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Breukelen en omgeving bü het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog, 1914 

Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Op 31 augustus 1914, de verjaardag van H.M. ko
ningin Wilhelmina, stuurde de burgemeester van de 
beide Breukelens, mr M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, haar een telegram 
met de volgende inhoud: 

"H.M. de Koningin, den Haag. De Gemeenteraden van 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters betuigen Uwe 
Majesteit hunne eerbiedige hulde en wenschen Haar op dezen 
dag nu alle openlijk feestvertoon moest vervallen, de verzeke
ring te geven van hunne onwankelbare trouw en innige ver
knochtheid aan Uwe Majesteit en Haar doorluchtig Huis; dat de 
Heere Uwe Majesteit nog lang moge sparen voor Vorstenhuis 
en Vaderland." 

De koningin reageerde op dit telegram met een 
"brief van dankbetuiging". Deze correspondentie 
bevat de oudste verwijzing naar de Eerste Wereld
oorlog in de Breukelse archieven. 

Mobilisatie 
Medio juli 1914 werd het voornemen tot mobili

satie van het Nederlandse leger afgekondigd (Af
beelding 1). Op 30 juli kwam de algehele mobili
satie fors op gang. Alle militie- en landweerplichti-
gen, in totaal ongeveer 200000 man, moesten zich 
op 1 augustus in hun opkomstcentra melden. Voor 
de handhaving van Nederlands neutraliteit leek die 
omvang van het leger voldoende. Nog nooit zelfs 
had het Koninkrijk der Nederlanden zo'n groot 
leger op de been gehad. De defensiebegroting steeg 
met een ongelooflijke vaart (zie Afbeelding 2). 
Zorgen waren er echter over de wapen- en munitie-
voorraad. Geweren en karabijnen waren er genoeg, 
maar het ontbrak de troepen aan voldoende mitrail
leurs en veldgeschut. Ook de voorraden kleding en 
schoeisel lieten veel te wensen over. 

Uiteraard vormde de landsgrens de eerste verde
digingslijn, maar ook de Nieuwe Hollandse Water
linie moest in staat van paraatheid worden gebracht. 
Die Nieuwe Hollandse Waterlinie was vanaf om
streeks 1880 verdeeld in zeven zogenaamde Groe
pen (Naarden, Nieuwersluis, Blauwkapel, Lunetten, 
Vreeswijk, Gorinchem en Woudrichem). Elke 
Groep was weer onderverdeeld in twee of meer 
Vakken. Onder de maatregelen die in 1914 getrof

fen werden voor de Waterlinie vielen ook bijna al 
de toenmalige gemeenten die later geheel of ten dele 
zijn opgegaan in de huidige Gemeente Breukelen: 
Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Loe-
nersloot, Ruwiel en Laag-Nieuwkoop; alleen Kock-
engen viel hierbuiten. Breukelen en omgeving 
ressorteerden onder de Groep Nieuwersluis. 

Het in staat van paraatheid brengen van Fort 
Nieuwersluis ging bijna ten koste van de buiten
plaats Rupelmonde. Op 5 augustus 1914 deelde de 
Groepscommandant Nieuwersluis aan de bewoner, 
de kunstschilder Nicolaas Bastert, mee dat hij direct 
zijn huis moest ontruimen, omdat Rupelmonde in 
het schootsveld van het fort lag. Het huis zou waar
schijnlijk nog diezelfde avond worden opgeblazen. 
"Met schuiten en wagens zijn wij toen onmiddellijk 
verhuisd", schreef Bastert in zijn dagboek. Geluk
kig bedacht men zich op het Departement (= minis
terie) van Oorlog nog bijtijds. 

De Waterlinie werd na de mobilisatie niet met
een geïnundeerd, maar alle voorbereidingen werden 
getroffen om dat wel te kunnen doen zodra men dat 
uit defensieve overwegingen nodig zou vinden. Be
stuurders en burgers hadden daarvoor begrip. 

Er was veel werk te verzetten, want in 1885 was 
de brisantgranaat ingevoerd, waartegen geen fort 
bestand was, maar er was sindsdien heel weinig ge
daan om de vestinglinie ingrijpend te moderniseren. 
De forten waren ook nauwelijks meer geschikt als 
opstellingsplaatsen voor het vestinggeschut, waar
voor zij in eerste instantie bedoeld waren. De ves
tingartillerie moest het geschut nu verspreid over 
het terrein opstellen. De soldaten werden meteen 
aan het werk gezet om met spoed loopgraven rond 
en tussen de forten aan te leggen. 

Het inundatieterrein moest worden bewaakt met 
zogeheten "uitleggers". Dat waren gevorderde bur
ger- en boerenvaartuigen met weinig diepgang, zo
als zolderschuiten en pramen. Met enkele aanpas
singen konden die omgebouwd worden tot drijven
de batterijen voor één stuk geschut. Vanaf de 
uitleggers konden eventuele vijandelijke troepen, 
die probeerden over een ondergelopen dijk het ge
bied door te trekken, onder vuur worden genomen 
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en patrouilles met uitleggers moesten vijandelijke 
oversteekpogingen met vaartuigen verhinderen. In 
het Plassengebied kon goed met de uitleggers wor
den geoefend. Als het tot een daadwerkelijke inun
datie van het hele Liniegebied zou komen, moesten 
uiteraard veel meer schepen worden gevorderd. De 
verdediging van de Vecht werd toevertrouwd aan 
de Koninklijke Marine, die beschikte over kleine 
lichtgepantserde stoomvaartuigen met een geringe 
diepgang ("hekwielers") en een 3,7 cm kanon op de 
boeg. 

Het lijkt onmiskenbaar dat de Waterlinie belangrijk bijge
dragen heeft tot het behoud van de Nederlandse neutraliteit 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers respecteerden die 
niet uit principe, maar uit krijgskundige overwegingen. De 
Duitse inlichtingendienst was uitstekend geïnformeerd over de 
Waterlinie en achtte die onneembaar, niet zozeer vanwege de 
forten maar omdat al het land er omheen onder water kon wor
den gezet. In een halve meter water zou het slecht marcheren 
zijn en varen kon daar ook nauwelijks. Als Amsterdam niet kon 
worden ingenomen, achtte het Duitse leger een invasie in Ne
derland niet de moeite waard. 
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Afb. 1. Voorbericht over de op handen zijnde algemene 
mobilisatie van Nederland (Utrechtsch Nieuwsblad, 13 juli 
1914). 

