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Breukelen in de eerste jaren van de 
Tweede Wereldoorlog 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

In het themanummer Tweede Wereldoorlog van 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen schreef ik 
in de aanhef van het artikel "Breukelen in oorlogs
tijd"1 dat ik het daar gegeven beeld graag nog eens 
wilde uitbreiden met nog niet opgetekende ervarin
gen van Breukelaars. In volgende nummers van dit 
tijdschrift konden al een aantal belangrijke aanvul
lingen en correcties aan u worden doorgegeven.2 

Nu, bij het elfde lustrum van onze bevrijding, wil ik 
u nog op de hoogte brengen van enkele aanvullende 
archiefgegevens en herinneringen van inwoners. 

De meidagen van 1940 
De oorlogsperiode begon eigenlijk al met de al

gehele mobilisatie op 29 augustus 1939, toen de 
250 000 militairen van de lichtingen 1924 t/m 1939 
hun stellingen betrokken en er ook in Breukelen 
soldaten werden gelegerd. Daarover heb ik geen 
nieuwe gegevens verzameld, wel over de vijf oor
logsdagen. Ik vermeldde in 1995, dat de Burger
wacht op 10 mei 1940 de leden van de Nationaal 
Socialistische Beweging (NSB) had gearresteerd en 
bij de militaire politie in Nieuwersluis had afge
leverd. Uit het dossier hierover in het gemeente
archief van Breukelen bleek me echter, dat de ge
noemde datum niet juist is. De NSB-ers werden 
hier pas op de Eerste Pinksterdag, zondag 12 mei, 
geïnterneerd. Ze zijn ook niet, zoals ik meende, in 
Nieuwersluis gebleven, want ze werden op 15 mei 
1940 's middags om 5 uur in Haarlem vrijgelaten. 
Omdat er toen geen treinen meer reden, huurde een 
van hen, de betonpalenfabrikant J.W. Bronwasser, 
autobussen om de gearresteerden nog diezelfde 
avond thuis te brengen. Een en ander blijkt uit de 
verzoeken om schadevergoeding, die op 21 mei 
1940 bij de burgemeester waren ingediend en die in 
het gemeentearchief bewaard zijn gebleven.3 Bron
wasser vroeg ƒ 196, omdat zijn portemonnee met 
ƒ 36, die bij aankomst in Nieuwersluis was ingeno
men, bij het ontslag in Haarlem leeg was én omdat 
hij ƒ 160 had betaald voor vervoer naar huis van 
ongeveer 98 arrestanten. De burgemeester stuurde 
de eisen voor schadevergoeding door naar het De

partement van Defensie en schreef in de begelei
dende brief: "Hierbij teeken ik aan, dat aangezien 
slechts 40 arrestanten uit deze gemeente afkomstig 
waren, in het door den Heer J.W. Bronwasser in 
rekening gebrachte bedrag ad ƒ 160 wegens vervoer 
van 98 personen mede vervoer van uit andere ge
meenten afkomstige arrestanten is begrepen". Het 
bedrag werd echter geheel vergoed, evenals een 
declaratie van iemand die ƒ 20 vroeg voor zijn door 
militairen bij de Tekenschool meegenomen fiets. 
De latere landwachter D.S. Tulp, Scheendijk 12 (zie 
ookblz. 113-114), declareerde ƒ85 voor de door een 
arts aanzijn vrouw voorgeschreven nieuwe "cor
sage". Tulp, die bij Bronwasser werkte, was samen 
met zijn vrouw gevangen gezet, waardoor haar ge
zondheid was geschaad en ze zo was vermagerd (in 
vier dagen !), dat haar corsage (= corset?) niet meer 
paste. Ook hij kreeg de gevraagde vergoeding. 

