i j -
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paarden en reden ermee als gekken langs het kanaal . Verschillende boeren hebben er een 
paard uitgezocht en zeiden dat ze het als het van hen gevorderde paard herkenden. Dat werd 
geloofd en ze mochten het dan meenemen. De broer van Adriaan Pr ins kwam ook met een 
paard thuis . Hij zei daar , dat Van der Grift het kwijt wilde, omdat he t zijn land kapot 
trapte.4 

De Duitsers werden in augustus afgevoerd. Hun voormalige veldmaar
schalk Johann Blaskowitz stond in de houding bij het poortgebouw, maar 
lang niet alle krijgsgevangenen brachten hem toen nog een groet.56 Begeleid 
door Canadezen op motorfietsen liepen ze in een kilometerslange stoet naar 
Den Helder, waar ze scheep gingen naar Duitsland. Ze sleepten van alles 
mee. Sommigen hadden fietsen of trekkarren met fietswielen, maar er wa
ren ook wagens met paarden ervoor en bagage erop.2 

Voor de Breukelaars was dit pas echt het einde van vijf jaar bezetting. 
Van 5 tot 8 september organiseerde de Oranjevereniging een groot bevrij
dingsfeest. Kort daa rna hielden de Canadezen hun afscheidsparade in 
Utrecht en vertrokken ze naar een nieuwe bestemming in Duitsland of naar 
hun vaderland. 

Noten 

1 J .C. Wisse, 1955. Rondom de jaren 1940 - 1945. Uitg. Drukkerij G. van Dijk, Breukelen. 
2 Zie de amateurf i lm over Breukelen in oorlogstijd, opgenomen door wijlen Dr. D.J. 

Hoogland en door diens zoon in 1988 aan de Historische Kring Breukelen geschonken. 
3 Zie J.A. van den Berg, 1990. Breukelen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdschrift Histo

rische Kring Breukelen, jaargang 5, nr. 2, blz. 41 - 48. 
4 Gesprek op 7.2.1995 met de heer Adrianus Prins, geb. Breukelen-Nijenrode 9.1.1922. 
5 C.P.K. (Kees Klap), 1955. Breukelen in oorlogstijd; blz. 2, 7 en 8 van "Herdenking 

Bevrijding 1945 - 1955, herdenkingscourant voor Breukelen". Uitgave Oranjevereni
ging Breukelen / Drukkeri j G. van Dijk, Breukelen. 

6 Cornelis Prins, geb. Ruwiel 11.11.1890. 
7 Gesprek op 9.12.1994 met mevrouw M.A. Jüt te-van Schaik, geb. Maarssen 5.12.1912. 

H a a r echtgenoot was Josef Heinrich Jü t te , geb. Maarssen 7.12.1911, overl. Breukelen 
29.6.1983, onderwijzer aan de R.K. lagere school, la ter directeur van de Willibrordus-
school te Breukelen. 

8 Schriftelijke her inner ingen H.J . Schröder, geb. Breukelen-Nijenrode 3.8.1929, overl. 
a ldaar 6.4.1991, wiens vader de telefoonverbindingen had gelegd en door burgemeester 
Róell was aangewezen om vrijwillig en bij toerbeurt met twee man dienst te doen op de 
radioluisterpost. Schröder beëindigde zijn stuk, dat zich in he t archief van de Histo
rische Kring Breukelen bevindt, met: "Toen de Moffen op 16 mei b innentrokken moest 
er van onze overbezorgde burgervader nog steeds geluisterd en gekeken worden. Na een 
p a a r dagen werd het zinloze waarschijnlijk ingezien. Het geheel werd tijdelijk opgehe
ven en is, zover ik weet, nooit meer in functie geweest." 

9 De Burgerwacht of Bijzondere Vrijwillige Landstorm was in november 1918 ontstaan, 
toen h e t Tweede-Kamerl id Mr. P . J . Troels t ra wilde a a n s l u i t e n bij de revolut ie in 
Dui t s l and en de Neder landse arbeiders opriep de macht in het land over te nemen. 
Gezagsgetrouwe burgers hebben toen op tal van plaatsen burgerwachten gevormd om een 
socialistische staatsgreep te voorkomen. Dat gebeurde zo massaal dat de revolutie niet 
doorging en Troelstra moest toegeven dat hij zich vergist had. De minis ter van Binnen
landse Zaken informeerde via de Commissarissen der Koningin op 31 december 1918 
bij de burgemeesters of in hun gemeente een burgerwacht was opgericht en zo niet, of dat 
n a a r hun oordeel "mogelijk en wenschelijk zoude zijn". In de brief, die ook in Breuke
len bewaard is, stond "dat het l idmaatschap van een dergelijk korps uitslui tend moet 
openstaan voor personen, wier betrouwbaarheid boven allen twijfel is verheven". Om
streeks 1920 werden de Burgerwachten een onderdeel van de Landstorm, die door afge
zwaaide dienstplichtigen werd bemand. Deze regionale eenheden moesten in oorlogs
tijd openbare gebouwen, nutsbedrijven en dergelijke bewaken. De leden kregen een ge
weer en een donkergroen uniform dat in model afweek van het veldgrijs van he t Neder
l andse leger. 

10 Mevrouw M. van Gent-Bouman te Heemstede. Zij schonk in 1993 de Historische Kring 
Breukelen ook een lauwerkrans die de groep bij een mars te Loenen verworven had en 
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enkele medailles voor eerste prijzen bij schietwedstrijden in 1931, 1933 en 1934. 
11 Gesprekken op 5.1.1988 en 25.2.1995 met H.A. Ekhart , geb. Amsterdam 2.12.1909. 
12 Gesprek op 3.3.1995 met Michiel van Muiswinkel, geb. Breukelen-Nijenrode 28.5.1914 

en zijn echtgenote Neeltje Herrebout, geb. 20.6.1915. 
13 In he t archief van de Historische Kring Breukelen bevindt zich de "Lijst van door de 

Duitsche authoriteiten medegenomen wapenen op 26 Juni 1940", die door de Obertrupp
führer Emil Behnke voor ontvangst getekend is. 

14 Het Bevolkingsregister vermeldt: Dirk Slotboom, geb. Breukelen-Nijenrode 9.9.1915, 
overl. Dubbeldam 10.5.1940; hij huwde op 27.9.1935 te Breukelen-Nijenrode met Maria 
Lekkerkerker , geb. Vreeland 23.3.1915. Hun zoon Wouter Cornelis werd op 20.1.1936 ge
boren. Het gezin woonde toen Straatweg 304 te Breukelen-St. Pieters. In eerdere publika-
ties (zie noot 3 en 5) is de verkeerde naam W.J. Slotboom vermeld. 

15 Gesprek op 16.11.1993 met Gijsbert Wilhelmus van Zijl, geb. Vinkeveen 10.7.1906, die in 
1937 als sluiswachter op de Vliegende Kraai kwam. 

16 De grootouders van Ju t t e waren afkomstig uit Duitsland en vestigden zich begin 19de 
eeuw in Maarssen. Daar dreven ze een textielhandel. Ze kregen al spoedig de Neder
landse na t ional i te i t . 

17 Gesprek op 22.2.1995 met W.H. van der Grift, geb. Breukelen-Nijenrode 1.7.1925. 
18 Het Bevolkingsregister Breukelen-Nijenrode vermeldt: Simon van Zuiden, geb. Hoo-

geveen 5.7.1888, keurmeester , kerkelijke gezindte N.I . (= Neder lands Israël i t isch), ge
huwd met Sara Rozevelt, geb. Groningen 23.2.1891; komen in m a a r t 1934 uit Den Haag 
op Korenpad 42 en verhuizen op 20.12.1938 naar Stationsweg 39. Op hun gezinskaart van 
1941 s taa t bovendien: J. (= jood); persoonsbewijs uitgereikt 16.9.1941, nr. 2442; vertrek
ken 4.9.1942 naar Amsterdam, Ie Leliedwarsstraat 7 lic, d a a r n a Kromme W a a l s t r a a t 
9.1. Op 3.12.1942 is blijkens een brief van burgemeester Röell hun inboedel op de zolder 
van hun huis aan de Stationsweg opgeslagen en de toegangsdeur verzegeld. 

19 Gemeente Breukelen-Nijenrode, Nieuw archief, inv. nr. 445, maa t rege len tegen joden 
1941 -1945. 

20 Gesprek op 6.3.1995 met Auke Folkerts Kzn, geb. Lollum 26.5.1925, gehuwd met Petro-
nella van Doornik, geb. Schiebroek 25.9.1932. 

21 Jhr . Mr. H.H. Röell, geb. Baarn 16.5.1899, werd op 25.3.1930 benoemd tot burgemeester 
van Breukelen-Nijenrode en van Breukelen-St. Pieters . Uit de Raadsnotu len van de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode blijkt dat de gemeenteraad op 28.8.1941 ontbonden is 
"op grond van de 8e verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Neder land-
sche gebied". De notulen van deze vergadering zijn op 30.12.1941 vastgesteld door de 
burgemees te r , "waarnemende de t aak van den gemeente raad" en onder tekend door 
J h r . Röell en de secretar is Mr. H.C.L. van Ginkel. Helaas zijn in he t gemeentearchief 
geen stukken te vinden over het ziekteverlof of ontslag van de burgemeester en de be
noeming van zijn opvolger. Het "dossier Röell 1930 - 1951" (Gemeente Breuke l en -
Nijenrode, Nieuw archief, inv. nr. 418) is kennelijk na de oorlog geschoond. 

22 Jacob Molenkamp, geb. Vreeland 12.11.1884, overl. Breukelen 14.3.1980. Hij woonde na 
1946 op Nieuw Hoogerlust, Straatweg 204. In het Nieuw archief van de Gemeente Breuke-
len-Nijenrode, inv. n r . 411 , "dossiers van personeelsleden met de fami l ienamen K-N", 
bevinden zich geen s tukken over Molenkamp. 

23 Gesprek op 20.2.1995 met mevr. J.C. Labeur-Oranje, geb. Middelburg 21.10.1919. 
24 Gottlieb Friedrich Daniël Locher, geb. Waspik 3.1.1906, gehuwd met Petronella Ober

man, geb. Vlissingen 16.2.1915, kwam op 21.12.1937 als Hervormd predikant met vrouw 
en dochtertje naar Breukelen, waar in 1938 en 1939 nog twee dochters werden geboren. 

25 J . Rutges, 1988. Historie? Dat is gisteren. 5. Wereldoorlog II in Breukelen. Tijdschrift 
Historische Kring Breukelen, jaargang 3, nr. 2, blz. 55 - 59. Hij schrijft op blz. 58 dat do
minee Logger (!!) 27 onderduikers in de pastorie had, waaronder vijf joodse k inderen . 

26 Gesprek op 17.2.1995 met de heer J. Kruiswijk, geb. Breukelen-St. Pieters 19.6.1932. 
27 Het Bevolkingsregis ter van Breukelen-Nijenrode vermeldt : Reynier Josef van Cal-

veen, ongehuwd, R.K., Herenstraat 39, geb. Soest 8.4.1917, overl. Bremen 17.9.1944 bij 
v l i ege rbombardemen t ; h e t Bevolkingsregis ter van Breuke len-S t . P i e t e r s : A n d r i e s 
Pieter Lamme, ongehuwd, N.H., Herenweg 50, geb. Breukelen-St. Pieters 13.12.1922, 
overl. Wuppertal 28.3.1943, dubbele open long-tuberculose. 

28 Gesprek op 14.12.1989 met A. Smit, geb. Breukelen-St. Pieters 4.5.1911. 
29 Zijn vader was tu inman op Boom en Bosch en woonde in het koetshuis. De vrouw van de 

N.S.B.-gemeentebode die in het gemeentehuis woonde, probeerde op het station Breuke
len er achter te komen in welke trein de familie Smit stapte, van wie ze vermoedde dat 
die hun zoon ging bezoeken. 
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30 Gesprek op 9.11.1993 met Petronella Johanna Verhagen-Miltenburg, geb. Breukelen-
Nijenrode 9.1.1922. 

31 In he t Bevolkingsregister van Breukelen-Nijenrode staat : Chris t ianus Josephus Weij-
mer , geb. Breukelen-Nijenrode 19.3.1903, R.K., a m b t e n a a r d i s t r ibu t ied iens t , onge
huwd, adres Herenstraat 78, vertrekt 18.11.1946 naar Vleuten. Op het adres Herens t raa t 
78, een hu is in de steeg van melkboer Mulder waar nu ant iquar iaat Van Kralingen ge
vestigd is, woonde hij bij zijn vader, de postbode C.J. Weijmer, geb. Zwolle 28.3.1873. 

32 Het Bevolkingsregister van Breukelen-St. Pieters 1920 - 1940 vermeldt: Albert de Jong, 
geb. Sneek 18.3.1894, Geref.K., koopman in auto-onderdelen, gehuwd met Sytske Jongs-
ma, geb. Nieuwleusen 7.10.1895. Ze waren op 25.4.1938 uit Nieuwer Amstel gekomen, 
vestigden zich op Zandpad 43 en vertrokken op 30.11.1939 naar Loosdrecht, Zandpad nr. 
A 2 (= Weeresteyn). De heer G.W. van Zijl, sluiswachter op de Vliegende Kraai , heeft 
hem goed gekend en vertelde me: De Jong was welgesteld, bezat veel antiek en schilde
rijen, was zelf ook kunstschilder; in he t begin van de oorlog was hij weduwnaar gewor
den; zijn bui tenplaats zat vol met spoormensen en andere onderduikers; na de oorlog is 
hij naa r Loenen verhuisd. Auke Folkerts Kzn vertelde me dat De Jong een niet onver
dienstelijk kunstschilder was en in 1952 een hotel in Ter Horne bezat. 

33 Gesprek op 2.3.1995 met mevrouw P. Stilting-Bosch, geb. Utrecht 1904. 
34 Nel is direct na de oorlog met "Bob" getrouwd. Hij had een Portugees-Joodse vader en 

een Neder landse moeder. Zijn ware naam was Barend Willem Reen. Twee dagen n a 
zijn huwelijk werd hij in Kampen herkend en gearresteerd. Hij bleek een dubbel leven 
te hebben geleid, en contacten te hebben onderhouden met de Gestapo en met Willy Lages 
op Nijenrode. Pas na de geboorte van zijn eerste kind kwam hij vrij. In 1951 vertrok hij 
n a a r Por tuga l . Na hun echtscheiding hertrouwde Nel in 1956 met de heer J.A. V e r h a g e n . 