Inkwartiering 
Op 31 juli 1914, zo valt af te leiden uit latere 

correspondentie, ontving de burgemeester van de 
beide Breukelens van de Groepscommandant Nieu-
wersluis der Nieuwe Hollandse Waterlinie bericht 

dat in deze gemeenten troepenafdelingen zouden 
worden gehuisvest en werd hem verzocht de nodige 
maatregelen hiervoor te treffen. Als gevolg daarvan 
werd door de burgemeester opdracht gegeven de 
schoolgebouwen te ontruimen en voor troepenhuis
vesting in gereedheid te brengen. Ook werd inkwar
tiering bij particulieren voorbereid. 

De gebeurtenissen verliepen licht chaotisch. Zo 
liet de burgemeester in eerste instantie het meubilair 
van de Christelijk Nationale School, die toen geves
tigd was in Herenstraat 18, door timmerman Van 
Schaik overbrengen naar de Christelijke bewaar
school in de Kerkstraat (thans noordzijde Kerk
brink), om daardoor voor de militairen meer vrij te 
benutten vloeroppervlak beschikbaar te krijgen. 
Toen het niet nodig leek ook de Christelijke school 
voor troepenhuisvesting in gebruik te nemen, liet de 
burgemeester het schoolmeubilair terugbrengen, zo
dat weer les kon worden gegeven. Later in diezelfde 
week arriveerde echter vrij onverwacht een afdeling 
zeemilitie in Breukeien, waardoor de school toch 
weer ontruimd moest worden. 

De nota's voor gedane werkzaamheden werden 
in de loop van het jaar 1915 bij het gemeentebe
stuur ingediend. De nota van Van Schaik werd toen 
niet door de Gemeente Breukelen-Nijenrode be
taald, omdat het gemeentebestuur van mening was 
dat deze kosten ten laste van het Departement van 
Oorlog dienden te komen. Aan Van Schaik werd 
dan ook meegedeeld dat hij zijn rekening moest stu
ren aan de toenmalige commandant van het Rech-
tervak van de Groep Nieuwersluis der Nieuwe Hol
landse Waterlinie. De verdere afwikkeling verliep, 
zoals straks zal blijken, bepaald niet vlot. 

Hervormde consistorie werd wachtlokaal 
De consistorie van de Hervormde kerk te Breu-

kelen werd door het leger in gebruik genomen als 
wachtlokaal. Daarvoor werd een overeengekomen 
huurprijs betaald. 

Eind 1915 werd in opdracht van het Departe
ment van Oorlog een inventarisatie gemaakt van 
"de huurprijzen welke voor verschillende gebouwen 
en lokalen zijn of worden betaald". Financierings
problemen bij dat ministerie waren daarvoor de 
belangrijkste aanleiding. Deze werden veroorzaakt 
door "den langen duur, welke een gevolg is van het 
lange voortduren van den mobilisatietoestand". Op 
8 november 1915 werd aan de kerkenraad gevraagd 
of de huur zou kunnen worden verlaagd tot ƒ 1,50 
per week. Al meteen de volgende dag liet de kerk
voogdij weten daarmee in te kunnen stemmen. 

Drie en een halve maand later liet de comman-
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dant van het Rechtervak van de Groep Nieuwersluis 
aan de kerkvoogdij weten dat "de wacht te Breuke-
len door mij is opgeheven en samengevoegd met 
een wacht te Nieuwersluis. Tengevolge daarvan be
hoeft de consistorie thans niet meer als wachtlokaal 
dienst te doen, en aangezien het niet te voorzien is 
dat deze als zoodanig weder in gebruik zal moeten 
worden genomen, wilde ik gaarne de huur van dit 
lokaal met 29 Februari 1916 als geëindigd beschou
wen." Daarna volgde nog enige correspondentie 
over de vergoeding van aangerichte schade die het 
gevolg was van "ruw gebruik". 

Defensie-uitgaven 

• uitgaven in guldens 

Afb. 2. De defensie-uitgaven van Nederland, 1900 -
1998, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Sta
tistiek. 

Vordering van paarden 
Behalve aan huisvesting had het leger bij de mo

bilisatie ook meteen behoefte aan een groot aantal 
extra paarden. Uit een lijst van bij Breukelen-St. 
Pieters binnengekomen brieven blijkt dat het Re
montewezen daar al op 1 augustus 1914 bezig is ge
weest met de keuring van voor vordering in aan
merking komende paarden. De brief zelf is er helaas 
niet meer, wat ook geldt voor een vervolgbrief van 
de directeur van het Remontewezen d.d. 17 oktober 
1914. Het Remontewezen was een dienst ten behoe
ve van de bereden krijgsmachtonderdelen, die er 
voor moest zorgen dat de benodigde aantallen paar
den beschikbaar kwamen en dat er bij uitval aanvul
ling plaats vond met nieuwverworven paarden. 

Burgemeester en gemeenteraden schonken 
aandacht aan de oorlog 

Op de dag na de verjaardag van de koningin, 
1 september 1914, kwam de gemeenteraad van 
Breukelen-Nijenrode in vergadering bijeen. De 

voorzitter, de burgemeester dus, opende die bijeen
komst en herinnerde "met een enkel woord aan de 
moeielijke tijden die ook ons vaderland doormaakt 
in verband met den oorlog tusschen Oostenrijk-
Duitschland en Frankrijk, België en Engeland. Ne
derland als klein land aan de Noordzee is thans om
ringd van strijdende mogendheden, waardoor wij 
voortdurend in gevaar zijn, en aan onze Regeering 
een moeielijke taak is opgelegd om de neutraliteit te 
bewaren. Zware eischen worden gesteld aan de in
gezetenen. Waar het leger op voet van oorlog is ge
bracht en op verschillende plaatsen in ons land mili
taire macht aanwezig is - ook hier ter plaatse - is het 
Spreker een genoegen het uittespreken dat de ver
houding tusschen Burgemeester en militairen een 
aangenaam karakter draagt. Zooveel mogelijk wil 
Spreker trachten die goede verstandhouding te be
vorderen. Met het oog op de tijdsomstandigheden 
heeft zich ook in deze gemeente een steun-comité 
gevormd om zoo noodig hetzij bij werkeloosheid of 
anderzins te kunnen optreden." 