De NSB-er M.S. Jansens uit Portengen, die op 1 oktober 
1940 vrijwillig naar Duitsland was gegaan om te werken, op 12 
oktober alweer thuis was, maar op 15 oktober opnieuw vertrok, 
had zich in 1941 bij de WA gemeld. Hij zon nog steeds op 
wraak voor zijn arrestatie op 12 mei 1940 en daarom schreef 
hij op 9 mei 1941 als "Weerman nr. 711" uit Utrecht een brief 
aan de burgemeester van Breukelen-Nijenrode. Hij deelde mee, 
dat hij de namen wilde weten van hen die de zwarte lijsten voor 
de internering van NSB-ers hadden opgesteld, waardoor "hij uit 
zijn huis was gesleurd en opgebracht als een misdadiger". Hij 
vroeg om spoedige opheldering en besloot zijn brief met de 
Mussertgroet "Hou Zee". De burgemeester antwoordde hem op 
19 mei 1941, dat hij geen namen wist, omdat de voorbereidin
gen geheel door militaire autoriteiten waren uitgevoerd. 

Wat opvalt is dat in een dorp als Breukelen en 
de landelijke omgeving ervan heel wat mensen 
positief aankeken tegen de ontwikkelingen in Duits
land. Een niet zo klein aantal van hen sloot zich 
zelfs aan bij de in 1932 door Anton Mussert opge
richte NSB, een zusterpartij van de Duitse NSDAP.4 

Over het algemeen waren communistenvrees en ver
langen naar een sterk gezag vaak redenen om lid van 
die partij te worden. In sommige plaatsen (bijvoor
beeld Vinkeveen) waren het vooral de armoede en 
de door slechte ervaringen of nazipropaganda ont
stane jodenhaat, die mensen in de armen van de 
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NSB dreven. In Breukelen zullen zulke factoren 
ook een rol gespeeld hebben, maar zakelijke belan
gen of familierelaties kunnen eveneens de doorslag 
hebben gegeven en in een aantal gevallen de vrees 
voor ontslag en de daarop volgende armoede. Werk
nemers volgden daarom vaak hun werkgever in 
diens politieke keuze. De aannemer en betonfabri-
kant Bronwasser verlangde zelfs van zijn personeel 
dat het lid werd van de NSB. Enkele werknemers 
aan wie dit gevraagd werd en die weigerden, kregen 
op staande voet ontslag. Dat overkwam M. Broek
huizen, Straatweg 128 (nu nr. 198) en J. van Bem-
mel, die met zijn gezin in het bos van Over-Holland 
woonde. Omdat Broekhuizen als heibaas echter niet 
op het bedrijf gemist kon worden, kwam Bron
wasser hem na enige tijd vragen of hij terug wilde 
komen. Hij is toen weer aan het werk gegaan, maar 
zonder lid van de NSB te worden.5 Er waren ook 
andere werknemers die geen lid werden, onder 
andere G. van Donkelaar en G.T. van der Vlis. 

Met de invasie van het Duitse leger in Nederland 
herzagen veel niet-leden van de NSB die eerder 
enigszins welwillend hadden gestaan tegenover 
Duitsland definitief hun mening. Dit was nooit hun 
bedoeling geweest. 

Doortrekkende militairen 
De doortocht van Nederlandse militairen die op 

13 mei 1940 bevel hadden gekregen zich op de 
Vesting Holland terug te trekken, heeft op velen 
een diepe indruk gemaakt. De van de Grebbelinie 
komende militairen hadden ervaren hoe kwetsbaar 
ze waren door de in reliëf uitgevoerde bronzen 
leeuw op hun helm. Deze was een aangrijpingspunt 
voor kogels, die dan de helm konden doorboren.6 

Yde Hoornstra herinnert zich nog levendig de 
colonne militaire voertuigen, die op de Laan van 
Gunterstein onder de bomen stond en waarvan de 
soldaten met beitels en tangen de leeuw van hun 
helm verwijderden.7 De dorpsjongens verzamelden 
die als souvenir en zaagden ze later uit als hanger 
voor de halsketting van hun zusje. Marinus Broek
huizen stond als negenjarige achter het tuinhek van 
zijn ouderlijk huis aan de Straatweg en zag dagen
lang militaire colonnes voorbij trekken. 