35 Dirk Kruiswijk, geb. Vinkeveen 10.12.1905, overl. Wezep 9.2.1945, t immerman , Engel 
de Ruyte r s taa t 25, gehuwd met Hendr ika Hoogendoorn, geb. Loenersloot 28.10.1905, 
overl. Breukelen 10.3.1991. Dirk groeide op in een daggeldersgezin in Oukoop, bezocht 
de lagere school in Nieuwer Ter Aa en werd daar t immerman. In de crisisjaren werkte 
hij bij verschillende bazen, onder andere bij Hulsman in Nieuwer Ter Aa, De Heul in 
Maar s sen en De Bruin in Breukelen. Tijdens de mobilisatie was hij in Leiden gele
gerd, waar veel mil i tairen van zijn onderdeel zijn gesneuveld bij he t vliegveld Val
kenburg . Dirk moest de kruisen maken die op hun graven kwamen te s t aan , en dat 
heeft hem erg aangegrepen. In vroegere beschrijvingen van de oorlogsjaren in Breuke
len (zie noot 3 en 5) heeft Kruiswijk ten onrechte de voorletter P gekregen en zou hij in 
Twello zijn omgekomen. 

36 In de overlijdensakten nr. 19 en 20 van Breukelen-St. Pieters d.d. 26.10.1944 s taat , dat 
Huiber t den Ouden, oud 54 jaren, hoofdwachtmeester der marechaussee wonende te 
Breukelen-Nijenrode, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand G.L.A. van Zutphen 
verklaarde, dat hij op 24.10.1944 te 9.30 uur in die gemeente overleden had bevonden 
twee onbekende manspersonen naar schatt ing 30 en 35 jaar oud, waarvan de aangever 
de nadere gegevens niet bekend zijn. Met rode inkt is op 21.9.1946 in de marge van deze 
a k t e n b i jgeschreven , dat bij be sch ikk ing van de a r r o n d i s s e m e n t s r e c h t b a n k van 
25.7.1946 de akten zijn verbeterd met de namen van de slachtoffers. De jongste was een 
in 1917 te Ginneken geboren eerste lui tenant der marechaussee, de ander een in 1915 te 
Arnhem geboren opperwachtmeester der marechaussee, beiden gewoond hebbende in 
A r n h e m . 

37 Hendr ik Anthonie Quint, geb. Utrecht 2.3.1900, woonde Eendracht laan 3; hij was de 
langs te politieagent in Breukelen en werd daarom "psalm 119" genoemd. 

38 Willem Melder, geb. Utrecht 20.4.1901, woonde Stationsweg 45 en was onderwijzer aan 
de Hervormde lagere school "Een School met den Bijbel". Zie J . van Muiswinkel, 1973. 
Breukelen en Nieuwer Ter Aa, oude prenten en prentkaar ten vertellen verder. Repro-
Holland, Alphen aan den Rijn, blz. 103. 

39 Willem Cornelis Smink, geb. Breukelen-Nijenrode 21.10.1919, overl. Oude Mirdum 
28.11.1974, woonde Eendrachtlaan 7 en was getrouwd met Hilletje Folkerts, geb. Har-
lingen 18.7.1920, overl. Oude Mirdum 20.6.1992. 

40 G e s p r e k op 27.2.1995 met Ger r i t Wieher t Aalt Smink, geb. Breuke len-Ni jenrode 
8.4.1927. 

41 Gesprek op 25.1.1995 met mevr. H. Burggraaf-Folkerts, geb. Harlingen 25.11.1918. 
42 Zie W. Smits , 1990. Groep Albrecht in de Vechtstreek tijdens de TweedeWereldoorlog. 

Tijdschrift Historische Kring Breukelen, j aa rgang 5, nr. 2, blz. 54 - 61, in he t bijzonder 
blz. 56 en 60. In 1943 lag er 250 man Grüne Polizei, in 1944 waren er 100 militairen van 
verschil lende legeronderdelen en 150 van he t Herman Göring Regiment. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 2, 1995 



92 

43 Gesprek op 9.3.1995 met J.G. Schilder, geb. Breukelen-Nijenrode 20.10.1926. 
44 Telefoongesprek op 22.2.1995 met de heer C. Blom, geb. Abcoude 1914, die in 1943 ambte

n a a r was geworden op de afdeling financiën van het gemeentehuis . Ger r i t Leender t 
Adriaan van Zutphen, geb. Breukelen-Nijenrode 11.12.1908, was ongehuwd en woonde 
bij zijn moeder op Stationsweg 47. W.K. Bloemhof, geb. Noordbroek 22.5.1896, woonde 
met zijn gezin op Straatweg 77. 

45 T e u n i s de Koekoek, geb. H a a r l e m m e r m e e r 10.7.1880, g e m e e n t e v e l d w a c h t e r , s inds 
15.3.1915 conciërge van het gemeentehuis en vanaf 15.7.1943 gemeentebode; geschorst op 
28.9.1945 en later met ingang van die datum oneervol ontslagen, dus met verlies van 
pensioenrechten (Gemeente Breukelen-Nijenrode, Nieuw archief, inv. nr . 4 1 1 , perso
neelsleden 1933 -1940). 

46 Pie ter Casper Kroon, geb. Maarsseveen 7.7.1908, was een zoon van Tijmen Kroon die 
van 1917 tot 1940 op Buitendorp, Markt 8 te Breukelen, had gewoond. Piet Kroon woonde 
Straatweg 99, later in zijn nieuwgebouwde huis Straatweg 41. 

47 Poli t ieman Johannes (Hans) de Noo (geb. Poederoijen 16.10.1910) woonde op S t r aa tweg 
182, naas t Klaas Folkerts. Hij was een van twee mannen die voor de illegale zendgroep 
regelmat ig de geheime zender vervoerde. Hij had twee dochtertjes in hu is van een ver
zetsstrijder op wiens hoofd een prijs was gesteld en die zelf was ondergedoken bij jacht-
opziener Antonius Wennekens op Hun tum. 

48 J a n Cornelis Wisse, geb. Almkerk 5.8.1910, overl. Breukelen 7.9.1987, onderwijzer aan 
de Gereformeerde school in de Herens t raa t en sinds 1946 aan de Christelijke ULO te 
Breuke len , la te r Chr. MAVO, waarvan hij enkele j a ren voor zijn pens ioner ing direc
t e u r werd . Gesprek op 21.2.1995 me t zijn weduwe mevr. T.S. Wisse -Not t ing , geb . 
Meerkerk 11.8.1912. 

49 Zie J .C. Wisse, 1945. Rondom de ja ren 1940 - 1945. Uitgave G. van Dijk, Breukelen, blz. 
7 en 8 onder het kopje "Verzet". Zie ook Herdenkingskrant 1940 - 1945, Uitgave Oranje
vereniging Breukelen, april 1985, blz. 9, 1ste kolom, alinea 3: "In augus tus 1942 liep he t 
voor enkele verzetsmensen in Breukelen fout door een inval van de SD op een con
tac tadres in Utrecht, waarheen enkele Joodse meisjes hadden moeten worden doorge
s tuurd . De namen en adressen van vier Breukelaren die in he t verzet zaten, werden 
daardoor bekend. Twee konden er onderduiken, twee anderen werden gear res tee rd . Na 
een langdurige gevangenschap werden zij in de loop van 1943 vrijgelaten, dankzij he t 
pleiten door een handige advocaat". Zie ook A.A. Manten en H.J . van Es, 1995. Het pro-
tes tan t s -chr i s t e l i jk onderwijs in Breuke len en de Tweede Wereldoorlog. Ti jdschrif t 
Historische Kring Breukelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 93 - 101. 

50 Herdenkingskrant 1940 - 1945, blz. 9 onder de kop "Gijzelaars". 
51 Dr. K. de Snoo schreef in zijn art ikel "Oorlog - bezetting - bevrijding" in de herden

k ingscouran t voor Breukelen van 1955: "Om middernacht ging de nachtbel . Beval l ing 
op de Eendracht laan. De kraampa en ik zullen die nachtelijke tocht door ons dorp, bege
leid door een aanta l gewapende Armenen niet licht vergeten. De volgende dag open
lijke feestvreugde. Het hijsen van mijn vlag en de ruzie die daardoor onts tond met de 
Duitsers , maar de vlag bleef wapperen en het gehele dorp vlagde mee.". 

52 Leender t Oranje, geb. Haar lemmermeer 6.7.1924, voltooide na de oorlog zijn rechten
studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en ging op he t Ministerie van Jus t i t i e 
werken, waar hij in 1987 als secretaris-generaal gepensioneerd is. 

53 Cornelis Hennipman, geb. Nigtevecht 22.5.1911, overl. Breukelen 3.4.1980, was huis
schilder, la te r gemeentebode te Nigtevecht. Via de Bijzondere Vrijwillige Lands to rm 
kwam hij in he t verzet terecht. Na de oorlog is hij in Breukelen gaan werken en daar in 
1950 met zijn gezin komen wonen. Hij werd magazijnchef bij Hazemeijer. 

54 Gesprek op 9.3.1995 met de heer en mevrouw L. Blonk-Pfeiffer te Breukelen. 
55 De publikat ies over de bevrijding van Breukelen zwijgen hierover. Kees Klap (noot 5) 

schreef, dat de Canadezen pas op dinsdag 8 mei in Breukelen kwamen, Pos tma (noot 56) 
da t de Engelsen op 8 mei kasteel Nijenrode binnentrokken. 

56 E . J .B . Pos tma, 1955. Nijenrode ti jdens oorlog en bevrijding; blz. 8 van "Herdenking 
Bevrijding 1945 - 1955, herdenkingscourant voor Breukelen". 

57 Gesprek op 18.12.1989 met mevr. A.C. van Stam, geb. Breukelen-Nijenrode 1903. 
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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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MR. J. J. HANQELBROEK, 
l t C R I T * R i l V A N DM U N I « 

• N O E N S C H O O L R A A D , 

' S - Q R A V E N H A Q Ë . 

TIl iFOON 8343S8" (8 LIJHiM) 

posTHiKtMiNaeHi 
UNI«! DIN HAA«, 01*6; 

•CHOOLRAADl DEN HAA8, 18131) 

C1* O U Û I I " u 0 t H l ; DIN KAA«, 4 + 76*. 

•PM1IKURIH1 DASIUJK«, HITS MA r u D i l • (RICHT, (M BKIA1VI 'S IA1IRDA3S 

A 6 2 . 5 1 1 . 
AntY/oord op s c h r i j v e n 
d . d . 26 O c t o b e r 1 9 4 0 . 

•s-QRAVENHAQE, 29 O c t o b e r 1940 , 
SWEEL INCKSTBAAT SO. 

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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Henk Brunt, symbool van Kockengens verzet 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Tot de eersten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kockengen tegen het 
beleid van de Duitse bezetter ingingen, behoorden veehandelaar Cornelis 
Gootjes en postbode (sedert 1941 postkantoorhouder) Tijmen Koren. Deze be
gonnen met het verborgen houden van joden. Gootjes reisde veel naar Am
sterdam en elders en onderhield daarbij tevens contacten met andere men
sen uit de illegaliteit en jodenhulp. Tijdens een van zijn bezoeken aan Am
sterdam werd hij, op 30 maart 1942, bij een inval aangetroffen bij een bijeen
komst van de Ordedienst (O.D.; een gewapende verzetsbeweging), op de 
vlucht aangeschoten en tenslotte gearresteerd. De in Kockengen ondergedo
ken joden werden op 10 november 1942, na verraad, opgepakt en wegge
voerd. Bij Koren werden een joodse man, diens dochter en haar man aange
troffen; bij mevrouw Gootjes een joods echtpaar. Bij die gebeurtenis werden 
ook mevrouw Gootjes, haa r zoon Cornelis Gootjes J r en Tijmen Koren in 
hechtenis genomen; pas na meer dan een half jaar kwamen zij weer vrij. 

Gootjes Sr is nooit meer op vrije voeten gekomen. Na door de Duitsers ver
schillende malen verder te zijn getransporteerd (Oranjehotel Scheveningen, 
kamp Amersfoort, kamp Vught, kamp Haaren (N.Br.) en kamp Neuen-
gamme), kwam hij uiteindelijk terecht in een onder Mauthausen vallend 
Oostenrijks concentratiekamp. Op 29 maart 1945 is hij daar, in Melk (75 kilo
meter ten westen van Wenen), omgekomen. 

Tijmen Koren heeft na zijn vrijlating geen verdere illegale activiteiten ondernomen; 
zijn zoons deden dat wel. Mevrouw Gootjes heeft ook daarna nog onderduikers en het verzet 
geholpen; C. Gootjes Jr dook in Drente onder toen de Duitsers ex-militairen van het 
Nederlandse leger in krijgsgevangenschap terugriepen. 

Ondergrondse strijdkrachten 

Vooral in de latere ja ren van de Tweede Wereldoorlog was in Kockengen 
een hechte groep van de ondergrondse strijdkrachten actief. De oorsprong 
van deze verzetsbeweging lag vermoedelijk in Nieuwer Ter Aa, bij de rijks-
veldwachter Hendr ik van Maanen en hoofdonderwijzer J.W. Hörst, onge
veer halverwege de oorlogsperiode. In individuele gesprekken polsten eerst 
politieman Van Maanen, en vervolgens ook het schoolhoofd Hörst, enkele 
mensen uit Kockengen op hun bereidheid om deel te gaan nemen aan het 
georganiseerde plaatselijke verzet. Deze zorgvuldig geselecteerde eerstelin
gen brachten vervolgens een aantal anderen bijeen, over het algemeen al 
wat oudere mensen waarvan men wist dat ze betrouwbaar waren en be
s tand tegen enige spanning. Zo ontstond een vaste kern. Gedurende de 
eerste tijd was er voor hen nog niet veel te doen, afgezien van wat hulp bij de 
verspreiding van illegale krantjes en pamfletten en een enkele sabotage
daad. Pas in het laatste oorlogsjaar kwam de groep vaak in actie. 

De commandant van het verzet in Kockengen was sigarenwinkelier Gert 
Vermeulen Wzn, een vriendelijke, rustige man die de leiding goed in han
den had, onnodige risico's vermeed, maar nooit terugschrok voor wat in het 
belang van het vaderland moest worden gedaan, hoewel hij ook voor een 
vrouw en kinderen te zorgen had. Ondercommandant werd onderwijzer 
Gert van Doorn, die al meteen nadat hij in 1944 weer in Kockengen was 
komen wonen, voor dit illegale werk aangeworven werd. 

Pelotonscommandant van de knokploeg was Leendert (Leen) Blonk, die 
onderofficier was geweest in het Nederlandse leger en verstand had van wa
pens. Bij het bergen van gedropte wapens was soms ook Koen Korthals uit 
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Nieuwer Ter Aa aanwezig, van wie sommige ondergrondsen toen al de in
druk kregen dat hij regionaal een coördinerende rol in de illegaliteit vervul
de (toen na de oorlog de B.S. in de openbaarheid kwam, bleek hij de rang van 
luitenant te hebben). 