Ook in de raadsvergadering van Breukelen-St. 
Pieters op 17 september 1914 sprak de burgemees
ter over "de ernstige tijdsomstandigheden waarin 
ons vaderland tegenwoordig verkeert. Rondom Ne
derland zijn de volkeren in oorlog en hoewel wij tot 
nog toe ons in den vrede binnen onze grenzen mo
gen verheugen, worden aan Koningin en volk zware 
eischen gesteld." 

Niet iedereen schikte zich gemakkelijk in de ongemakken 
die een mobilisatie met zich bracht. In de raadsvergadering van 
Breukelen-Nijenrode op 1 september 1914 vroeg het raadslid 
H.G. de Bruijn in de rondvraag "of het niet mogelijk zoude zijn 
de militairen in de gemeente aanwezig en thans reeds geruimen 
tijd bij de burgers ingekwartierd, in loodsen of gebouwen on-
dertebrengen". De burgemeester antwoordde dat hij daar al eni
ge tijd moeite voor deed, "doch tot nog toe zonder resultaat". 
Hij zou echter "in die richting werkzaam blijven". Men kan 
zich afvragen of het raadslid er niet beter aan had gedaan zich 
zorgen te maken over ernstiger dingen. Op dat moment was de 
oorlog al een maand aan de gang. 

In de gemeenteraadsverslagen van Ruwiel, Loenersloot, 
Kockengen en Laag-Nieuwkoop uit 1914 wordt nergens ook 
maar met één woord aandacht besteed aan het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog. Het lijkt er op dat die oorlog toen al een 
beetje aan de mensen hier voorbij ging. 

De eerste oorlogsmaand 
Op 1 augustus 1914 had Duitsland de oorlog 

verklaard aan Rusland en verzocht Groot-B rittan-
nië, dat vreesde door zijn bondgenootschap met 
België in de oorlog betrokken te raken, aan Duits
land om de neutraliteit van België te ontzien. Tever
geefs; de plannen voor de opmars tegen Frankrijk 
dwars door België waren reeds lang gereed. Op 3 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 15, nr. 1, 2000 



29 

augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan Frank
rijk en op 4 augustus aan België. In reactie daarop 
verklaarde Groot-Brittannië' op die 4de augustus om 
11 uur 's avonds de oorlog aan Duitsland. 

De algemene verwachting was dat het om een 
korte, spectaculaire strijd zou gaan. Men begint niet 
aan een lange oorlog; alle lange oorlogen zijn korte 
oorlogen die zich niet aan het script hielden. Afge
zien van een klein aantal realisten hadden de meeste 
staatslieden in Europa de indruk dat de oorlog al 
vóór Kerstmis wel weer zou zijn afgelopen. De ge
dachte aan een langdurige gewapende confrontatie 
met grote aantallen slachtoffers was in 1914 nog 
ver weg. 

De Belgische bevolking had stellig geloofd dat 
hun land de neutraliteit zou kunnen handhaven, dat 
hen niets zou gebeuren. De Belgische regering was 
echter al iets eerder aan het twijfelen gegaan en had 
op 29 juli tot een gedeeltelijke mobilisatie besloten; 
op 31 juli werd het een algemene mobilisatie, maar 
om alle misverstand daarover uit te sluiten liet 
Brussel in de Europese hoofdsteden weten dat het 
neutraal wenste te blijven. 

De Duitsers waren zeer verontwaardigd dat België hen 
geen vrije doortocht verschafte en gingen meedogenloos te 
keer, zowel tegen het zwakkere Belgische leger als tegen de 
burgerij. Met de Grote Oorlog raakte de "democratisering van 
de oorlog" in een merkwaardige versnelling. De totale oorlog 
werd een "volksoorlog", waarin ook de burgerbevolking een 
belangrijk strategisch doel vormde. Toch slaagden de Belgen er 
in de Duitse opmars naar Frankrijk flink te vertragen. Op 17 
augustus viel Luik, op 20 augustus Brussel. Pas na de slag bij 
Bergen op 24 augustus wisten de Duitse troepen tot in Frank
rijk door te dringen. Zo bezorgde het Belgische leger de Fran
sen en Britten kostbare weken om zich beter op de onvermijde
lijke strijd voor te bereiden, wat daar erg werd gewaardeerd 
(Afbeelding 3). 

Met enthousiasme trok men in die landen op ten oorlog. Uit 
diverse steden zijn foto's bekend van juichende menigten, sol
daten met bloemen in de geweren, treinen met daarop in witte 
krijtletters "à Berlin" of "to Berlin" geschreven, en glanzend 
geroskamde paarden met op hun rug trotse officieren, de lange 
lansen geheven. 

Het met ongeveer een kwart uitgedunde Belgische leger 
had zich tenslotte teruggetrokken op de fortengordel rond Ant
werpen, het belangrijkste militaire bolwerk van dat land. Daar 
kreeg het enig respijt, omdat de Duitsers zich met prioriteit 
richtten op de opmars naar Parijs. 

Ondanks de brutalisering door de Duitsers van 
de Belgische neutraliteit bleef Nederland met kracht 
duidelijk maken dat het geen partij koos in het 
uitdijende conflict. De inmiddels bejaarde Anti-
Revolutionaire staatsman Abraham Kuyper, toen lid 
van de Eerste Kamer, probeerde zelfs de Duitse 
inval in België aanvaardbaar te laten lijken door een 

verbluffende goochelpartij met bijbelteksten. 
In Nederland ondervonden de burgers, ondanks 

de standhoudende neutraliteit, toch al snel dat de 
situatie anders was geworden dan normaal. Het 
doortastende kabinet Cort van der Linden vaardigde 
al op 3 augustus 1914 een levensmiddelenwet uit, 
die hamsteren en prijsopdrijving moest tegengaan. 
Op 6 augustus volgde een wet om te verhinderen 
dat iedereen zijn papieren geld zou gaan inwisselen 
tegen zilvergeld. De legerleiding vorderde 240 trek-
honden en legde beslag op 10 van de ongeveer 130 
vrachtauto's die Nederland toen bezat. 