Na de capitulatie op 15 mei kwamen die colon
nes uit twee richtingen. Uit het noorden kwamen 
Nederlandse soldaten die de stelling Amsterdam 
verlieten, uit het zuiden kwamen Duitse legeronder
delen, die met vrachtauto's, paardentractie of in 
colonnes te voet in de richting van Amsterdam 
trokken. Soms waren er opstoppingen en stond 

COMMISSARIS DER KONINGIN IN UTRECHT. 

-̂ de a idae l ing 
Sr . 3. 

Onderwerp : Sigendo-men van open
bare iionanen en o a r t i c u l i e r e n . 

UTRECHT, 22 Mei 194C. 

Ik verneem, dat voorbi j t rekkende Duitsche troepen 

h i e r en daar eigendommen, toebehoorende aan Nederlandsche 

openbare lichamen of aan de Nederlandsche burgerbevolking, 

zouden hebben medegenomen. 

Ik moge U verzoeken hieromtrent gegevens t e verzame

len en mij zoo spoedig mogelijk daarvan een overz ich t in 

tweevoud te doen toekomen. Voorzoover de gegevens daar toe 

een voldoenden f e i t e l i j k e n grondslag bieden, ben ik b e 

re id deze door t e zenden aan de Duitsche m i l i t a i r e a u t o r i 

t e i t e n . Zoo nauwkeurig mogelijk opgave van dag en p l a a t s , 

van den aard der goederen, en zoo mogelijk van he t Dui t 

sche legeronderdeel i s daartoe gewenscht. 

DE COMMISSARIS DER KONDJGDJ 

IN DE PROVINCIE UTRECHT, 

A A N 

de burgemeesters der gemeenten 

in de provincie U t r e c h t 

Afb. 1. Brief van de Commissaris der Koningin in Utrecht 
d.d. 22 mei 1940 over door Duitse militairen geroofde 
eigendommen. 