Los van de knokploeg stond de zendgroep, die in het vroege voorjaar van 
1944 tot stand kwam, toen het zogeheten "Englandspiel" ontmaskerd was en 
nieuwe radioverbindingen tussen Nederland en de vrije wereld noodzakelijk 
werden. Deze zendgroep had heel Midden-Nederland als werkgebied. Ze begon 
in maar t 1944 te experimenteren met een zelfgebouwde zender, had een an
derhalve maand later een goed kontakt met Londen en kon toen vragen om 
vandaar van verder benodigd materieel te worden voorzien. Uiteindelijk had 
ze de beschikking over zes radiozenders, die via droppings uit Engeland wa
ren aangeleverd. Een van die zenders stond van tijd tot tijd ergens in Kocken-
gen, op andere tijden bevond die zich in Breukelen, Vinkeveen of Kamerik. 
Hoofd van de zendgroep was H. van Beest, die als kostganger in Breukelen 
woonde en bij de P.U.E.M., de Provinciale Utrechtsche Electriciteits Maat
schappij werkte. Hij werd in februari 1944 voor de illegaliteit geworven door 
de Breukelaar C.M. van Wijngaarden, directeur van Knoops Zadelfabriek. 

Verder was er in Kockengen een groep van de Landelijke Organisat ie 
voor Hulp aan Onderduikers (kortweg de L.O.); daarin was onder anderen 
Hendrik (roepnaam Hein) Brunt (geboren Kockengen 6 oktober 1891) actief, 
die aan de Nieuwstraat de kost verdiende als kleermaker en barbier. 

Enkele malen voerden de Duitsers in Amsterdam opgepakte jongemannen per schip 
weg r icht ing Duitsland, om daar te worden tewerkgesteld. Bij de Breukelse draaibrug wis
ten er altijd wel enkelen van het schip af te komen. De brugwachters fluisterden ze dan 
snel toe: "Naar de politie in Kockengen, altijd goed". 

De bezettingsautoriteiten hadden een vermoeden dat er in het polderdorp 
het een en ander gebeurde, maar konden daar geen greep op krijgen. Bij een 
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Afb. 1. Henk Brunt (foto beschikbaar 
gesteld door Mw. P.J . van Bemmel-
Brunt) . 
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razzia heel in het begin van 1945 werden bijna alle huizen doorzocht. Daar
bij liet een van de uit Utrecht aangevoerde Duitse militairen zich ontvallen, 
dat het in Kockengen wel erg rustig leek, maar dat ze wel wisten dat daar 
heel veel gebeurde. 

Op het gemeentehuis liep men gewoonlijk wèl in de pas. Toen er opdracht 
kwam om landbouwpaarden te keuren en de besten daarvan voor de Duitse 
strijdkrachten af te s taan, toog kleermaker/barbier Hein Brunt naa r de ge
meentesecretaris om hem te bewegen daaraan niet mee te werken, omdat 
dat helpen van de vijand betekende. Het antwoord was dat ze wel moesten, 
want het was een opdracht van hogerhand. 

Knokploeg 

Een van de steunpilaren van de knokploeg was schilder Hendrik (Henk) 
Brunt (geboren te Hilversum op 14 november 1919) (Afbeelding 1), een jonge, 
sympathieke vrijgezel van gemiddelde lengte, derde uit een gezin met zes 
kinderen. Zijn vader was de hiervoor al twee keer genoemde Hein Brunt . 
Henk was meelevend gereformeerd, had tamelijk veel vr ienden en was een 
actief lid van de plaatselijke muziekvereniging. Hij was in mili taire dienst 
geweest (op 10 mei 1940 lag hij als genie-soldaat in Maarn, op 14 mei in 
Schoonhoven) en had in het leger met een karabijn leren schieten. Zo'n 
wapen had hij ook in de illegaliteit ter beschikking (wie minder ervaring 
had, kreeg een stengun toebedeeld). 

In april 1945, toen onverwacht een overvalwagen vol Duitsers in Kockengen arr iveerde, 
werd Henk Brunt gearresteerd. Eigenlijk had men het op vader Hein Brun t gemunt , m a a r 
toen de mili tairen die 50-plusser met zijn grijze baard zagen, meenden ze da t er een vergis
sing in he t spel was en da t ze zijn toevallig thuiskomende zoon moesten hebben . Henk 
Brun t en gemeentesecretar is J .C. Jongeneel werden korte tijd vas tgehouden, m a a r men 
kon hen niets maken. Nadat de Duitsers zich in een goede stemming hadden gebracht met 
bij de familie Veenis aangetroffen alcoholische dranken lieten ze Brun t en Jongeneel vrij 
ver t rekken . Henks in huis verborgen karabijn werd bij de huiszoeking niet gevonden. 

Henk Brunt was niet allen lid van de K.P., hij hielp ook zijn vader in de L.O. 

Andere mannen die gedurende lange tijd meewerkten in de Kockengense 
knokploeg waren, in alfabetische volgorde: bakker Jan Bik, veldwachter J a n 
Blonk (vader van Leen Blonk), t immerman Hein Brunt (een achterneef van 
Henk), kruidenier/buschauffeur Maarten van Dijk, kantoorbediende Dik de 
Haas , veldwachter Piet(er Abraham) Heikens, melkrijder Dirk de Hoop, 
kruidenier Arie van der Horst, tuinder J an Ligtenberg, aannemer Gerri t 
(Gert) van Lunteren , kaashande laa r Cor Nap, schipper Joop Nap (geen 
naas te familie van Cor Nap), ex-marinier Freek Paardenkooper, schilder 
Piet(er) van Vliet, de Friese onderduiker Gerard de Vries en schilder Wim 
Vermeulen (jongere broer van commandant Gert). 

De polit iemensen J a n Blonk en Piet Heikens waren voor de ondergrondse van groot 
nut . Behalve dat ze veel vakkennis bezaten, was het van belang dat ze van de bezett ings
autoriteiten ook tijdens spertijd op straat mochten komen. 

In september 1944 werd de plaatselijke knokploeg (K.P.) deel van de toen bij Koninklijk 
Besluit vanui t Londen ingestelde Nederlandse Binnenlandse St r i jdkrachten (kortweg de 
B.S. genoemd). 

Zeer kor t voor de bevrijding werd de Kockengense B.S. aanzienlijk uitgebreid, omdat 
toen meer wapens beschikbaar waren en rekening gehouden werd met acties waarbij een 
grootschaliger inzet wenselijk was (zie ook Afbeelding 2). 

Droppings 

De communicatie binnen de Kockengense groep was minimaal . Oproe
pen om aan activiteiten mee te doen, bereikten de groepsleden gewoonlijk 
heel kort tevoren en pas als men zich op de opgegeven plaats gemeld had, 
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HE 1 

Afb. 2. De Binnenlandse Str i jdkrachten te Kockengen kort na de bevrijding (foto beschik
baar gesteld door de heer L. Blonk). 
Op de voorste rij zitten van links naar rechts: H. Thomas, C. Hoogendoorn, M. van Dijk, 
W. van Breukelen, G. Paardenkooper , Klaas Boekelo, Cor de Lange, Th.W. (Dirk) Nieuw-
endijk en J . Tuithof. Op de tweede rij staan, van links naar rechts: F . Paardenkooper , 
J .P .C. Gootjes, L. Blonk, G. Vermeulen, G. van Doorn, D. de Hoop, M. Hoogendoorn, D. de 
H a a s en A. van der Horst . Op de derde rij: J . Bik, J. Daalhuizen, M. van Rooijen, J . Nap, 
P. van Vliet, N. Hilhorst , G. den Ouden, E. van Eijk, M. Vermeulen, G. de Vries, Hein 
Brunt , G. van Lunteren, A. de Haas , J. van der Horst, A.J. Koren, C. Nap, W. Vermeulen, 
G. Koren en P. van Dijh.Vierde rij: H. van der Greft, K. Hoogendoorn, J . de Hoop, J. Nap, 
T. Kroon, H. Hoogendoorn, C. den Ouden, J. van Breukelen, J. Ligtenberg, J . de Lange, C. 
de Lange, A. Veenis, T. Versteeg, T. den Ouden en C. Veenis. 

kreeg men beknopt te horen wat er gebeuren moest. Op deze wijze trachtte 
men het risico van voortijdig uitlekken van riskante informatie tot het uiter
ste te beperken. 

Aan overvallen op distributiekantoren of banken heeft de groep nooit mee 
hoeven doen. Het bergen van uit vliegtuigen gedropte goederen was een van 
de belangrijkste taken. 

De containers kwamen aan parachutes naar beneden. Voor die parachutes had vrouw 
Gootjes een geheime bergplaats. Meteen na de oorlog, toen textiel nog zeer schaars was, lie
pen heel wat mensen in Kockengen rond in blouses en jurken die van parachutestof waren 
g e m a a k t . 

Opdrachten om in actie te komen, kwamen in de regel in code via het 
Nederlandse programma van de Engelse radio. Een voor anderen nietszeg
gende zin, zoals "Wanneer kwam grote François aan" of "Melk is goed voor 
elk", was dan het aan de ingewijden van de Kockengense groep gerichte sig
naa l . Tevoren waren uit Engeland al aanwijzingen doorgegeven omtrent 
plaats en tijd. Die bereikten de K.P.-leiding soms rechtstreeks van iemand 
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van de zendgroep, soms via ondergrondsen in Breukelen of Nieuwer Ter Aa 
(hoe die aan de informatie kwamen wist de K.P. toen niet). In werkelijkheid 
kwam het vliegtuig vaak uren later dan was aangekondigd. Bij koud weer 
lagen de ondergrondsen dan onaangenaam lang te kleumen in het gras. 

Een droppingsplaats moest aan veel voorwaarden voldoen. Bij Kockengen zijn er drie 
m e e r m a l e n gebru ik t : ten noorden van de Geerkade ongeveer t egenover de Hoek van 
Spengen, aan de oostkant ongeveer halverwege Spengen, en in de polder Kockengen achter 
de boerderij van Dirk van der Horst aan de Wagendijk. De laats tgenoemde locatie was ge
vaarlijk dicht bij he t dorp. 

Complicaties 

Soms kwam men bij het uitvoeren van een opdracht voor verrassingen te 
staan. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het oppikken van een gedropte wapen-
zending in een warme nazomernacht in 1944 bij een boer in Spengen. Alles 
kwam keurig naa r beneden, een eind weg de polder in. Toen de ondergrond
sen vlak bij de afgeworpen containers aangekomen waren, hoorden ze on
verwacht enig geploeter in het slootwater. Er bleek bij die gelegenheid ook 
een man gedropt te zijn, die voor de geallieerden opdrachten in bezet gebied 
uit te voeren had. Snel werd hij op het droge geholpen en van zijn helm en 
parachut is tenpak ontdaan. De man sprak met een zuidelijk accent en wens
te onmiddellijk naa r de B.S.-commandant gebracht te worden. Ieder van de 
in het veld aanwezigen kreeg één Engelse sigaret aangeboden. De geheim 
agent werd naar de boer gebracht op wiens land de dropping plaats vond. 
Vandaar is hij de volgende dag verder gereisd, op de fiets van Leen Blonk. 

Een andere onverwachte ontmoeting deed zich voor meteen al de eerste keer dat Piet van 
Vliet mee mocht doen, in een nacht met donkere maan in de nazomer van 1944. Er waren 
spullen opgehaald bij de Hollandse Kade, die naar de boerderij van Dirk van der Hors t 
gebracht moesten worden. Ineens klonk het: "handen omhoog of ik schiet". Ze bleken op 
een paar stropers gestuit te zijn. Alles liep goed af. 

Na een dropping tegen het eind van de oorlog was men met alle afgewor
pen goederen en een gevoel van tevredenheid per praam onderweg naa r een 
boerderij aan de Wagendijk toen de stilte ineens werd doorbroken door een 
salvo met een automatisch wapen. De vier mannen op de praam schrokken 
zich wezenloos, werkten in ijltempo hun vracht de stoepsloot in en vluchtten 
vervolgens gehaast de polder in. Achteraf bleek er niets ernst igs aan de 
hand te zijn geweest; een van de uitgezette wachtposten had een ongelukki
ge beweging gemaakt, waardoor zijn stengun afging. 

Soms werd ass is tent ie verleend aan de ondergrondse in Nieuwer Ter Aa, wanneer die 
een dropping moest bergen in he t westelijk weidegebied. Dan werd de Portengense brug op
gehaald en de zuidelijke toegangsweg scherp in de gaten gehouden. Neder landers moch
ten, op enkele uitzonderingen na, in de nacht niet buiten zijn, dus alle verkeer dat naderde 
was verdacht . Als er onraad was, moest de waarnemer op zijn fiets wegracen naa r een Ter 
Aase wachtpost. Er was dan nog tijd om maatregelen te nemen, want het duurde lang voor
dat men vanaf de zuidelijke oever iemand had opgeroepen om de brug neer te laten. 

Henk Brunt nam aan deze en vele andere acties deel. Hij was een harde 
werker en zeer solide in zijn gedrag. 

Henk was ook een man met uitgesproken principes. Hij was al vroeg een 
consequente geheelonthouder geworden, omdat hij om zich heen te veel el
lende van drankgebruik had gezien. Toen grootmoeder Brun t in Spengen 
hoorde van zijn betrokkenheid bij het verzet en hem bezorgd vroeg of hij wel 
goed besefte waar hij mee bezig was en hoeveel gevaar hij liep, antwoordde 
hij zonder aarzelen met "ja"; er aan toevoegend dat als dat hem het leven 
moest kosten, hij daartoe bereid was. "Ik weet dat ik met mijn ene been in 
het graf sta". 
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Verkeerd terechtgekomen 

In het najaar van 1944 ging er op een keer een heleboel mis. Het betrof 
een van de eerste droppings, die door de groep van Nieuwer Ter Aa geborgen 
zou worden. Om onduidelijke redenen kwam de lading niet op de afgespro
ken plek of in de wijdere omgeving daarvan naar beneden. 

De volgende ochtend zagen mensen die naar de vroegmis gingen, wappe
rende witte dingen in het land van een N.S.B.-boer in Laag-Nieuwkoop en 
diens buurman. Ze hadden een vermoeden dat het ging om iets dat uit een 
vliegtuig afgeworpen was en zorgden ervoor dat de Kockengense onder
grondse van hun ontdekking op de hoogte kwam. 

Voorzichtige waarneming vanaf de weg bevestigde dat het om parachutes 
ging. Maar men kon er verder niets aan doen zolang het buiten licht was. 
Gelukkig liep er geen vee in die weiden en de boer gaf geen tekenen dat hij 
iets ongewoons had opgemerkt. 