De omvang van de oorlog nam voortdurend toe. Op 6 au
gustus verklaarden Oostenrijk en Servië de oorlog aan Rusland. 
Op 12 augustus verklaarden Frankrijk en Groot-Brittannië ook 
Oostenrijk de oorlog. Japan verklaarde op 23 augustus de oor
log aan Duitsland en op 25 augustus aan Oostenrijk. Op 28 au
gustus herstelde Oostenrijk een verzuim door België, waarmee 
het al enige weken oorlog voerde, alsnog officieel de oorlog te 
verklaren. Op 2 november verklaarde Rusland Turkije de oor
log, daarin op 5 november gevolgd door Groot-Brittannië en 
Frankrijk. 

Afb. 3. De Belgische overheid wilde geen gehoor geven 
aan de dwingende Duitse eis om het Duitse leger 
vrije doortocht door België te geven. Tekening van F.H. 
Townsend in het Engelse blad Punch van 12 augustus 
1914, met als onderschrift "Bravo België". 
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Krijgsmacht met hondenkarren 
Ook trekhonden werden gevorderd. 
Nadat pogingen van het Nederlandse leger om 

mitrailleurs op munitiewagens (zogeheten caissons) 
met paardentractie te transporteren geen succes ble
ken te zijn, besloot de legerleiding in 1912 proeven 
te gaan nemen met het vervoer van infanterie-mi
trailleurs door middel van hondenkarren. In samen
werking met een rijwielfabrikant werden achtereen
volgens enkele uit oude gasbuizen gemaakte model
wagentjes geconstrueerd. Een 50 kilogram wegend 
wagentje bleek na proefnemingen in 1913 aan de 
gestelde eisen te voldoen. In een kennel nabij het 
Artilleriepark te 's-Gravenhage werden enkele 
honden voor een militaire taak opgeleid. Tijdens 
militaire oefeningen toonde men zich zeer tevreden 
met de prestaties van de "viervoetige infanteristen". 

Dit vormde de achtergrond van de vordering in 
den lande van trekhonden voor het gemobiliseerde 
leger. De opgeroepen dieren werden eerst grondig 
gekeurd. De goedgekeurde honden kregen als 
"Rijkshond" een stamboeknummer en werden op 
een stamboekkaart van het betreffende regiment in
fanterie ingeschreven. Hun vermelde signalement 
omvatte geslacht, schofthoogte, kleur, lang- of 
kortstaart en eventuele bijzondere kentekenen. De 
administrateur van de brigade tekende de stukken, 
waarna deze honden, samen met paarden en post
duiven tot de gemobiliseerde dieren in de land
macht behoorden. 

Bij de demobilisatie aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog werden ze eerloos afgedankt en door 
de Dienst der Domeinen aan de meestbiedenden 
verkocht. 

Komst van Belgische vluchtelingen 
Op 3 september pas bereikte het door België 

heen optrekkende en inmiddels vermoeide Duitse 
leger de rivier de Marne. Daar gebeurde een won
der. Zo'n zeshonderd gevorderde Parijse taxi's, 
bussen en vrachtauto's brachten als versterking 
frisse Franse en Britse soldaten naar het front. De 
Duitsers werden teruggedreven. Parijs was gered. 

Op 28 september 1914 zette het Duitse leger de 
aanval op Antwerpen in. Hun kanonnen schoten de 
verouderde forten in puin, hun zeppelins bombar
deerden vanaf 7 oktober onophoudelijk de woon
wijken. Bejaarde inwoners van Breukeien en Nieu
wer Ter Aa hebben mij verteld dat met de zuid
westenwind het kanongebulder bij Antwerpen tot in 
hun woonplaatsen te horen was; een mededeling die 
ik geloofwaardig acht, mede gelet op het feit dat 

men toen aan geluidsarmer levensomstandigheden 
gewend was dan tegenwoordig. De stad Antwerpen 
viel op 10 oktober. Een deel van het Belgische leger 
trok, samen met het te hulp gekomen Britse expe
ditieleger, terug naar de rivier de IJzer. Omstreeks 
35 000 Belgische militairen weken na de val van 
Antwerpen uit naar Nederland, waar toen ook al 
zo'n miljoen Belgische burgers te voet, te paard of 
per kar hun toevlucht hadden gezocht. De berichten 
over de Duitse wreedheden hadden een enorme 
paniekgolf veroorzaakt. 

Nederland, een land met 6,3 miljoen inwoners, 
moest opeens een miljoen ontheemden verwerken. 
In allerlei plaatsen werd voor de burgervluchtelin
gen haastig opvang geregeld. Dat gebeurde in het 
begin door particulieren, maar al spoedig kwam de 
overheid daarbij te hulp. Op 15 augustus deelde 
minister-president P.W.A. Cort van der Linden, die 
tevens de portefeuille van Binnenlandse Zaken 
beheerde, mee dat onbemiddelde vluchtelingen op 
rijkskosten gevoed zouden worden. In de provincie 
Utrecht kwamen Belgische vluchtelingen naar 29 
van de 72 gemeenten die de provincie toen telde. 

Op 24 september arriveerden al de eerste vijf 
uitgeweken Belgische burgers in Breukelen-Nijen-
rode. Vier van hen werden ondergebracht in de 
Tekenschool. De vijfde, de enkele dagen tevoren 
38 jaar geworden mw. M.C. de Meijere-Verstuijff 
vond onderdak bij H. Matthus in de Breukeier-
waard. Twee en een halve week later, op 11 okto
ber, kwamen er 86 Belgen bij, allemaal in de Te
kenschool. Van de in totaal 91 vluchtelingen waren 
er 50 minderjarig; zij waren allen vergezeld van 
hun ouders of hun als weduwe ingeschreven moe
der. Mannen of vrouwen alleen maakten een min
derheid der volwassenen uit. Het overgrote deel van 
deze vluchtelingen kwam uit Antwerpen (57) of een 
voorstad van Antwerpen (Hoboken 6, Deurne 6, 
Borgerhout 1); 11 kwamen uit Tisselt (circa 18 ki
lometer ten zuiden van Antwerpen) en 5 uit Melle 
(zuidoost van Gent). Inmiddels was op 9 oktober 
door de Commissaris der Koningin in de Provincie 
Utrecht, Mr Dr F.A.C. Graaf van Lynden van San-
denburg, een Utrechts Provinciaal Comité tot hulp 
en ondersteuning van vluchtelingen geïnstalleerd. 