het verkeer urenlang stil. 
Tijdens zo'n oponthoud heeft een stel Duitsers 

een halve dag op het terras van de familie Broek
huizen zitten kaarten. Andere Duitse soldaten gin
gen echter op roof uit, want drie huizen verder, bij 
Molenkamp, werden ontvreemd: "een groengelakt 
heerenrijwiel, kruisframe, merk Venesa, vervan
gingswaarde onbekend, en 2 lederen achterbagage-
tasschen, 1 onderdeelstasch, 2 handvaten en een 
kettingbeschermer ontvreemd van een ander rijwiel, 
vervangingswaarde ƒ8,50". Mevrouw C. Broek-
huizen-Grotendorst, die als kind op het Korenpad 
(nu Willink van Collenstraat) woonde, zag hoe een 
Duitse soldaat de dag na de capitulatie langs de 
huizen ging om gouden sieraden en bloedkoralen 
kettingen op te eisen. Roof door Duitse militairen 
kwam vaker voor, want de Commissaris der Konin
gin in Utrecht vroeg in een brief van 22 mei 1940 
aan alle burgemeesters een opgave te doen van door 
Duitse soldaten "medegenomen" eigendommen (Af
beelding 1). Burgemeester Röell stuurde op 28 mei 
1940 een overzicht in van de bij hem ingekomen 
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opgaven van door Duitse militairen "medegenomen 
goederen, toebehoorende aan de Nederlandsche 
burgerbevolking". De burgemeester sloot het over
zicht af met de zin: "De ontvreemdingen hebben 
alle plaats gehad op Donderdag 16 Mei 1940, ter
wijl het onderdeel waartoe de militairen behoorden 
van geen van allen bekend is".» Behalve de diefstal 
bij J. Molenkamp meldde de burgemeester de roof 
van een herenrijwiel bij L. Daalhuizen, Oud Aa 18 
(vervangingswaarde ƒ7,50); een herenrijwiel merk 
Burgers bij G. Dorrestein, Straatweg 156 (ƒ40) en 
een herenrijwiel van het merk R.S. Stokvis met 
lamp, letterslot en kilometerteller bij P. Benoist op 
de Straatweg (ƒ57,00). Juwelier C. Frowein, die op 
de Nieuwstraat (thans noordoosthoek Kerkbrink) 
naast het oude gemeentehuis woonde, zal erg ge
schrokken zijn, toen een Duitse soldaat zijn voor
raad ringen en horloges opeiste. Volgens het rap
port van de burgemeester werd hij beroofd van 4 
gouden trouwringen (14 karaats, ƒ40,00), 6 gouden 
heerenmonogramringen (8 kt, ƒ24,00), 5 gouden 
damesringen (8 kt, ƒ 15,00), 1 gouden damespols
horloge (14 kt, ƒ16,00), 1 chromen damespolshor
loge (ƒ6,00) en 1 ter reparatie ontvangen zilveren 
heerenpolshorloge eigendom Karsemeijer - Oukoop. 
De totale schade was, afgezien van het te repareren 
horloge, meer dan ƒ100. Waarschijnlijk had juwe
lier G. Fokkinga, Kerkstraat 65, gezien wat er bij 
zijn collega gebeurde en zijn winkelvoorraad nog 
tijdig in veiligheid weten te brengen, want hij had 
slechts een nikkelen herenzakhorloge merk Union 
ter waarde van ƒ 10,00 moeten afgeven. 

Opheffing van de burgerwacht 
Ruim een week na de capitulatie informeerde de 

Inspecteur der Burgerwachten bij de burgemeester 
of de plaatselijke burgerwacht nog bestond en drong 
aan op voorlopige handhaving van de groep. Hij 
zou op 7 juli 1940 daarover een gesprek hebben 
met de burgemeester, maar op 6 juli kwam er be
richt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
dat de vrijwillige burgerwacht diende te worden op
geheven. Veertien dagen later stuurde dit ministerie 
de boodschap, dat wapens en munitie moesten wor
den ingeleverd. De burgemeester antwoordde op 5 
augustus, dat de 60 karabijnen en 6 revolvers al op 
26 juni 1940 door Obertruppenführer E. Behnke in 
ontvangst waren genomen. Op 31 oktober 1940 
kregen, in verband met de opheffing van de burger
wacht, de oud-leden N.A. van der Grift, L.R. Mur, 
F.E. Folkerts en P. Woudenberg eervol ontslag als 
onbezoldigd veldwachter. Op 28 november bericht

te het Ministerie, dat de gemeente het kassaldo van 
de burgerwacht (ƒ46,02) mocht storten op "een 
doel ten algemeenen nutte". De burgemeester was 
toen al zo bang voor de nieuwe machthebbers, dat 
hij op 3 december 1940 een bericht terugstuurde, 
dat dit bedrag was overgemaakt naar een nationaal-
socialistische instelling: de afdeling Breukeien der 
Winterhulp.9 