In de voornacht ging de ondergrondse er met een praam naar toe, want 
met een kar was er niet in de buurt te komen. Ze borgen de containers en pa
rachutes die een nacht eerder in handen van hun Nieuwer Ter Aase colle
ga's hadden moeten vallen. Terwijl ze bezig waren, dreigde het even heel 
fout te gaan. Ergens in de wijdere omgeving vuurden de Duitsers een licht-
kogel af. Het werkterrein was een paar minuten lang hel verlicht. De onder-
grondsen beseften achteraf niet hoe ze allemaal zo snel plat op de grond 
kwamen. Waarom die lichtkogel werd afgeschoten, is men nooit te weten ge
komen. Voor de illegale werkers bleef hij gelukkig zonder gevolgen. 

Met de praam werd het vrachtje naar Kockengen gebracht om daar voor 
een deel te worden overgeladen in de paardewagen van groenteboer Visser 
uit Portengen. Een ander deel van de wapens (enkele Lee Enfield geweren, 
s tenguns, een mitrail leur en een bazooka) behield de Kockengense onder
grondse voor zichzelf, want hun bewapening was tot dan toe niet erg best. 
Deze bui t werd, netjes verpakt, tijdelijk opgeborgen in de toren van de 
Hervormde kerk. 

Voorafgegaan door veldwachter J a n Blonk, als verkenningsman, ging 
men vervolgens met de groentewagen via de Bosdijk naar een boerderij in 
Oukoop, die als een eilandje in grotendeels geïnundeerd gebied lag. 

Onderweg gebeurde er nog een naar ongeluk. Geheel onverwacht hoorde Leen Blonk, 
die op de bok van de wagen zat, een schot afgaan. Snel omkijkend zag hij iemand van de 
bak van de wagen afvallen. Een van zijn mannen had per ongeluk de t rekker van zijn 
s tengun aangeraak t en daarbij Joop Nap schuin van onderen in de arm geschoten. De ge
troffene lag voor dood in het gras langs de weg, maar bloedde niet. De schrik was groot. 
Gelukkig deed Nap even later de ogen open; ook zei hij enkele woorden. Met grote spoed 
werd hij n a a r dokter E. van Leeuwen in Kockengen gebracht, die zich daar in 1940 als 
huisar ts had gevestigd. Voor de buitenwereld heette het dat Joop Nap ergens kaas had willen 
stelen (wat gezien de voedselschaarste in die tijd aannemelijk klonk) en daarbij in een 
punt ig hek was gevallen. Tot na de oorlog heeft verder niemand geweten wat er in werke
lijkheid voorgevallen was. De dokter oordeelde de situatie van Joop Nap niet ernstig. Een 
in Breukelen wonende hoogleraar chirurgie, professor Remeynse, waar de illegaliteit al
tijd risicoloos terecht kon, bevestigde enkele dagen later die conclusie. Pas in 1978 kwam 
bij een doorlichting in he t kader van een medische keuring een kogel in het l ichaam van 
Nap aan he t licht en werd die operatief verwijderd (zie ook Afbeelding 3). 

De wapens werden al spoedig verdeeld onder de actieve ondergrondsen. Henk Brun t 
kreeg de mitrai l leur mee, die in het kippenhok van de familie Brunt werd verstopt. 

Jan bood een sigaret aan 

Bij een van de droppings was een J an (schuilnaam) uit Utrecht aan
wezig, die tot t a ak had om de wapenzending zo snel mogelijk n a a r de 
Domstad te geleiden. Toen de containers geborgen waren, bood hij ieder van 
de aanwezige ondergrondsen een sigaret aan uit een busje Pall Mall. Groot 
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KOGEL NA 34 JAAR 
VERWIJDERD 

Vierendertig jaar heeft onze plaatsgenoot de 
heer J. Nap, Bernhardstraat 42, met een kogel 
in zijn lichaam rondgelopen. Hij maakte in 
1944 deel uit van het verzet tegen de Duitse be
zetter in Kockengen. Men moest daar op een 
zeker mon^. i t een wapentransport verzorgen 
en die werden op een wagen vervoerd. Die wa
gen zakte op een gegeven moment in een 
zachte berm weg en door de schok ging een ge
laden Sten-gun af. De kogel trof de heer Nap 
in een arm. Hij ging met de wond naar een 

dokter, maar die kon geen kogel vinden. De 
wond werd verbonden en genas na een tijdje. 
Gedurende al die jaren had de heer Nap last 
van nekklachten. Dan was zijn nek stijf, dan 
weer opgezet. Omdat hij kapitein van een 
rondvaartboot is werd de oorzaak gezocht in 
tocht door een openstaand bootraam. Kort 
geleden moest hij voor zijn werk gekeurd wor
den en daar kwam men tot de ontdekking dat 
er zich een vreemd lichaam in zijn nek moest 
bevinden. Men stuurde hem naar het Acade
misch Ziekenhuis en daar werd de kogel van 
de Sten-gun teruggevonden... in zijn nek. Een 
souvenir van wereldoorlog II, dat de heer Nap 
graag heeft willen missen ! 

Afb. 3. Krantebericht uit 1978 (gekregen van de heer J. Nap). De opmerking dat de wagen in 
een zachte berm raakte , is een journalist ieke vrijheid; onderzoek van het gebeurde door de 
pelotonscommandant wees meer op onvoldoende routine in de omgang met wapens. 

was de verbazing hoe hij aan die luxe kwam. 
Van J a n hoorden ze dat er gewoonlijk bij iedere zending één container zat 

met levensmiddelen, voor het geval dat er een situatie ontstond waarbij een 
illegaal werker zich tijdelijk ergens met een reserverantsoen in leven moest 
houden. Dat blik was te herkennen aan een rood kruis. 

Bij een van de volgende droppings heeft de Kockengense groep de contai
ner met het rode kruis geopend en de helft van de inhoud eerlijk onderling 
verdeeld. Voor ieder van de betrokkenen was dat, gelet op de omstandig
heden van toen, een heerlijke tractatie. 

Sabotage-acties 

Najaar 1944 kreeg de groep de opdracht de spoorlijn Breukelen - Harme
ien te saboteren, met de bedoeling een goederentrein met Duitse legervoor-
raden te laten ontsporen. Men koos een plek waar niet veel mensen in de 
buur t woonden en de saboteurs zonodig makkelijk in verschillende richtin
gen weg zouden kunnen komen. Die vond man in de buur t van de Roden-
dijk. Toegerust met niet meer dan wat Engelse sleutels, slaagde men er na 
een hele nacht moeizaam werken in een stuk raillijn losgeschroefd te krij
gen. Zeer tot hun teleurstelling moesten ze de volgende dag vaststellen dat 
vaklieden die met een reparatietreintje arriveerden de schade in 15 à 20 mi
nuten herstelden. Waarschijnlijk hadden zij de opdracht de lijn tevoren te 
controleren. Het lijkt aannemelijk dat deze mensen hun bevindingen nooit 
aan hun superieuren hebben gerapporteerd, want represailles bleven uit. 

In he t boek "Groeten uit Kockengen . . ." wordt het bovenstaande verhaal abusievelijk 
gedateerd in de nacht van Dolle Dinsdag (5 september 1944). Uit het kader waarin het ver
haa l wordt geplaats t - gelijktijdig waren er elders sabotagedaden als he t opgraven van 
wegen, he t weghalen van wegwijzers, enz. - blijkt dat het ruim een week la ter moet zijn ge
weest. In de dagen voorafgaande aan de luchtlanding bij Arnhem (17 september 1944) bad
den de B.S. overal in bezet Nederland opdracht alle Duitse verkeersbewegingen zo veel mo
gelijk te belemmeren. Zo her innerden belangrijke betrokkenen he t zich ook nog. 

Kort voor de bevrijding werd de illegaliteit naar een "kaai" bij de Joosten-
dam gestuurd, waar op last van de Duitsers betonnen springputten waren 
ingegraven. Men vreesde dat de Duitsers het voornemen hadden door het 
opblazen van die kade nog een groot gebied onder water te la ten lopen. 
Elders waren langs wegen gewone kuilen gegraven, waarin springstof kon 
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worden aangebracht. In een dijk zouden dergelijke onverstevigde gaten ech
ter door het gewicht van de grond gemakkelijk dichtzakken. Met koestaken 
en touwen werden de mannen bij de Joostendam aan het werk gezet om de 
betonnen ringen waaruit de putten opgebouwd waren, uit de grond te halen. 
Daarna liet men ze van de kade af rollen, een poldersloot in. De volgende dag 
t rommelden de Duitsers een flink aan ta l boeren op, die de r ingen weer 
moesten terugplaatsen. 

Geheime zender 

De zendgroep had via een geheime zender bijna dagelijks contact met de 
vrije wereld. De zender werd bediend door de toen 25-jarige Haarlemse mar-
conist Joop Swaanswijk, die afwisselend in Breukelen en in Kockengen on
dergedoken zat, en beroepservaring had opgedaan op de Grote Vaart . Hij 
moest berichten doorgeven naar de Nederlandse instanties in Londen en in
s t ruct ies van daar opvangen en mondeling verder doorgeven. Gewoonlijk 
werd de zender uit veiligheidsoverwegingen iedere week naa r een andere 
plek overgebracht. Daarvoor zorgden de politiemannen J. Blonk en J . de Noo. 

In de woning van J an Blonk, aan het Heicop (nr. 118), stond de geheime 
zender niet minder dan drie weken achtereen. Men kon daar iedere auto die 
over de brug naderde goed horen aankomen, uit de s laapkamer waar de 
zender stond had men een goed zicht op de brug, en er was een mogelijkheid 
om via de achterzijde het huis onopvallend te verlaten. 

Toen men het veel te riskant vond nog langer door te gaan met uitzenden 
vanui t het huis van Blonk, omdat men het vermoeden had dat de zender ge
peild was, werd de zendpost verplaatst naar het transformatorhuisje van de 
P.U.E.M. aan de Meent. 

De Meent was de weg die de Wagendijk-Noord verbond met Spengen; bij de aanleg van 
de weg T 27 is de Meent tot een soort parallelweg van de T 27 gemaakt. Ook het niet ver van 
de Wagendijk gelegen hoge bakstenen transformatorhuisje is na de oorlog gewijzigd. 

Op een zondag in maar t 1945 ging het mis. Die ochtend had Swaanswijk 
nog bij Blonk koffie gedronken. In de middag ging hij zenden. Een met elek
tronische peil ingsapparatuur uitgeruste Duitse opsporingseenheid had het 
nieuwe onderkomen van de geheime zender blijkbaar snel weten te lokalise
ren. Onopvallend werd het transformatorhuisje al vanaf de ochtend in de 
gaten gehouden; toen er iemand naar binnen was gegaan, volgde een omsin
geling. Uit Kamerik werd een P.U.E.M.-monteur opgehaald, die men dwong 
het huisje te openen. Joop Swaanswijk probeerde nog om zichzelf te doden 
door een 10 000 Volt-leiding vast te grijpen, maar werd door de hoge span
ning teruggeworpen. Alleen zijn handen waren verbrand. Hij werd gevan
gen genomen en met veel geweld in een legerauto gedwongen. Nel Brunt 
was vermoedelijk de laatste in Kockengen die hem na zijn arrestat ie heeft 
gezien; nog altijd s taat zijn hulpeloze blik van toen op haar netvlies gegrifd. 
Ondanks zware ondervragingen heeft Joop Swaanswijk geen enkele naam 
van medestanders uit de illegaliteit genoemd. Op 3 april 1945 is hij op Duits 
bevel in Amersfoort op onmenselijke wijze om het leven gebracht. 

De dramatische dood van Henk Brunt 

Op 4 mei kreeg een aantal leden van de Kockengense ondergrondse op
nieuw een oproep, en wel om zich nog de komende nacht te verzamelen: om 
vier uur op de Kerkwegbrug (daar waar de Kerkweg uitloopt op de Porten-
gense dijk). Als gebruikelijk werd de reden niet tevoren meegedeeld. 

Piet van Vliet naderde als eerste over de Kerkweg, waaraan toen nog 
maar weinig huizen stonden, de aangegeven plaats, op de fiets, zonder ver
lichting, en met zijn stengun op de rug. Bij een rijtje van zes huizen spron-
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gen onverwacht enkele mannen in S.S.-uniform de weg op, die Van Vliet 
wild van zijn fiets trokken. Aan de kant van de weg stond een overvalwagen, 
met daa r in nog een aanta l Nederlandse S.S.'ers. Of die auto geposteerd 
stond of daar net tevoren was gestopt, misschien omdat men in het duister 
een schim zag naderen, is niet bekend. Er werd in de nacht zonder licht en 
langzaam gereden en dus vielen verkeersbewegingen bij donker niet op. 

Verdoofd van paniek werd Van Vliet met de handen omhoog tegen de auto 
aan gezet. Arie van der Horst, die als tweede de ontmoetingsplek naderde, 
werd op de zelfde wijze gearresteerd. Vervolgens liepen enkele S.S.'ers een 
eindje de weg op, richting Kockengen-dorp, omdat ze verwachtten dat er nog 
wel meer personen zouden komen. 

Ineens hoorden de twee verzetsmensen die tegen de overvalauto stonden 
het geluid van een automatisch wapen, onmiddellijk gevolgd door een door 

ft,^ 

•s GRAVENHAGE. i g F e b r u a r i 1 9 4 6 . 
PALEIS NOORDEINDE 

Den Heere H. Brun t , 

A. 112, 

E 0 c n J! S i 

De geest en het karakter van Uw zoon Hendrik 

konden de ondragelijke last van onrecht en Duitseî. j 

furie niet langer dulden. Zijn verzet groeide net den 

dag, totdat de vijand een einde maakte aan zijn offer

vaardig leven. 

Met diepe eerbied vervult Mij zijn heldenmoed en 

Ik bied U Mijn hartelijke deelneming aan bij dit zware 

verlies. Met trots sal Ik zijn daden blijven bedenken. 

Afb. 4. Koningin Wilhelmina betuigde haar medeleven aan de vader van Henk Brunt 
(Collectie Mw. P.J. van Bemmel-Brunt). 
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merg en been gaande schreeuw. Even later kwamen de S.S.'ers terug. Ze 
gooiden een karabijn in de overvalwagen. Daaruit vermoedden de twee ge
vangenen al dat de beschotene Henk Brunt moest zijn geweest, want hij was 
een van de slechts twee mannen in hun groep met een karabijn. Later ver
namen ze dat Brunt vermoedelijk onraad had geroken en snel rechtsom
keer t had gemaakt. Dat was de S.S.'ers niet ontgaan. Die gingen meteen 
aan het schieten, waarbij Brunt precies in het hoofd werd geraakt, door wat 
een toevalstreffer genoemd moet worden, want het was die avond wel zo don
ker dat gericht schieten niet mogelijk geacht werd. 

Het schieten alarmeerde de overige opgeroepen leden van de groep, die 
meteen teruggingen naa r huis . 