Afb. 4 (op blz. 31). Voorbeeld van een brief waarin de 
hulp van de gemeentelijke overheden werd ingeroepen 
bij de opsporing van Belgische krijgsgevangenen die uit 
internering waren ontsnapt (uit Nieuw Archief Gemeente 
Laag-Nieuwkoop, inv. nr. 765, waarin verscheidene van 
dergelijke brieven bewaard gebleven zijn). 
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GEHEIM. 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN UTRECHT. 

4 d ' AFDEELING. 

N*. 304. 

ONDERWERP : 

Vermiste Belgische militairen. 

U T R E C H T , 18 Januari 1916 

L A A G N I E U W K O O P 
INGEKOMEN 

Lett. JtNo. / Volgn'./tf 

Blijkens door mij ontvangen mededeelingen worden vermist : 

uit het Interneerings-depôt te Harderwijk : 

Delaby, Louis, geboren te Brüssel, oud 32 jaar, soldaat 3 d e Regiment Jagers 

te voet; l eng te : 1 M. 69; haa r : b ru in : knevel : blond; oogen : bruin ; gel aatsvorm ; 

ovaal; gelaatskleur: gezond; ges ta l te : gezet; spreekt Fransch en Vlaamsen ; 

Dufrasne, Louis, geboren te Quaregnon, oud 31 jaar, korporaal 2d 0 Reg imen t 

Jagers te voet ; l eng te : 1 M. 7 1 ; haar en knevel : kastanje-bruin; oogen : b ru in ; 

gelaatsvorm : ovaal ; ge laa tskleur : gezond; gestal te: gezet: spreekt F r a n s c h ; 

Reyn, Adolf, geboren te Calloo, oud '23 jaar, brigadier Artillerie, Stbn. 1282 ; 

lengte: 1 M. 79; h a a r : kas tanje-bruin; oogen: blauw; gelaa tsvorm: ovaal ; gelaats

kleur: gezond; gestal te ; gezet ; spreekt Vlaamsch; 

Meunier, Henri, geboren te Courcelles, oud 33 jaar, soldaat 6de Linieregi

men t ; l eng te : 1 M. 70 ; haar en knevel : blond; oogen: bruin ; gelaatsvorm : rond ; 

gelaatskleur : rood ; gestalte : gezet ; spreekt Fransch ; en 

Weyn, François, Leopold, geboren te St. Nicolaas, oud 30 jaar, soldaat 2d e 

Linieregiment; l eng te : 1 M. SO; haar en knevel ; zwar t ; oogen: bru in ; gelaats

vorm: rond ; gelaatskleur: gezond: ges ta l te : gezet; spreekt Vlaamsch; 

uit het Depot te Oldebroek: 

Pâques, Salomon, Augustin, geboren te Juprelle, oud 36 jaar ; l eng te : 1 M. Gô ; 

haar, knevel en wenkbrauwen : kastanje-bruin; oogen: blauw; gestal te: gezet : 

Dubois, Gaston, geboren te Coutliuin, oud 36 j aa r ; lengte : 1 M. 70; baar, 

knevel en wenkbrauwen: kastanje-bruin ; oogen : grijs ; een weinig gebogen houding ; 

Février, Leopold, geboren te Wasmes, oud 35 j aa r ; lengte : 1 M. 70; haar, 

knevel, wenkbrauwen en oogen : zwart ; 

Dessouroux, Jean, Baptiste, geboren te Angleur, oud 29 jaar ; lengte : 

1 M. 80 ; haar, knevel en wenkbrauwen: kastanje-bruin; oogen: bru in : gelaats

vorm : ovaal ; 

Nahon, Désire, geboren te Rossoux, oud 32 j a a r ; lengte : 1 M. 7 0 ; 

Deoroupt, Jean, Joseph, geboren te Tlieux, oud 34 jaar; lengte : 1 M. 60 : 

haar en knevel: kastanje-bruin; oogen: blauw; 

Weckman, Josepli, Dieudonnve, geboren te Herstal, oud 29 j a a r ; l eng t e : 

1 M. 70; haar, knevel en wenkbrauwen : blond: oogen: grijs; 

Geuique, Maximalen, Jean, Joseph, geboren te Seratng, oud 3 8 j a a r ; l eng te : 

1 M. 69; haa r : grijs; knevel en wenkbrauwen: blond; oogen: blauw; en 

Riguelle, Lucien, Joseph, geboren te Noville les Bois, oud 30 j a a r ; lengte : 

1 M. 70; haar, knevel en wenkbrauwen : kastanje-bruin; oogen: grijs-blauw. 

Bij ontdekking gelieve U telegrafisch bericht te zenden aan het Hoofd 

der Afdeeling In te rneer ing van het Algemeen Hoofdkwartier te 's-Gravenhage, 

(Fluweelen Burgwal 12). 

De por t re t ten met s ignalementen van de geïnterneerden, ontvlucht uit het 

Depot te Harderwijk, liggen ter Provinciale Griffie ter inzage van de politie. 

De, in mijne missive d.d. 15 December 1915, i'u Afdeeling, N r . 3731, 

Geheim, als vermist vermelde geïnterneerde van Hoyweghen is, blijkens nader 

ontvangen mededeel ing, „ te rug van vermist". 

D E COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE PROVINCIE UTRECHT, 

V A S LYNDEN VAN S A N D E N B U R G . 
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Het provinciaal bestuur achtte het uit oogpunt 
van bescherming der volksgezondheid nodig dat alle 
vluchtelingen door medici gekeurd werden en zo 
mogelijk minstens 2 dagen onder medisch toezicht 
bleven voordat ze gelegenheid kregen in directe 
aanraking te komen met de plaatselijke bevolking. 

In de Gemeente Ruwiel kwamen op 11 oktober 
30 vluchtelingen aan, die allen werden onderge
bracht in de toen nog bestaande openbare lagere 
school van Nieuwer Ter Aa. Het ging om zes gezin
nen: bootwerker Petrus Bollens uit Antwerpen met 
vrouw en 4 kinderen, bootwerker Cornelius de Bol
len uit Antwerpen met vrouw en 6 kinderen, ge
weermaker Franciscus de Bollen met zijn vrouw, 
bootwerker Franciscus Christiaens uit Antwerpen 
met zijn vrouw Maria Christiaens-de Bollen, stra
tenmaker Ignatius Isidoris de Laet uit Ruisbroek 
(zuid van Brussel) met vrouw en 5 kinderen, en 
schilder Ludovicus Verhoeven uit Edeghem (zuid
oost van Antwerpen) met vrouw en 3 kinderen. 

Van de gemeenten in de wijdere omgeving verschafte 
Maarssen onderdak aan 117 vluchtelingen, Loosdrecht aan 59, 
Vleuten aan 64, Montfoort aan 113, Oudenrijn aan 58 en Maar
tensdijk aan 83. Koplopers in onze provincie waren Utrecht 
(2608), Amersfoort (1618), Veenendaal (720), Zeist (650), 
Baarn (471), Soest (337) en De Bilt (313). 

Diverse gemeenten in de omgeving die geen vluchtelingen 
opvingen, droegen financieel bij aan het werk van het Utrechts 
Provinciaal Comité. Daaronder Kockengen, samen met Laag-
Nieuwkoop (ƒ 316,2V-12), Loenen, inbegrepen Nieuwersluis 
e.o. (ƒ 430,10), Vinkeveen en Waverveen (ƒ 419,59), Wilnis 
(ƒ 320,051/2), Mijdrecht (ƒ 199,50), Tienhoven (ƒ 151,50) en 
Westbroek, samen met Achttienhoven (ƒ 375,-). In Kamerik 
collecteerden de kerken voor dit doel (Herv. kerk ƒ 190,-, 
Geref. kerk ƒ 116,15). Een aantal gemeenten, waaronder Loe-
nersloot, Maarsseveen, Vreeland en Nigtevecht, nam geen 
vluchtelingen op en leverde evenmin een geldelijke bijdrage. 

Inwonersaantallen van 26 gemeenten in 1914 
Om de voorafgaande gegevens in een goed per

spectief te zien, moeten we ons realiseren dat de on
derlinge verhoudingen tussen de gemeenten in de 
regio rond Breukelen, uitgedrukt in aantallen inwo
ners, in 1914 anders waren dan nu. Zie het lijstje in 
Tabel 1, dat ontleend is aan cijfers gepubliceerd 
door het Utrechtsch Provinciaal Comité. 

Uitgeweken Belgische militairen werden in 
kampen ondergebracht 

De Belgische militairen die naar Nederland 
waren uitgeweken, moesten volgens de internatio
nale verdragen, overeengekomen tijdens de Vredes-
conferentie van Den Haag van 18 oktober 1907, 
door de Nederlandse overheid worden geïnterneerd. 

Tabel 1 
Inwonersaantallen in 26 gemeenten in 1914 

Utrecht 121 317 
Vinkeveen 3969 
Mijdrecht 3883 
Breukelen* 3117 
Loosdrecht 2850 
Maartensdijk 2548 
Maarssen 2462 
Wilnis 2182 
Harmeien 1903 
Kamerik 1899 
Vleuten 1843 
Abcoude-Proostdij 1611 
Abcoude-B aambrugge 1542 

Maarsseveen 1403 
Loenen 1285 
Zuilen 1169 
Westbroek 1049 
Kockengen 917 
Vreeland 826 
Achttienhoven 601 
Nigtevecht 588 
Tienhoven 565 
Haarzuilens 540 
Ruwiel 520 
Loenersloot 474 
Laag-Nieuwkoop 410 

* De positie van Breukelen in dit overzicht is geflatteerd. Het 
Comité heeft hier duidelijk Breukelen-Nijenrode en Breukelen-
St. Pieters bij elkaar opgeteld. Het eerste oorlogsjaar waarover 
van deze Breukelse gemeenten in de locale archieven bevol
kingscijfers beschikbaar zijn, is 1916. Per 31 december van dat 
jaar telde Breukelen-Nijenrode 2419, Breukelen-St. Pieters 906 
(en beide te zamen 3325) inwoners, ingekwartierde militairen 
inbegrepen. 

Zij hadden het slechter dan de burgervluchtelingen. 
De ongeveer 40000 militairen werden onderge
bracht in kampen (Amersfoort, Soesterberg bij 
Zeist, Harderwijk, Gaasterland, Leeuwarden, Assen, 
Oldebroek, Loosduinen), waar ze slechts karig te 
eten kregen, weinig te doen hadden en nauwelijks 
enige privacy kenden. Zij beleefden hun lot als ver
nederend. Velen probeerden te ontsnappen, om óf 
in Nederland onder te duiken óf zich via omwegen 
bij de geallieerde strijdkrachten te kunnen aanslui
ten. Belgische vrouwen smokkelden burgerkleding 
de kampen binnen, om het ontsnappen gemakkelij
ker te maken. De Nederlandse gemeentebesturen 
ontvingen in de jaren 1915 - 1918 herhaaldelijk 
brieven met het verzoek mee te helpen bij de op
sporing van bij name genoemde ontsnapte Belgen 
(Afbeelding 4). Vluchtgevaarlijke Belgen werden in 
de kampen opgesloten. Behalve zelfmoorden deden 
zich in het kamp Zeist rellen voor waarbij acht Bel
gen de dood vonden. Op het eiland Urk werd een 
kamp ingericht voor Belgische officieren die had
den geprobeerd te vluchten. 