De twee gearresteerden werden afgevoerd naar Haarzuilens, onder bewa
king van S.S.-mensen die hen voortdurend een geladen pistool op de nek 
hielden. Vlak voor het kasteel terrein maakte de chauffeur een stuurfout, 
waardoor de auto met de linkerwielen naast het pad kwam en half de sloot 
in kantelde. Een van de S.S.'ers raakte daarbij onder de auto bekneld en ver
dronk. Van der Horst zag kans in de ontstane paniek te ontsnappen, Van 
Vliet lukte dat niet. 

Gezamenlijk trokken de soldaten en hun enige overgebleven gevangene 
drijfnat naa r de keuken van het kasteel. Daar werden ze verzorgd. Van Vliet 
werd niet slecht behandeld, vermoedelijk omdat hij zich na het auto-ongeluk 
actief had ingezet bij het reddingswerk. De situatie verslechterde echter 
aanmerkelijk toen een lid van de Grüne Polizei arriveerde, die op hondse 
wijze tegen Van Vliet tekeerging. Na enige tijd beet hij de gevangene toe dat 
er geen twijfel kon bestaan aan diens schuld en dat hij de volgende dag naar 
het fort op de Biltstraat te Utrecht zou worden afgevoerd om daar te worden 
doodgeschoten. Vervolgens werd Van Vliet opgesloten in het stookhuis, ver
moedelijk in een brandstofkelder, want de ruimte waarin hij terechtkwam 
had een opening naa r boven, die waarschijnlijk was bedoeld om van buiten
af kolen in de kelder te kunnen storten. Door die stortkoker drong het geluid 

G E M S E K T E K 0 C K E IJ. 6 

In vak nel ,volgno.3,ligt begraven, op 9 Mei 1945 B r u n t 
H e n d r i k , schilder, oud 25 jaren, wonende te Koek engen,'" 
zoon van Brunt Hendrik, kleermaker en van Hendriks Glasina 
beiden alhier.Is op 5 Lei 1945 (den dag der bevrijding van 
Nederland) 's nachts om 4 uur door den vijand doodgeschoten 
op den Kerkrreg alhier, tijdens de uitoefening van zijn functie 
als lid van de ondergrondsche strijdkrachten. Alzoo gevallen 
voor het Vaderland. Zijn nagedachtenis zal tot in lengte van 
dagen in eere rrorden gehouden. Door de gemeente Kockengen is 
voor hem gratis een eerste kla3 graf beschikbaar gesteld. 

Kockengen, 7 Mei 1945 

3urgemeester, 

'afo 

Afb. 5. Akte waarbij de Gemeente Kockengen een graf beschikbaar stelde voor de vrij
heidsstr i jder Henk Brunt (Collectie Mw. P.J. van Bemmel-Brunt). 
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Afb. 6. De gedenkplaat op het graf van Henk Brunt, geschonken door zijn vrienden ui t he t 
verzet (foto A. Verbrugge, 1994, in Foto-archief Historische Kring Breukelen). 

van een buiten rondlopende schildwacht tot de gevangene door. 
Later in de nacht kreeg Van Vliet in de brandstofkelder gezelschap van 

nog een andere gevangene, die door de S.S.'ers betrapt was bij een poging 
wapens weg te nemen uit de verongelukte auto. Samen praten werd hen ten 
strengste verboden. Aan het eind van de nacht hoorden ze onverwacht ie
mand door het stortgat fluisteren. De onbekende sommeerde hen niets terug 
te zeggen en raadde hen aan om, mocht de nood die ochtend echt te s terk op
lopen, zonder aarzelen door het raam van de verhoorkamer naar buiten te 
spr ingen. 

Bij het aanbreken van de nieuwe dag werd een uit Vleuten afkomstige 
Nederlandse jonge vrouw, die op kasteel Haarzuilens voor de Duitsers en 
hun handlangers werkte, bij de twee gevangenen toegelaten. Zij bracht hen 
ieder een snee brood. Haar vroegen ze door gebaren of ze de Duitse schild
wacht buiten wat kon afleiden, onder het voorwendsel dat dan de beide ge
vangenen onopgemerkt enkele woorden met elkaar zouden kunnen wisse
len. Hoewel zij dat deed, kwam de stem via het stortgat niet meer terug. 

Kort daarna werd de gevangenen bevolen naar boven te lopen. Nader ver
hoor bleef evenwel uit. Onder bewaking werden ze in de zon gezet, waar Van 
Vliet wat verder kon opdrogen van zijn ongelukkige nachtelijke bad. Daarna 
moesten ze aardappelen schillen. Die hele dag bleven ze op Haarzui lens , 
waar ze in de loop van de middag samen ingesloten werden in een torenka
mer; de man van de Grüne Polizei liet zich niet meer zien. Van de capitula
tie van de Duitsers bleven de gevangenen onkundig. 

Onder tussen hadden de andere Kockengense B.S.'ers ook een spannende tijd doorge
m a a k t . Na de gevangenneming van Van Vliet en Van der Hors t en he t sneuvelen van 
Henk Brunt , hadden de S.S.'ers uitgeschreeuwd dat ze de volgende ochtend terug zouden 
komen om heel Kockengen plat te branden. De B.S. kwam 's nachts in spoedberaad bijeen. 
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In Memoriam 

H. Brunt , medewerker L.O. 
Gedicht ter herinnering aan 

op 8 Mei 1945 te 

, gesneuveld als B.S.'er 
zijn teraardebestelling 
Kockengen 

Wij t rekken door het dorpje heen, 
Daa r l angs een smalle vliet. 
De vlaggen t reuren halverstok 
Om hem, die 't leven liet. 

Gedempt bevel: Vuur! . . . 't Is gedaan, 
Ons ere-salvo kl inkt , 
De lopen naar de hemelbaan, 
De kist het graf inzinkt. 

Het tromgeroffel, dreunend dof, 
k laagt k reunend in ons oor: 
Wij mensenk ind ' r en zijn als stof. 
't Dringt de geleed'ren door. 

Wij brengen hem de laatste groet, 
Rondom het lijk geschaard. 
De vlag, symbool van kracht en moed, 
Bedekt hem, welbewaard. 

Daar voor ons in de stoet, de baar, 
Erop ons aller vrind. 
Ons leven is gelijk een aar, 
Die buigt, knak t door de wind. 

De bomen heffen zacht hun klacht, 
De prediker zijn stem: 
Hij heeft voor 't land de dood veracht, 
Hij ruste zacht in Hem. 

Ze ruk ten uit .Henk aan de kop. 
Hij keerde nooit meer weer. 
De dood eist' hem als offer op. 
Hij stortte stervend neer. 

Vrouwen snikken - verder stil. 
Nog dreunt het laatste schot. 
Wij eren hem, die voor ons viel. 
Hij ruste zacht bij God. 

Ons jonge hart, het klopt en bruist 
En mort om zulk een lot. 
Maar boom en dodenakker ruist: 
Het was de Wil van God. 

Wij scharen ons weer in gelid 
En t rekken zwijgend af. 
de trom omfloerst, alsof ze bidt 
Voor hem, die 't leven gaf. 

En wij marcheerden 't kerkhof op. 
Hem kl inkt het laats t : Plaats , rust! 
Geschaard om 't lijk, wordt karabijn 
Gericht naar 's hemels kust . 

De dodenakker ligt nu stil, 
Verlaten, tot Gods Zoon 
Daalt uit de wolken en Zijn Wil 
Hem opwekt uit de doôn. 

C. de Rruyck 
t.t.t. Medewerker L.O. 

Sectie - Commandt der B.S. 
te Kamerik 

Afb. 7. Gedicht in 1945 door een collega uit de ondergrondse beweging, zoon van de Her
vormde dominee van Kamerik , opgedragen aan Henk B r u n t (origineel handschr i f t in 
bezit van Mw. P.J. van Bemmel-Brunt). 

Allen werden opgeroepen zich met hun wapens in de vroege ochtend te melden. Een verzoek 
om bijstand ging ui t naa r de B.S. van Wilnis, die daarop een peloton bewapende mannen 
n a a r Kockengen s tuurde . De ondergrondsen namen in dekking posities in langs de wegen 
van Haarzui lens naa r Kockengen, vastbesloten te verhinderen dat de vijand het dorp zou 
bereiken. Gelukkig voerde die het desastreuze voornemen niet uit. 

Pas de dag daarop kregen de twee gevangenen op het kasteel te horen dat 
de oorlog voor Nederland voorbij was. Enige tijd hoorden ze veel rumoer op 
het kasteelterrein; daarna werd het opmerkelijk stil. Het bleek dat behalve zij
zelf iedereen was vertrokken. Zo kwamen ze op onverwachte wijze weer vrij. 

Spoedig kreeg Van Vliet bevestigd dat zijn gesneuvelde makker inderdaad 
de 25 j aa r oud geworden Henk Brunt was. 

Vader Brunt voelde zich zeer bezwaard door de dood van zijn zoon Henk, 
vooral omdat die door zijn toedoen bij het verzet terechtgekomen was. Een 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 10, nr. 2, 1995 



114 

vooral omdat die door zijn toedoen bij het verzet terechtgekomen was. Een 
persoonlijk blijk van medeleven van koningin Wilhelmina troostte hem een 
beetje (Afbeelding 4). 

De Gemeente Kockengen stelde om niet een eigen graf (nr. 215) beschik
baar voor de omgekomen verzetsstrijder (Afbeelding 5). Onder grote belang
stelling van de bevolking werd hij naar zijn laatste rus tplaats gebracht. De 
eigendomsrechten op dat graf werden overgedragen aan de familie Brunt . 

De verzetsbeweging zorgde voor een passend gedenkteken op he t graf: 
"Hij was getrouw tot in den dood. In dankbare herinnering van de N.B.S." 
(Afbeelding 6). Het eerste deel van deze tekst was nog op de avond van 4 mei 
1945 door Henk Brunt zelf uitgesproken. Het gezin Brunt, dat heel vaak naa r 
de Engelse radio luisterde, wist van de capitulatie van de Duitsers . Henk 
Brunt en zijn jongere zus Nel gingen die avond op bezoek bij kennissen aan 
het Kerkplein, waar ze bij het orgel zongen. Bij het weggaan liet Henk zich 
ontvallen dat hij de komende nacht nog een taak had. Men maande hem tot 
voorzichtigheid. "Getrouw tot in den dood", antwoordde Henk Brunt toen. 

Later zijn ook Henks vader Hendrik Brunt (overleden 20 december 1946) 
en moeder Ciasina (Sientje) Brunt-Hendriks in dat graf bijgezet. 

Nooit is duidelijk geworden of - en zo ja, hoe - de in Haarzui lens gelegerde S.S.'ers op 
de hoogte waren gekomen van tijd en plaats van het samenkomen der ondergrondsen en of 
er mogelijk onvoorzichtigheid of verraad in het spel geweest is. 

Evenmin bestaat er zekerheid over wat precies die nacht de opdracht aan de verzetslie
den zou zijn geworden. Tegen zijn vader had Henk Brunt gezegd dat hij om drie uu r in de 
n a c h t gewekt wilde worden, omdat hij een uu r l a t e r met enke le a n d e r e n in L a a g -
Nieuwkoop zijn moest . Er is gespeculeerd da t misschien de N .S .B . -burgemees te r van 
Ro t t e rdam moest worden gear res tee rd , die zich - n a a r ver lu idde - s t i l le t jes in Laag-
Nieuwkoop bij een mede-N.S.B. 'er t e rugge t rokken had. Andere Kockengense B.S. 'ers 
hadden al eerder opdracht gekregen de desbetreffende boerderij in de ga ten te houden. 
Polit ieman Jan Blonk die er die nacht patrouilleerde, werd van een afstand in zijn been ge
schoten. Gelukkig was he t slechts een vleeswond. Snel verborg hij zich in een sloot, onder 
een overhangende struik, waar hij door zoekende mili tairen niet werd gevonden. 

In he t boek "Groeten uit Kockengen . . ." wordt onder voorbehoud een verband gelegd 
tussen de gebeurtenissen in de nacht van 4 op 5 mei 1945 en de vlucht naa r kasteel Haar
zuilens in de avond van 4 mei van de waarnemend burgemees te r van Kockengen, de 
N.S.B.'er J .C. Hesselink. Het is echter niet zo aannemelijk dat de B.S. een toch wel zeer 
r i skante aanval op dat met S.S.'ers bevolkte kasteel in de zin had. Bovendien zou de pelo
tonscommandant van de B.S. van een dergelijke actie, die een totale inzet vereiste, op de 
hoogte geweest moeten zijn en Leen Blonk wist op dat punt van niets. 

Gedurende de eerste paar tientallen jaren werd er in Kockengen weinig 
gedaan aan het herdenken van hen die tengevolge van de oorlog hun leven 
hadden verloren. Burgemeester J. Berentschot bracht daar verander ing in. 
Sedertdien trekt jaarlijks in de avond van de 4de mei een sobere stoet naar 
het graf van Henk Brunt, die zó dicht bij het einde van de oorlog nog de hoog
ste prijs voor onze herkregen vrijheid moest betalen. 

Bronnen 

Gesprekken met de heren J. Nap (Breukelen, 1989), P. van Vliet (Amerongen, 1994), de heer 
en mevrouw L. Blonk-Pfeiffer (Breukelen, 1995), mevrouw P .J . (Nel) van Bemmel-
Brunt (Maarssen, 1995) en de heren H. van Beest (Driebergen, 1995), C. Gootjes J r 
(Breukelen, 1995), G. Koren (Kockengen, 1995), J . Korthals (Nieuwer Ter Aa, 1995) en 
J .P.C. Gootjes (Eindhoven, 1995). De heren G. Versloot en B. Freij ters deden enig onder
s teunend werk. 

J .A. van den Berg, 1990. Kockengen in verzet. Tijdschrift Historische Kring Breukelen , 
jaargang 5, nr. 2, blz. 62 - 65. 

A. van Dongen, J. de Jong, N. Pisa, P. Sondij en G. Wortel, 1980. Groeten uit Kockengen ... 
Drukkeri j M. Spruijt , Amsterdam, ongepagineerd, bladzijde beginnend met "De oorlog 
'40-'45 was . . ." en de zeven daarna volgende bladzijden. 
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Het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
Breukeleveen 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vooral in de laatste oorlogsjaren zaten in Breukeleveen en omgeving veel 
onderduikers. In de rietzodden van de Breukeleveense Plas waren van riet 
verscheidene schui lhut ten gebouwd. Op de legakkers achter Tienhoven 
stonden tussen het struikgewas hutjes die men had gecamoufleerd als hooi-
oppers of turfhopen. In die primitieve, vochtige hutjes sliep men, meestal op 
een strozak op een over de drasse grond gelegde vlonder. De gewone onder
duikers veroorloofden zich overdag redelijk wat bewegingsvrijheid, tenzij 
men door fluitsignalen of de stand van de wieken van de over grote afstan
den zichtbare molen aan de Tienhovense Dwarsdijk op gevaar werd geatten
deerd. Joden zaten er vaak de volle 24 uur per dag, zelfs in de strenge winter 
van 1944-1945. Minstens zes joden hebben in Breukeleveen het eind van de 
oorlog gehaald; van diverse anderen, die na verloop van tijd naa r schuil
plaatsen elders werden overgeplaatst, is het lot mij onbekend. 