Ondanks deze zwarte randen aan het interneringsbeleid 
schonk de Belgische staat aan het eind van de oorlog uit dank 
voor de gastvrije opvang een monument aan Nederland, dat in 
Amersfoort geplaatst werd. Op basis van de Conventie van Den 
Haag was België verplicht alle interneringskosten (door Neder
land becijferd op ƒ 53 miljoen) terug te betalen, waartoe dat 
zwaar geruïneerde land nauwelijks in staat was; pas op 31 de
cember 1937 was die rekening volledig vereffend. 
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Overigens was België ook niet onverdeeld vriendelijk 
jegens Nederland. Tijdens de vredesconferentie te Versailles in 
1919 eiste België dat Zeeuws-Vlaanderen en delen van Lim
burg aan België zouden worden toegewezen, wegens "de hel
denmoed van het Belgische leger". Dat stuitte echter op verzet 
van de Zuid-Afrikaanse delegatie onder leiding van de gezag
hebbende premier Jan Smuts, die niet vergeten was dat in 1902 
mede dank zij stille Nederlandse diplomatie een eind was geko
men aan de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 

Raad van Breukelen-Nijenrode bang voor 
financiële gevolgen 

Op 14 oktober 1914 kwam de aanwezigheid van 
Belgische vluchtelingen in Breukelen-Nijenrode in 
de vergadering van de gemeenteraad aan de orde, 
naar aanleiding van een voorstel van B&W om de 
kosten voor de huisvesting van die vluchtelingen bij 
voorschot uit de gemeentekas te betalen. Ter toe
lichting van dit voorstel herinnerde de voorzitter er 
aan dat "in deze gemeente een 70 tal Belgische 
Vluchtelingen zijn ondergebracht in de Teeken-
school. Van Regeeringswege ontving de Voorzitter 
een telegram houdende om voor 's Rijks rekening 
genoemde getal Belgische Vluchtelingen onderdak 
te verschaffen. De hiervoor te maken onkosten wor
den door het Rijk teruggegeven. Teneinde verant
woord te zijn vragen B&W machtiging van den 
Raad om deze uitgaven te voorschot uit de gemeen
tekas te betalen." 

Afgaande op de raadsnotulen, had alleen het 
raadslid H.G. de Bruijn iets over dit voorstel op te 
merken. Hij vroeg "of het Rijk blanco crediet hier
voor heeft toegestaan. Wanneer de gemeente de kos
ten eenmaal betaald heeft en deze zouden later door 
het Rijk te hoog gevonden worden, dan zou de ge
meente misschien nadeel kunnen ondervinden." De 
burgemeester beloofde "voor de noodige zuinigheid 
te zullen waken en mocht er soms meer noodig zijn 
dan is er bij het Steuncomité voldoende geld inge
komen om eventueel tekort te kunnen dekken". Van 
enig menselijk meedogen van Breukelse zijde met 
deze vluchtelingen blijkt uit de raadsnotulen niets. 

Uit een lijst van uitgegane stukken blijkt dat 
Breukelen-Nijenrode op 9 maart 1915 aan de Com
missaris der Koningin een declaratie zond wegens 
"onderstand aan Belgische vluchtelingen"; de volle
dige afschriften heeft men in Breukelen helaas niet 
bewaard. 

Meeste vluchtelingen keerden al vrij spoe
dig naar hun vaderland terug 

Gelijktijdig met de regeling van de noodopvang 
der vluchtelingen werd, in opdracht van de Neder
landse Rijksoverheid, gewerkt aan de inrichting van 

grote kampen voor langduriger verblijf bij Bergen 
op Zoom en in Roosendaal, Hontenisse, Uden, 
Nunspeet en Gouda. Elders kwamen kleinere op
vangmogelijkheden voor de wat langere duur be
schikbaar. Vanaf het begin werd ook geprobeerd 
om gevluchte Belgische burgers te bewegen tot te
rugkeer naar hun eigen land. De Duitsers zegden 
toe dat ze veilig konden terugkomen en de Neder
landse autoriteiten geloofden die belofte. 

Al op 15 oktober 1914 keerden drie Belgische 
vluchtelingen uit Breukelen naar hun eigen land 
terug. Hetzelfde deed zich in veel andere opvang-
gemeenten voor. Op 16 oktober nam de terugkeer 
naar België vanuit de provincie Utrecht al zodanig 
toe dat het Comité tot hulp en ondersteuning van 
vluchtelingen een eenvoudige regeling moest tref
fen met de directie van de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen om de noodzakelijke 
plaatsruimte te verzekeren in de naar de Belgische 
grenzen vertrekkende treinen. Op 21 oktober verliet 
een tweede drietal vluchtelingen Breukelen voor 
hun terugreis naar België. Daarna volgden er 12 op 
24 oktober, 2 op 25 oktober, 36 op 26 oktober, 7 op 
27 oktober en tenslotte nog 12 op 28 oktober. 

Slechts 16 van de in Breukelen opgevangen Bel
gische vluchtelingen vertrokken naar elders in Ne
derland: 5 gingen op 21 oktober naar Rotterdam, 
11 op 26 oktober naar Vlake. Toen op 30 oktober 
de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode weer in 
vergadering bijeen kwam, kon de burgemeester 
meedelen "dat in verband met de omstandigheid 
dat de Teekenschool enkele dagen heeft gediend 
tot verblijfplaats van Belgische Vluchtelingen het 
teekenonderwijs is gehouden in de openbare 
school". Aan die situatie was toen inmiddels al 
weer een eind gekomen. 

De vluchtelingen die in Nieuwer Ter Aa een 
tijdelijk onderkomen hadden gevonden, gingen zon
der uitzondering naar België terug, maar wat later 
dan die uit Breukelen. Op 28 oktober vertrokken 
Petrus Bollens, Cornelius de Bollen en Franciscus 
Christiaens, op 14 november gevolgd door de 27 
anderen. 

Ondanks de terugkeer van velen, verbleven per 
1 november 1914 nog ongeveer 323 600 Belgische 
vluchtelingen in Nederland. In december liep dat 
aantal terug tot omstreeks 200000 en in mei 1915 
kwam het op ongeveer 105 000. Dat aantal zou 
gedurende de rest van de oorlog constant blijven. 