De onderduikers werden gesteund door de Landelijke Organisatie voor 
Hulp aan Onderduikers, de L.O., waarvan in Breukeleveen onder meer on
derwijzer A. Geukema, waterschapssecretaris A. Huitzing en bakker Joop 
Manten deel ui tmaakten. Daarnaast was er een actieve kern van de B.S., 
me t onder andere de Breuke leveners Gert Alblas, Gijs Bakke r , Eddy 
J a a r s m a , Dirk Manten en Henk Manten, alsmede verscheidene mannen uit 
Tienhoven en Oud-Maarsseveen. Enkele andere Maarsseveners hadden 
zich bij de B.S. in Maarssen aangesloten. B.S. en L.O. hielpen elkaar. Bij 
een overval op het distributiekantoor in Westbroek, om bonkaarten voor de 
onderduikers te bemachtigen, kreeg Henk Manten een schot door zijn hand. 

De Duitsers wisten dat zich in de natuurgebieden mensen verborgen hiel
den, maar konden er door onbekendheid met het terrein weinig tegen doen. 
Toch moest men altijd rekening met hen houden. De al enige tijd gevreesde 
grote razzia kwam op zondag 14 januari 1945. Door de strenge winter waren 
de plassen dichtgevroren. Dat bood de Duitsers de mogelijkheid om van alle 
kanten over het ijs het gebied binnen te trekken. Ze schoten door het riet, om 
zo de onderduikers uit hun schuilplekken op te jagen. Het is een wonder dat 
daarbij niemand is geraakt. Omstreeks 10 uur in de ochtend werden de eer
ste Duitsers in Breukeleveen en Tienhoven gesignaleerd; om ongeveer 4 uur 
in de middag verdwenen ze pas weer. Alle huizen werden doorzocht. Ieder
een werd gesommeerd binnen te blijven. Bij een van de keren dat ik door het 
r aam naa r buiten keek, zag ik hoe gemeentewerkman Dirk van Ginkel op 
klompen door twee soldaten, met geweer in de aanslag, werd afgevoerd. 

Tot aan het eind van de oorlog bleef het zaak waakzaam te blijven. Onge
veer een maand voor de bevrijding is in een boot bij Jacobus (Koop) van Gin
kel nog een joodse jongen gearresteerd. Hij werd naar het door de Duitsers 
gevorderde res taurant Het Witte Huis in Nieuw-Loosdrecht gebracht, waar 
hij op gruwelijke wijze is vermoord. 

Geheel onverwacht hoorden we op 23 april 1945 een zware explosie. Het 
geluid kwam van de Vaartdijk (thans Nieuweweg geheten). Met een paar 
anderen holde ik er heen. Toen we over de Vaartbrug (de brug over he t 
Tienhovens Kanaal aan het zuideinde van de Breukeleveense Herenweg) 
kwamen, was er op de Vaartdijk niemand te zien, maar wel hoorden we een 
geluid van kolkend water. Verder lopend, ontdekten we dat iets ten westen 
van de boerderij van Adriaan Timmer de Vaartdijk opgeblazen was. Het 
water uit het Tienhovens Kanaal stroomde met grote kracht de Béthunepol-
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der in, en maakte door de hoge stroomsnelheid het gat nog zienderogen gro
ter. Zo groot was de zuigende werking van het water, dat ook een gat werd 
getrokken in de strook land tussen het Kanaal en de Vijfde Plas. Vervolgens 
holden we de polder in om de boeren te waarschuwen, die in het geheel niet 
op een dergelijke wandaad voorbereid waren. Niet iedereen lukte het om nog 
tijdig alle dieren in veiligheid te brengen. Dagenlang spoelden kadavers uit 
de polder tegen de Vaartdijk aan. 

Min of meer gelijktijdig met het opblazen van de Vaartdijk hadden de Dui t se rs ook alle 
Vechtsluizen opengezet. Daardoor steeg geleidelijk ook het water in de dorpen. De tu in ach
ter mijn ouderlijk huis , Herenweg 17, kwam onder water te staan, maar op 6 mei 1945, toen 
de sluizen weer gesloten werden, was het water nog net niet zo ver gestegen dat he t in huis 
kwam. De weg tussen ons huis en de Vaar tbrug raak te vrijwel geheel overstroomd. In de 
schuilhutjes moesten de onderduikers de vlonders omhoog brengen om droog te blijven. 

Door het gat in de Vaartdijk was de directe verbinding tussen Breukeleveen en he t dorp 
Breuke len verbroken . Wie over de weg naa r Breukelen wilde, moest k iezen t u s s e n de 
omweg over de Maarsseveensevaart of de omweg over de Nieuw- en Oud-Loosdrechtsedijk 
en Bloklaan. Maar over veel vervoermiddelen beschikten de mensen niet, en zo werd vaak 
voor de roeiboot gekozen om toch via de kortste afstand het dorp te bereiken. 

Op vrijdagavond 4 mei 1945 omstreeks 9 uur hoorden mijn ouders van de 
capitulatie van alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa. Het gaf een 
heel bijzonder gevoel toen we er met elkaar over spraken. Ik ging de weg op, 
m a a r in Breukeleveen waren weinig mensen buiten te zien. De mees ten 
hielden zich veiligheidshalve nog maar aan de spertijd. In Tienhoven was 
meer volk op s t raa t en kwamen al enkele vlaggetjes en vlaggen te voorschijn. 

Het opgewonden gevoel bemoeilijkte die nacht het slapen. Zaterdagoch
tend al weer vroeg op. Om 8 uur luidde de kerkklok van de Nederlandse-
Hervormde kerk van Tienhoven de eerste dag van de herkregen vrijheid in. 
De vlag werd uit de kerktoren gestoken en degenen die het zagen zongen nog 
wat aarzelend met elkaar het Wilhelmus. Onderweg zag ik de B.S. openlijk 
op s traat , in blauwe overalls met armband, helm op, wapen in de hand. 

Afb. 1. H e n d r i k C o r n e l i s M a n t e n , 
geb. Utrecht 22 jun i 1922, (verzeke-
r ings)bankbediende, dook al in 1942 
bij familie in Breukeleveen onder en 
werd kor t d a a r n a ac t ief in de K . P . 
(later B.S.), waar hij zich liet kennen 
a ls i e m a n d die n e r g e n s b a n g voor 
was ; hij was t r o u w in zijn v r i e n d 
schappen, hield van gezel l igheid en 
een goed gesprek, m a a r was potdicht 
als he t geheime informatie betrof. Ook 
overdag was hij "om onbekende rede
nen" vaak weg, altijd met zijn revol
ver op zak. De gevechten met de Duit
sers in Westbroek op 5 mei 1945 wer
den hem fataal. Nada t hij samen m e t 
Eddy J a a r s m a , een B r e u k e l e v e e n s e 
mede -B .S . ' e r , g e v a n g e n was geno
men , werden be iden h a l v e r w e g e de 
Kerkdijk in Westbroek op gruwel i jke 
wijze - n a a r ver lu idt me t hun eigen 
handgrana t en - door de Du i t s e r s om 
het leven gebracht. (Foto uit de collec
tie van J.A. Manten , Breukeleveen.) 
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Afb. 2. De gedenkplaa ts bij de Nederlandse Hervormde kerk van Westbroek met de namen 
van mensen uit Westbroek die door oorlogsomstandigheden het leven verloren en mensen 
van elders die daardoor in Westbroek het leven lieten. Daar tussen s taan de namen van de 
B.S. -mannen (M. van de Boom, M. Bouma, L. van Dam, E.M. Jaarsma, W. de Kruijff en 
H.C. Manten) en burgers (T. van Keulen, J.G. Oudhof en C. Smaling) die op 5 mei 1945 om 
het leven kwamen. De Westbroekse verzetsman T.O. Oudhof Jac.zn werd op 27 september 
1944 in Breukelen opgepakt en later op Fort De Bilt gefusilleerd. (Foto Arie A. Manten.) 

Duitse militairen werden door de B.S.'ers ontwapend en in het gemeente
huis van Westbroek onder bewaking bijeen gebracht. Een Duitse officier wist 
echter telefonisch contact te maken met zijn hoofdkwartier in Bilthoven. Dat 
s tuurde onmiddellijk een grote gewapende eenheid met pantservoertuigen 
naa r Westbroek. Er volgden vuurgevechten en standrechtelijke executies, 
waarbij drie burgers en zes B.S.'ers om het leven kwamen; onder deze 
laatsten de Breukeleveners Eddy Jaarsma en Henk Manten. 

Aan het eind van die middag patrouilleerde een Duitse legerauto vol 
zwaar bewapende soldaten, geweer in de aanslag, door Tienhoven en Breu-
keleveen. Verdere confrontaties bleven gelukkig uit. 

Voor een uitvoeriger beschrijving van de gebeurtenissen in Westbroek verwijs ik n a a r 
he t a r t ike l "De t r ies te bevrijdingsdag in Westbroek" door Leen de Raad t en Henk van 
Zijtveld, dat zal verschijnen in he t speciale herdenkingsnummer 1995 van St Maer ten , 
Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdi jk. 

De Maarssense B.S.-groep kreeg bij Fort Maarsseveen te maken met Duitse weerstand. 
Daarbij sneuvelde één Duitser . Toen de Duitsers versterking kregen, verschanste de B.S. 
zich in he t fort, maar ze konden zich daar niet handhaven, onder meer omdat de Duitsers 
gebruik maak ten van pantservuisten (zeer zware handgranaten) . Bij de terugtocht kwam 
Jaap van den Bosch, een boerenzoon uit de Béthunepolder, om het leven. 

Bronnen voor dit artikel: aantekeningen en geheugen van de schrijver; gesprekken me t 
de heren G. Bakker (Breukeleveen, 1988), J.A. Manten (Breukeleveen, 1995) en Drs. L.C. 
de Raadt (Westbroek, 1995). 
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Gemeenteraad van Ruwiel opgeheven, 1941 

Arie A. Manten 
Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Vanaf de verovering van ons land door Duitsland in mei 1940 was het be
leid van de bezetter erop gericht om van Nederland een Duits land te maken, 
dat wil zeggen het bestuurlijk net zo in te richten als het nationaal-socialisti
sche Duitsland. De SS kwam er het duidelijkst voor uit dat het doel was om 
Nederland geheel te laten opgaan in een Grootgermaans e s taat . 

Om die verduitsing te bereiken, dienden onder meer de gezagsverhoudin
gen in het openbaar bestuur te worden afgestemd op de "Nieuwe Orde", wat 
inhield dat in het bestuur van staat , provincies en gemeenten de democrati
sche s t ruc turen moesten worden afgeschaft en het leidersbeginsel ingevoerd. 

Reeds op 19 mei 1940 werd de Oostenrijks-Duitse advocaat en politicus 
Arthur Seyss-Inquart door Hitler benoemd tot rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandse gebied. Landelijk kwam daardoor een eind aan het parle
mentaire stelsel. In het begin nam Seyss-Inquart een voorzichtige houding 
aan, omdat hij wel aanvoelde dat de verduitsing bij de Neder landers veel 
weerstand ontmoette. Geleidelijk trok hij daarna de teugels s t rakker aan. 

Op 30 juni 1941 ging Seyss-Inquart over tot opheffing van de politieke par
tijen, een besluit dat hij enkele dagen later bij verordening bekend maakte . 

Ter voorbereiding van de volgende stap werd landelijk geïnventariseerd 
welke mensen voor welke partijen in gemeenteraden en provinciale s ta ten 
zitting hadden en wie er bij de laatstgehouden verkiezingen verder nog op de 
kandidatenlijsten stonden. Een doorslag van de brief met bijlagen die de bur
gemeester van de Gemeente Ruwiel, J . J .G. Vor der Hake, toen inzond bevindt 
zich in het archief van de Historische Kring Breukelen (Afbeeldingen 1 - 4). 

De Gemeente Ruwiel was in 1815 gevormd uit de vroegere gerechtsheerl i jkheden Ter Aa, 
Ruwiel en Breukelerwaard en omvatte het grootste deel van het dorp Nieuwer Ter Aa, een 
stukje van Oud Aa, en verder Portengen-Noordeinde (behalve he t buur t schap Portengense-
brug), Portengen-Ter Aa, Kortrijk en de Breukelerwaard. 

Er was in Ruwiel slechts sprake van twee politieke groeperingen. Alle pro tes tan tse kie
zers hadden zich achter één plaatselijke lijst verenigd. De Rooms-Katholieke kiezers had
den een afdeling van de landeli jke R.K.S.P. gevormd. Libera len, v r i jz inn ig-democra ten 
en socialisten waren er in Ruwiel te weinig om een gooi te doen naar een raadszetel . 

Een verordening die op 12 augustus 1941 op last van Seyss-Inquart gepu
bliceerd werd, schafte vervolgens de gemeenteraden en de provinciale s ta ten 
af, alsmede alle gemeentelijke en provinciale commissies. Dat hield tegelij
kertijd in dat voortaan geen verkiezingen meer nodig zouden zijn. Onder 
deze verordening vielen ook alle in het gebied van de huidige Gemeente Breu
kelen werkzame gemeenteraden: Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St . Pie-
ters , Ruwiel, Loenersloot, Kockengen en Laag-Nieuwkoop. 

De wethouders in de gemeenten mochten onder die naam in functie blijven, m a a r dan 
ui ts lui tend als medewerkers van de burgemeester. De verantwoordelijkheid voor he t plaat
selijke bes tuur werd volledig bij de burgemeester gelegd, die daarbij onder controle van de 
commissaris van de provincie werd geplaatst . 

Als de burgemeester daa raan behoefte voelde, kon hij een aan ta l ingezetenen van zijn 
gemeente benoemen tot "raadslieden", maar dat mocht niet zo worden ingevuld da t in de 
prakti jk de afgezette gemeenteraadsleden als raadslieden werden benoemd, zodat deze ge
zamenlijk toch nog min of meer de rol van de vroegere gemeenteraad overnamen. De opge
vraagde overzichten van raadskandida ten en raadsleden maakte he t mogelijk dat van ho
gerhand goed te controleren. 

Het liefst wilde Seyss-Inquart dat alle belangrijke bestuurli jke functies, waaronder de 
burgemeestersposten en zo mogelijk ook die van wethouder/loco-burgemeester, door natio
naal-socialisten bekleed werden, maar de N.S.B, had daarvoor niet voldoende kand ida t en . 
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Volgens het notulenboek 1939 - 1952 van de Raad der Gemeente Ruwiel 
werd de laats te raadsvergadering van Ruwiel in oorlogstijd gehouden op 
vrijdagmiddag 29 augustus 1941. Daarin werd nog besloten de verdere be
spreking van een subsidieverzoek van het Groene Kruis "tot een volgende 
vergadering ter behandeling uit te stellen". Over de afschaffing der gemeen
teraad werd in de hele vergadering geen woord gezegd. Een stil protest? 

S t a d t v e r o r d n e t e r . 3G J u l i 1941. 

3 Als Antwort auf das Schreiben das Koramis-
te sars dor Provins Utrecht vom 2? Juli 1?41, 4 Abteilung, 

Nr.721» beehre ich mich Ihnen dise Aufgaben zu übersenden 
in betreff der Stadtverordneter dieser Gemeinde und eine 
Aufgabe der Personen, die bei der letzten Wahl für den 

Gemeinderat als Kandidaten aufgestellt! worden sind. 

Der Bürgermeister 

von R u v? i e 1, 

den Herrn Beauftragten des Roicliskummissarn 

für dia besetzten Niederländischen Gebiete 
su 

U ï H E C H T. 

Afb. 1. Kopie van de brief d.d. 30 juli 1941, waarbij de burgemeester van Ruwiel aan de be 
zet t ingsautori tei ten opgave deed van de raadsleden en raadskandidaten in zijn gemeente. 

S t a d v e r o r d n e t e r d e r Gemeinde R u w i e l 

"Algemeen P r o t e s t a n t s c h e p a r t i j " 

W.G.Hulsman 

C,Kroon 

O.van Oos te rom 

B . S c h e r p e n z o e l 

Adr .Vorke rk 

A . V e r a l o o t 

" Roomsch K a t h o l i e k e S t a a t s p a r t i j " 

A .Vendr ig 

Aib. 2. Bijlage 1 bij de brief van de burgemeester van Ruwiel van 30 juli 1941, met de namen 
van de raadsleden van de Gemeente Ruwiel en de partijen waarvoor zij zitting hadden. 
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Aufgabe de r Personen, d ie b-ji der l e t z t o n Wahl für den Gerneindo-
r a t a l s Kandidaten au fgee te l ld vrordan s i n d . 

"Algemeen Pro tec tan t sche P a r t i j " 

1 . Andri93 Ver s loo t , geb . 28 Janunr 1374 zu Ruwiol, Bauer , NH, 
wohnhaft Portegon If»!î#19» 

2 . Corne l l s Kroon, gob. Y/ August 1907 zu Loocdrocht , A n s t r e i 
c h e r , lol, wohnhaft Tor Aa 20 . 

3 . Marinus Berger , gob. 8 Oktober 1874 zu Ruwiel, Bauer , RH, 
wohnhaft Ter Aa 43» 

4« Willem G e r r i t Hulsman, geb. 19 A p r i l 1891 zu Ruwiel , Holz-
h a n d l e r , Ger Gern, wohnhaft Ter An 57» 

5» D.van Ooaterom, geb«2 Rovambor l862 zu Ruwiel, ohne Deruf, 
RH, wohnhaft K o r t r i j k ? , 

6» Adrianus Verkerk, geb . 27 Februar 1901 zu Tienhovan(U), 
Ziranermann, GerK, wohnhaft "Ear Aa 42» 

7 . J . J . v a n dor Wil t , geb . 21 «Juni 1877 zu Linschoten , Furage-
h a n d l e r , RH, wohnhaft Portengen Z*E,17» 

8 B^Scherpen^eel, geb . 10 September 1886 zu Ruwiel , Bauer , 
GerK, wohnhaft Portengen H»E»22 

9 . Johannes P i e t a r den Hertog, geb . 19 Rovsmberäu Ruwiel , 
Bauunternehmer, RH, wohnhaft Ter A a 35» 

10. G e r r i t Fokker, geb .3 Apr i l 1884 zu Loane r s loo t , A r b e i t e r , 
RH, wohnhaft Ter Aa 32 

Afb. 3. Bijlage 2 bij de brief van de burgemeester van Ruwiel van 30 juli 1941, met de kandi
datenlijst van de Algemeen Protestantsche Partij bij de laatste vóór de Tweede Wereld
oorlog in de Gemeente Ruwiel gehouden raadsverkiezingen. 

Aufgabe de r Personen, d ie be i dar l e t z t e n Wahl fü r don Gemeinde

r a t a l s Kandidaten au fgea te l ld worden Bind« 

"Roomsen Katholieke S t a a t s p a r t i j " 
I869 

1« Adrianus Vendrig , geb 8 Apr i l zu Oudenr i jn , Bauer, RK, wohn
h a f t Breukelei'waard 1 

2» Johannas van Weerdenburg : g eb . ? September 1870 zu Ruwiel , 
Bauer, RK, wohnhaft Cud Aa 4« 

3» Cornel ia Bernardus R ie tve ld , geb 18 J u l i 1876 zu Ruwiel , 
Bauer , RK, wohnhaft Kor t r i j k U . 

4« Anthoniue Hermanua Ki l t enburg , geb 21 September 18§9 au 
Ruwiel , Bauer , RK, wohnhaft Portengen R,s;«13» 

J» J o h a n n « Wilhelœua van Dijk , fcob 11 September 1902 zu 
»eeeperk&repel , Bauer, RK, wohnhaft Breukelerwaard 5* 

Afb. 4. Bijlage 3 bij de brief van de burgemeester van Ruwiel van 30 juli 1941, met de kandi
datenlijst van de Roomsch Katholieke Staatspartij bij de laatste raadsverkiezingen die vóór 
de Tweede Wereldoorlog in de Gemeente Ruwiel werden gehouden. 
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De inundaties 1944/1945 in de Vechtstreek 

D. Reyneveld 
Linnaeusdreef 32, 3621 XW Breukelen 

Bij het zoeken naar luchtfoto's van de polder Oukoop - in de hoop daarop 
sporen van oude, reeds verdwenen watergangen te vinden - kreeg ik de foto's 
van de Afbeeldingen 4 en 5 onder ogen. Het zijn verkenningsfoto's genomen 
door de geallieerde luchtmacht op 9 april 1945. Zij gaven mij weliswaar niet 
de informatie die ik zocht, maar bleken des te meer waardevol als herinne
r ing aan de inundaties of onderwaterzettingen die in 1944 op last van de 
Duitse bezettingsmacht in de Vechtstreek en elders werden uitgevoerd. Het 
leek daarom passend deze foto's te publiceren in dit speciale Tweede Wereld
oorlog-nummer van dit tijdschrift, samen met enige achtergrondgegevens. 
Deze werden verkregen uit geschreven bronnen en via gesprekken met de 
heer W. van den Bosch Sr in Oukoop. Laatstgenoemde heeft de inundatie-
periode meegemaakt op zijn agrarisch bedrijf in het geïnundeerde gebied en 
als heemraad van het Waterschap Oukoop. Zonder zijn uitleg was veel on
duidelijk gebleven. 

Iets over de voorgeschiedenis 

In maar t 1944, dus nog vóór de invasie in 
Normandie op 6 jun i van dat j a a r , werd de 
Hoofdingenieur van de Provinc ia le Wa te r 
s taat van Utrecht , Ir. F.E.D. Enschede, door 
"de bevoegde duitse instantie" op de hoogte ge
steld van het voornemen om ook in de provin
cie Utrecht onderwaterzett ingen tot s tand te 
b rengen . 1 De Duitsers waren van plan om op 
zeer korte termijn een in noord-zuid r icht ing 
liggende reeks van polders te inunderen . Dit 
was een voor de bezetters eenvoudige en snelle 
oplossing, maar die betekende wel dat onge
veer 30 000 hec tare onder water zou komen 
staan. Het is de verdienste van Ir. Enschede 
geweest, dat hij de Duitse weermacht heeft 
kunnen overtuigen een ander plan te accepte
ren, waarbij niet meer land onder water werd 
gezet dan uit een militair oogpunt noodzake
lijk was. Dat kon worden bereikt door het leg
gen van inunda t i ekaden om de onderwater
zetting te beperken tot een strookbreedte van 
1,5 tot 2 kilometer. He t is aannemeli jk, da t 
daardoor een zekere flexibiliteit ontstond in 
de keuze van de plaats van de natte strook. Zie 
het merkwaard ige zig-zag patroon van deze 
water l inie in Afbeelding 2. Het gevolg was 
dat de inundatie beperkt bleef tot ca. 3500 hec
tare. Het heeft echter een grote krachtsinspan
ning gevraagd van de bevolking, van de Pro
vinciale Wate r s t aa t en van gemeenteli jke in
stanties. In een tijdsbestek van enkele weken 
werd de locatie van ca. 75 kilometer inunda
tiekade vastgesteld, verdeeld over meer dan 
20 waterschappen, en werd de uitvoering geor
ganiseerd (mankracht , mate r iaa l , t r anspor t , 
communicatie, enz.), zodanig dat de inunda
tie in april/mei voltooid was. 

Afb. 1. Omtrekvorm van de polder Oukoop, getekend op een 
topografische k a a r t 1 : 25 000 (verkleind weergegeven), no. 
31E Vinkeveen, herzien in 1957. Deze dient alleen om de 
b u i t e n g r e n z e n van de polder h e r k e n b a a r te m a k e n . In 
1944/45 bestond de rijksweg A2 nog niet. 
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Afb. 2. Gedeelte van een kaa r t van de inundatiegebieden 1944-1945 in de provincie Utrecht , 
overgenomen uit "Staat van Land en Water" van G.J. Borger, blz. 219. De inunda t ies in 
onze omgeving maak ten deel ui t van de noord-zuid gerichte lijn van horizontaal gearceer
de onderwaterzett ingen. Volgens de legenda op de kaa r t werden deze in april 1944 onder 
water gezet, volgens Van den Bosch in mei. De polder Oukoop is gemerkt met "6". Duide
lijk zichtbaar is de deling in een droge strook (west) en een natte strook (oost). 
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Afb. 3. Gedeelte van de topografische kaar t 1 : 50 000, no. 31 Oost Utrecht, herzien in 1946, 
ui tgave 1949. Deze afbeelding kan onder andere dienstig zijn om de onderwerpen van de 
luchtfoto's Afbeeldingen 4 en 5 te lokaliseren; zij liggen binnen de ingetekende cirkels. De 
rijksweg A2 was toen nog niet aangelegd. 

Afb. 4 (blz. 125). Luchtfoto van Nieuwer Ter Aa, op 9 april 1945 genomen door de geallieerde 
luchtmacht . De witte streep, uiterst l inks onder beginnend en naar boven (= noord) lopend, 
is de Oukoper dijk. Rechts daarvan ligt de inundat iekade, die de scheiding vormt tussen 
het droge en he t onder water gezette land. (Foto 271 XVI 2 van de Afdeling Speciale Collec
t ies van de Bibliotheek Landbouwuniversiteit te Wageningen.) 

Afb. 5 (blz. 124). Luchtfoto van het noordelijke deel van de polder Oukoop. De Oukoper dijk 
en de inunda t iekade eindigen bij de Geuzesloot. Verder oostelijk ligt de Angstel, die even
als de Geuzesloot tot de boezem van Amstelland behoorde, waarvan het peil hoog gehouden 
werd om door middel van twee duikers in de westelijke Angstelkade water in te kunnen 
laten op de geïnundeerde strook van Oukoop. (Foto 271 XI 1 van de Afdeling Speciale Collec
t ies van de Bibliotheek Landbouwuniversiteit te Wageningen.) 
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De situatie in de polder Oukoop en omgeving 

In de polder Oukoop lag de inundatiekade op korte afstand ten oosten van 
de Oukoper Dijk. Het oostelijke deel van de polder werd onder water gezet. 

Omdat de breedte daarvan (ca. 700 meter) onvoldoende was om aan de eis 
van 1,5 tot 2 kilometer te voldoen, moest ook het gebied tussen Oukoop en de 
spoorlijn onder water gezet worden (nrs. 7 en 8 op Afbeelding 2). Deze be
hoorden bij het Waterschap Holland, Sticht en Voorburg, resp. het Water
schap Het Honderd (waarover later meer). 

Afbeelding 4 toont geheel links de Oukoper Dijk, met daarnaast de inun
datiekade en rechts daarvan een deel van het onder water gezette land. Het 
is zichtbaar dat Nieuwer Ter Aa hoog ligt, volgens recente topografische 
k a a r t e n op NAP-niveau. Zoals later zal blijken, was er wel sprake van 
"kaden naar en om Nieuwer Ter Aa", maar het is niet duidelijk waar die 
lagen. Afbeelding 5 (voor de locatie hiervan zie Afbeelding 3) betreft he t 
meest noordelijke deel van de polder, waar deze begrensd wordt door de 
Geuzesloot. Te zien zijn weer de Oukoper Dijk en de inundatiekade; rechts is 
hier de Angstel zichtbaar. Langs de westelijke Angstelkade liggen vier boer
derijen, waarvan er drie op de foto te zien zijn. Hier woonden toen - van 
noord naa r zuid - de families Van Kooten, Van Bijleveld, Van den Bosch en 
Van Schaick, aan alle zijden omringd door water, maar afgeschermd daar
van door eigen kaden. De heer Van den Bosch vertelde met genoegen over 
zijn reis naar Den Haag om een benzinerantsoen te verkrijgen voor de pomp 
om zijn schiereiland droog te houden. 

Het peil in de Angstel en de Geuzesloot - dit is Amstelland-boezem - werd 
hoog gehouden, op NAP-niveau, om door middel van twee duikers in de wes
telijke Angstelkade water in te laten in de polder, waar het waterpeil mocht 
variëren van 30 tot 50 centimeter boven het maaiveld. 

Een merkwaardige situatie ontstond doordat de Oukoper molen in het 
onder water gezette gebied stond, en dus het droge deel van de polder niet 
kon bemalen. Met het aangrenzende Waterschap Groot-Wilnis-Vinkeveen 
(zie onder andere de topografische kaart 1 : 25 000, blad 3 IE Vinkeveen) werd 
daarom een overeenkomst gesloten,2 waarbij Oukoop het recht kreeg om 
door middel van een duiker in de Demmerikse kade het overtollige water op 
de polder Groot-Wilnis-Vinkeveen te brengen. Dit werd dan door het elektri
sche gemaal De Ruiter op de Geuzesloot geloosd.3 De overeenkomst werd ge
tekend op 17 juli 1944. De prijs bedroeg ƒ 1,50 per hectare per jaar , ingaande 
1 juni 1944. Eind 1944 moest de prijs verhoogd worden naar ƒ 3,50 door de 
scherpe stijging van de stroomkosten, als gevolg van de verhoging van de ko-
lentoeslag van ƒ 0,00475 naar ƒ 0,0435 per kilowatt-uur. 

Het Waterschap Groot en Klein Oud-Aa had een gelijkluidende overeen
komst van 24 juli 1944 met het Waterschap Groot-Wilnis-Vinkeveen. 