Het vluchtelingenwerk kende voor het neutrale 
Nederland scherpe politieke kantjes. De Duitse 
overheid wenste dat de uitgeweken Belgen zouden 
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terugkeren en verschafte daartoe faciliteiten. De 
schepenen van Antwerpen sommeerden het ge
vluchte stadspersoneel onder strafbedreiging om te
rug te komen. In beide gevallen deed het Utrechtsch 
Provinciaal Comité niet meer dan de boodschappen 
doorgeven; gestimuleerd werd er niet. Naar aanlei
ding van de bereidheid van Groot-Brittannië om 
Belgische vluchtelingen op te nemen, adviseerde 
het Provinciaal Comité dat aan verzoeken van Bel
gische arbeiders om naar Engeland te mogen ver
trekken alleen door de plaatselijke afdelingen van 
het Comité en in geen geval door de gemeente
besturen, als officiële lichamen, gehoor mocht 
worden gegeven en dat gewaakt diende te worden 
voor min of meer georganiseerde uittochten, vooral 
als het ging om mannen van dienstplichtige leeftijd. 

Naarmate de oorlog duurde, steeg in Duitsland de behoefte 
aan vervangende arbeidskrachten. Ongeveer 400 000 Belgische 
mannen werden opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland; 
slechts 120 000 werden er tenslotte, veelal onder dwang van 
geweren, daarheen afgevoerd. De Nederlandse gezant in 
Berlijn protesteerde daartegen. De Nederlandse overheid had 
immers, gelet op ontvangen Duitse beloften, meegeholpen veel 
gevluchte Belgen met een toezegging van veiligheid naar Bel
gië terug te laten gaan. Dit was een flagrante schending van die 
afspraak. De Duitsers trokken zich daar echter niets van aan. 

De onbetaalde rekeningen van Van Schaik 
en anderen 

Om de een of andere reden bleef betaling uit van 
de rekeningen die Van Schaik over 1914 had inge
diend. Wel kwam hij herhaaldelijk op de gemeente
secretarie om betaling van zijn nota vragen, waarop 
hem steevast werd gezegd dat de gemeente voor 
deze kosten niet aansprakelijk was. Blijkbaar was 
Van Schaik niet de enige die in een dergelijke situa
tie verkeerde. In september 1915 zond de gemeente 
ten einde raad rekeningen van Van Schaik, De 
Kruyff en Van Santen ter afdoening door aan de 
commandant van het Rechtervak. Die liet in ant
woord daarop weten dat de gemeente dan een eigen 
gespecificeerd overzicht moest indienen van de 
kosten die in opdracht van de gemeente gemaakt 
waren. De Gemeente Breukelen-Nijenrode deed er 
tot begin 1917 over om te reageren. Een "over
stelpende drukte en de groote moeilijkheid om een 
en ander zoo te maken dat beslist zeker aangegeven 
zou worden, alles juist gespecificeerd, wat voor op
drachten door den Burgemeester verstrekt waren, 
zijn oorzaak dat deze aangelegenheid tot dusver 
ongedaan bleef. Het lijdt echter geen twijfel of de 
werkzaamheden waarvoor de rekeningen werden 
ingediend, zijn in verband met de komst en het 

verblijf van de militairen alhier, verricht." 
De groepscommandant te Loenen aan de Vecht 

legde de zaak voor aan de Generaal-Majoor Linie
commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Die liet weten dat betaling van de onderhavige 
rekeningen niet meer "kon volgen omdat het dienst
jaar 1914 is afgesloten". 

De Breukelse burgemeester probeerde op 20 
april 1917 de militaire autoriteiten nog op andere 
gedachten te brengen. Het resultaat daarvan is mij 
onbekend. 

Belangrijke hiaten in de gemeentelijke 
archieven in ons gebied 

Opvallend is dat veel bestuurlijke informatie uit 
het Breukelse gebied over de jaren van de Eerste 
Wereldoorlog niet bewaard is gebleven. De meeste 
raadsnotulen zijn er, maar die van Breukelen-Nijen
rode van februari 1916 tot en met juni 1918 ont
breken. De notulen van de B&W-vergaderingen van 
Breukelen-Nijenrode van april 1908 tot en met 
augustus 1919 zijn allemaal weg; de B&W-notulen 
van Breukelen-St. Pieters, Kockengen en Laag-
Nieuwkoop ontbreken eveneens. 

Dossiers met ingekomen en uitgegane stukken 
van beide gemeenten Breukelen zijn aanwezig, 
maar een vergelijking tussen daarin te vinden 
inventarislijsten en de daadwerkelijk bewaarde 
stukken leerde dat nogal wat documenten ontbreken 
(van Breukelen-Nijenrode uitgegane stukken in 
1915 en 1916 staan opgesomd in een klapper, maar 
alle gebruikelijke afschriften zijn weg). Er zijn nog 
maar heel weinig stukken die in de jaren 1916 -
1918 zijn ingekomen bij de Gemeenten Ruwiel, 
Loenersloot, Kockengen en Laag-Nieuwkoop. In 
het archief van de voormalige Gemeente Ruwiel 
ontbreken bijvoorbeeld alle ingekomen stukken uit 
1916, 1917 en 1918. 

Van de gemeenteverslagen is wat Breukelen-Nijenrode 
betreft alleen het verslag over 1917 in het huidige Archief van 
de Gemeente Breukelen aanwezig (in dat verslag staan overi
gens geen bijzonderheden die op enigerlei wijze verband 
houden met de Wereldoorlog); van Breukelen-St. Pieters zijn 
alleen de officiële gemeenteverslagen over 1916 en 1917 in het 
archief te vinden; van Loenersloot zijn de gemeenteverslagen 
over 1914 en 1915 er wel, maar die over de jaren 1916 tot en 
met 1919 niet; van de Gemeente Ruwiel is er niet één. Alle vijf 
gemeenteverslagen van Kockengen uit de periode 1914 - 1918 
zijn wel aanwezig, evenals die van Laag-Nieuwkoop. 

Een volledig overzicht van de wel aangetroffen en gebruik
te bronnen zal worden toegevoegd aan een in het volgende 
tijdschriftnummer te verschijnen vervolgartikel, over de Eerste 
Wereldoorlog in zijn geheel. 
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