Reglement Onderwaterzettingen 1944 

Tijdens de oorlog ging het schouwen van de waterstaatwerken in de pol
ders gewoon door volgens de voorschriften in de schouwreglementen. Deze 
voorzagen echter niet in de toevoeging en het belang van de inundatiekaden. 
Op 15 augus tus 1944 werd daarom door de "Commissaris der Provincie, 
waarnemende de taak van de Staten dezer Provincie" besloten tot vaststel
ling van het Reglement Onderwaterzettingen 1944.4 Dit diende "tot regeling 
van het beheer en onderhoud en van de bewaking en de verdediging van de 
waterkeeringen, welke in de provincie Utrecht zijn aangelegd ter beperking 
van de kunstmatige onderwaterzettingen". De waterschappen werden ver
antwoordelijk gesteld voor de uitvoering van het Reglement ten aanzien van 
de waterkeringen binnen hun gebied. Deze werden in het Reglement per 
waterschap omschreven. Als voorbeelden mogen de omschrijvingen voor 
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Oukoop en enkele naburige waterschappen dienen: 

— Holland, Sticht en Voorburg: Kade achter de woningen te Loenersloot van den Angstel 
af tot den spoorweg. 

— Oukoop: Kade langs den Oukoperdijk van de Geuzensloot tot den Boterwal, tusschen-
kade in waterschap Het Honderd en de kaden naar en om Nieuwer Ter Aa. 

— Groot en Klein Oud-Aa: Kade op den Boterwal en kade beoosten Portengen tot Heycop. 
— Kortrijk en Gieltjesdorp: Kade bewesten den molen van waterschap Kortrijk en Giel-

tjesdorp nabij Breukelen. 
— Kortri jk en Gieltjesdorp: Kade beoosten Portengen van de Heycop in zuidwesteli jke 

richting tot de Schutterskade. 

Leven en werken in de polder na de inundatie 

Door de inundatie kwam ongeveer de helft van het land onder water te 
s taan. Dat werd daardoor onbruikbaar voor beweiding, hooibouw of andere 
agrarische doeleinden. Voor de boerderijen in het droge deel bleef de schade 
in zoverre beperkt, dat de gebouwen droog en toegankelijk bleven. In het 
onder water staande gebied moesten de boerderijen droog gehouden worden 
door ze te omkaden en het nog binnendringende water weg te pompen. 

Het bebouwde deel van Nieuwer Ter Aa is droog gebleven.5 

Voor de vier boerderijen in het noorden (zie Afbeelding 5) was van bereik
baarheid nauwelijks sprake. De kaden langs de Angstel en de Geuzesloot 
naa r de Oukoper Dijk hadden alleen een verhard fietspaadje. Toch bracht 
Van den Bosch hierlangs met de brik zijn kaas naar de kaasmarkt in Breu
kelen. Transport over water - bijvoorbeeld van vee en hooi - was ook mogelijk 
van en naar een steiger in de Geuzesloot aan het einde van de Oukoper Dijk. 

Toch zijn de bedrijven gaande gehouden, zij het op kleinere schaal dan 
voorheen. Door het wegvallen van een deel van het land moest door gebrek 
aan voer voor het vee noodgedwongen een deel daarvan verkocht worden. 

De persoonlijke leefomstandigheden moeten - vooral voor de boerderijen 
langs de Angstel - moeilijk geweest zijn. Er waren (nog) geen aansluit ingen 
voor elektriciteit, gas en water. Dus werden voor de verlichting Petroleum
lampen gebruikt, ook in de stal. Een enkeling had een windgedreven gene
rator voor het laden van accu's. Koken en verwarming gebeurde met hout of 
takkenbossen als brandstof. Water kwam uit de regenput. 

Evenals elders in bezet Nederland zal de winter 1944/45 lang geduurd 
hebben. 

Noten 

1 G.J. Borger, 1982. Staat van Land en Water. Provinciale Waters taat van Utrecht 1882 -
1982. Stichtse Historische Reeks 7. De Walburg Pers, Zutphen, 286 blz., in het bijzonder 
blz. 215 - 219 en noten 278 - 280 op blz. 272. 

2 Waterschapsarchief Oukoop (Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, Ouderkerk aan de 
Amstel), supplement inv. nr. 5g, nr. toegang 46-14-1. 

3 E.J . Rinsma, 1986. De Ronde Venen . . . een Omgekeerde Wereld. Canalet to, Alphen 
aan den Rijn, 283 blz., in het bijzonder blz. 211 - 214. 

4 Reglement Onderwaterzettingen 1944, vastgesteld op 15 augustus 1944, afgekondigd in 
he t Provinciaal Blad van Utrecht (1944, nr. 33) op 13 november 1944. 

5 Ju i s t voordat de tekst van dit tijdschrift naa r de drukkerij zou gaan, vond de heer Van 
den Bosch in zijn privé-archief een door de Cultuurtechnische Dienst gemaakte hoogte-
l i jnenkaar t nr. 657 Dab, met de hoogtecijfers in de polder. Deze kaa r t werd gemaakt ten 
behoeve van de Ruilverkaveling Oukoop - Kortrijk. Er blijkt uit, dat bij de in 1944/45 op
getreden waterstanden het bebouwde deel van Nieuwer Ter Aa niet onder water gestaan 
kan hebben. 
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Mededelingen van het bestuur 
Omdat dit speciale nummer van ons tijdschrift ongeveer 6 weken eerder verschi jnt dan 

he t gebruikel i jke jun i -nummer , kan een verslag van de voor jaars ledenbi jeenkomst van 
de Historische Kring Breukelen pas in het derde nummer van dit j aa r worden geplaats t . 

HKB-filmavonden over de Tweede Wereldoorlog 

Uite raard s taa t ook de HKB er bij stil dat 50 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog ein
digde. We doen dat - dank zij de gewaardeerde medewerking van de heer A. P r in s - onder 
meer me t drie filmavonden, waarin zowel de oorlogshandelingen worden getoond a ls de 
ontwikkel ingen die tot deze wereldoorlog aanleiding gaven, op maandagavond 1 mei in 
gebouw Het Anker te Nieuwer Ter Aa, dinsdagavond 2 mei in gebouw Irene te Kockengen, 
woensdagavond 3 mei in het Parochiehuis te Breukelen, aanvang steeds 20.00 uur . Op de 
drie avonden zijn verschillende, uit historisch oogpunt zeer interessante d o c u m e n t a i r e 
films te zien. In Breukelen s taa t onder meer de door Dr. Hoogland aan de HKB geschonken 
film over Breukelen en de Tweede Wereldoorlog op het programma. 

Leden k u n n e n gra t i s naar deze filmvertoningen; niet-leden beta len ƒ 5,- per avond. 
Overdag op 1 mei is er een besloten voorstelling voor de mensen van De Twijg en De Aa. 

HKB-tentoonstel l ing " Oorlog en Bevrijding" 

Van 24 april t/m 5 mei 1995 (behalve de zondagen), 10.00 - 16.00 uur, zal een HKB-ten
toonstell ing over het thema Oorlog en Bevrijding te zien zijn in de voormalige werkp laa t s 
van het autobedrijf Roeleveld aan de Gijsbrecht van Nijenrodestraat. Deze expositie zal on
getwijfeld zowel oudere als jeugdige bezoekers boeien. Toegang: HKB-leden en school
klassen onder begeleiding gratis , volwassen niet-leden ƒ 2,-; kinderen t/m 14 j a a r ƒ 1,-. 

HKB-excursie naar kasteel-museum Sypesteyn 

De jaar l i jkse HKB-excursie gaat op za terdag 20 mei 1995 n a a r he t ka s t ee l -museum 
Sypesteyn te Loosdrecht, waar we door gidsen zullen worden rondgeleid en ook de tuin kun
nen bezichtigen. Zie ook de omslagpagina h iernaas t . Tijdens een kopje koffie in h e t thee
huis zal de heer R. Loenen uit Austerlitz bovendien het een en ander vertel len over de 
uitzonderli jke oude geschiedenis van Ter Sype (Nieuw-Loosdrecht). De dee lnamepr i j s is 
voor HKB-leden ƒ 5,-, voor niet-leden ƒ 10,-. Voor vervoer naar Nieuw-Loosdrecht en t e rug 
moet u zelf zorgen (carpoolen!); achter de kerktoren, vlak bij Sypesteyn, is pa rkee r ru imte . 
Aanvang 10 uur . 

Verdere HKB-activiteiten in 1995 

Ook in 1995 zal de HKB met een eigen k raam aanwezig zijn op de j a a r m a r k t e n in Breu
kelen en Kockengen. Zaterdag 9 september 1995 doet ook Breukelen weer mee aan de Open 
Monumentendag. Op woensdag 4 oktober 1995, aanvang 20.00 uur, is er een HKB-avond in 
gebouw Het Anker in Nieuwer Ter Aa, waar de heer Arie Manten zal spreken over de ge
schiedenis van Nieuwer Ter Aa en omgeving in de tijd van de grote veenontg inningen en 
de st ichting van het huis Ter Aa en de kerk. De toegang is voor leden grat is ; anderen beta
len ƒ 5,-. De jaarl i jkse bloemenlegging bij he t beeld van L.C. Dudok de Wit ("Kees de 
Tippelaar") in he t park van Boom en Bosch is op vrijdagmiddag 6 oktober 1995, 16.30 uur . 
De HKB-najaarsledenvergadering wordt op woensdag 1 november 1995, 20.00 uur, gehou
den in he t Parochiehuis te Breukelen. Dat wordt opnieuw een vertelavond met medewer
king van verschil lende oudere Breukelaars . Toegangsprijs: leden gra t i s , ande ren ƒ 5,-. 

Utrechtse archieven terug in Rijksarchief Utrecht 

De verbouwing van de depots van he t Rijksarchief Utrecht, Alexander N u m a n k a d e 201, 
is achter de rug. Na het opbouwen van de archiefstellingen worden vanaf 1 mei 1995 de 
archieven, die tijdelijk in he t Algemeen Rijksarchief in Den Haag waren te r aadp legen , 
teruggebracht . Deze verhuizing zal ongeveer 2 maanden in beslag nemen. In deze periode, 
van 1 mei tot 1 juli, is het raadplegen van originele stukken niet mogelijk. 

Bezoekers die genealogisch onderzoek willen doen, kunnen gewoon in Ut rech t terecht . 
Van vele genealogische bronnen zijn foto's en microfilms beschikbaar . 

Per 1 juli 1995 is het Rijksarchief Utrecht weer geopend voor alle bezoekers . Informat ie 
over de verhuiz ing en de raadpleging van de archieven kunt u verkrijgen bij Mw, P.T.M, 
van Hezik, tel. 030 - 710044. 
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Kasteel-Museum Sypesteyn 
Zo dicht bij Breukelen en toch b\j veel Breukelaars zo weinig bekend. 

Geheel ten onrechte! 
En na zaterdag 20 mei a.s. heeft geen enkel HKB-lid meer een excuus 

om er niet geweest te zijn! 

Het museum in het Nieuw-Loosdrechtse kasteel Sypesteyn is 
een van de charmantste kleinere musea in Nederland. 

Vooral familieportretten, porselein, klokken, beelden en wapens 
zijn er te zien, zodanig gerangschikt dat in de diverse kamers een 

samenhang naar stijl en periode is aangebracht. 

In de schilderijenverzameling bevinden zich onder andere portretten 
van Cornells van Nijenrode en zijn vrouw Catharina van Neverum. 

Cornells van Nijenrode was de schoonvader van Johan van Sypesteyn. 
Hendrik van Nijenrode, Heer van Gunterstein (1500 - 1518) 

en baljuw van Loosdrecht, was zijn grootvader. 
Van de bekende Johan en Cornells de Wit hangen er eveneens portretten, 

omdat zij familie waren van de Van Sypesteyns. 

Er is meer op kasteel Sypesteyn dat aan Gunterstein herinnert. 
Zo zijn er diverse afbeeldingen van Johan van Oldenbarneveld, 

die Gunterstein bezat van 1611 tot zijn onthoofding in 1619. 
U kunt hem op Sypesteyn zien als een terracotta borstbeeld uit het begin 
van de 17de eeuw, op een reliëfplaquette, als portret gegraveerd in een 

plaatje ivoor en, het meest bijzonder, in de collectie Loosdrechts porselein 
als een borstbeeldje op een sokkel; daar s taat hij vergezeld van zijn 

echtgenote Maria van Utrecht en van andere personen, 
met name mensen uit de patriottenbeweging. 

Hoewel Jhr . C.H.CA. van Sypesteyn, de grondlegger van het museum, 
zelf orangist was, heeft hij veel fraai uitgevoerde voorwerpen van glas, 

zilver en porselein uit de patriottentijd in zijn rijke verzameling opgenomen. 

Een bezoek aan het Loosdrechtse museum in 1995 is tevens 
een mooie gelegenheid om even stil te staan bij het feit 

dat 200 jaar geleden, in 1795, de Bataafse Omwenteling plaats vond, 
die de inleiding vormde tot wat wij de Franse Tijd noemen. 

Het Loosdrechts porselein is op zich al meer dan reden genoeg 
om mee te gaan naar Sypesteyn. Vooral de hoge zaal met de grote, 

geheel met Loosdrechts porselein uit de laat 18de eeuw gedekte tafel 
is werkelijk een lust voor het oog. 

Uniek is de grote staande klok uit ca. 1780, waarin een soort clavecimbel 
is ingebouwd. Men laat hem op 20 mei graag aan u horen. 

Van geheel andere aard is de originele pentekening van G.H. Willink 
uit 1798 van een trekschuit, die iedere Vechtstreekbewoner zal boeien. 

En wist u dat kasteel-museum Sypesteyn een van de weinige musea 
in Nederland is met een verzamelingetje kuisheidsgordels? 

Deze gordels worden normaal niet geëxposeerd, maar voor de 
HKB-excursie worden ze speciaal tevoorschijn gehaald. 

De prachtige kasteeltuin is aangelegd in de stijl van rond 1600. 
Jh r . C.H.CA. van Sypesteyn ging daarbij niet lichtvaardig te werk. 

Hij verzamelde zoveel kennis over tuinen dat hij er een heel boek 
mee kon vullen: "Oud Nederlandsche Tuinkunst", gepubliceerd in 1910. 
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Afbeelding op de voorkant van het omslag: Tekening van de ridderhofstad 
Oudaen uit 1935 (Collectie Historische Kring Breukelen). In de periode 1827 -
1889, toen Oudaen in het bezit was van het geslacht Duuring, was het toe 
aan een ingrijpend herstel. In de westgevel werden toen vier ramen dicht
gemetseld en de muur werd bekleed met een houten wand. De prent toont 
het daardoor ontstane aanzicht. In de periode Dukes (1974 - 1984) werd bij 
een grondige restauratie de oude muur weer in het zicht gebracht. 