Opheffing van verenigingen 
De Duitsers hebben kort na de capitulatie maat

regelen genomen om het samenspannen van burgers 
tegen hen te belemmeren. Op 1 juni 1940 schreef de 
Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht 
aan alle burgemeesters dat zij een opgave moesten 
insturen van alle verenigingen en de adressen van 
hun voorzitter en secretaris. De brief was nog op 
papier met het vooroorlogse briefhoofd geschreven, 
waarin de functie-aanduiding van de afzender niet 
was aangepast aan de nieuwe situatie. Burgemeester 
Röell voldeed op 12 juni aan dit verzoek.io Kort 
daarna werden alle verenigingen opgeheven. De 
kiesverenigingen hadden toch al geen taak meer, 
doordat de gemeenteraden werden ontbonden. De 
burgemeesters bestuurden voortaan de gemeente, 
waarbij zij zich door een of meer wethouders kon
den laten bijstaan. Op 18 september 1940 schreef 
de "Commissaris der Provincie Utrecht", met de 
nieuwe titel op nieuw gedrukt papier, dat de 
wethouders in kleine gemeenten geen bezoldiging 
zouden ontvangen. In november 1942 echter kregen 
de wethouders Hermanus van der Grift en Jacob 
Molenkamp een jaarsalaris van ƒ150; Molenkamp 
kreeg bovendien ƒ75 als algemeen vertegenwoordi
ger van de burgemeester, n 

De zangverenigingen waren eveneens verboden, 
maar konden meestal doorgaan als kerkkoor. De 
sportverenigingen hadden zo'n mogelijkheid niet en 
bleven dus ontbonden. Enkele dorpsjongens kregen 
echter van de eigenaar de beschikking over een 
leegstaand huis aan de zuidkant van de Kerkstraat 
en hadden daar hun figuurzaagclub. Ze maakten 
triplex Volendammer poppen, die ze schilderden, 
lakten en van een gedrukt kalendertje voorzagen. 
Deze kalenderpoppen leverden ze een tijdlang aan 
Sijtje Boes op het eiland Marken. Van het gespaar
de geld maakten ze omstreeks 1941 een reisje naar 
Marken en lieten zich in klederdracht fotograferen 
(Afbeelding 2). Toen ze een bestelling te haastig 
hadden ingepakt, waardoor het vloeipapier bij af
levering aan de lak was vastgekleefd, stopte Sijtje 
de inkoop van kalenders uit Breukelen. De jongens 
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Afb. 2 De figuurzaagclub uit de Kerkstraat. Staand 
v.l.n.r.: Bertus Vermeulen, Nico Prins, Joop Vis, Martinus 
Verkuil, Kare! Haman, Piet van der Wiel. Zittend v.l.n.r. 
Yde Hoornstra, Jan Vermeulen en Jan Masmeier. (Foto 
uit de collectie van de heer Y. Hoornstra, geschonken 
aan en opgenomen in Foto-archief Historische Kring 
Breukelen.) 

deden daarna nog enige tijd inpakwerk voor de 
speelgoed- en klokkenhandel van N. Mur, Heren
straat 4. Ondanks het verenigingsverbod hoefde de 
Breukelse jeugd zich niet te vervelen, want er viel 
in het dorp van alles te beleven en net zoals voor de 
oorlog speelde men straatvoetbal op de Markt of 
bezocht men het zwembad aan de Meent. 

Uitzending van Nederlandse kinderen naar 
Duitsland 

Op 27 juni 1940 schreef het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken aan alle burgemeesters'? dat de 
Gouwleider van Boven Donau via de Rijkscommis-
saris in de Nederlanden 600 Nederlandse kinderen 
uitnodigde om voor herstel van gezondheid naar 
Oostenrijk te komen. De uit te zenden kinderen 
moesten tussen de 8 en 14 jaar oud zijn, door oor
logshandelingen geestelijk of lichamelijk getroffen 
zijn, en medisch zijn gekeurd. Zij zouden geduren
de twee tot drie maanden in een kinderherstellings
oord of bij welvarende gezinnen worden onder
gebracht. Voor eventueel aarzelende en bezorgde 
ouders bevatte de brief de geruststellende mede
deling, dat het bij de uitzending alleen ging om het 
gezondheidsbelang van de kinderen en dat zij niet 
in de Hitler Jugend of een partijorganisatie zouden 
worden opgenomen. 

Het was te verwachten dat er niet veel Neder
landse ouders zouden ingaan op dit aanbod van de 
bezetter, die twee maanden tevoren ons land was 
binnengevallen en daarbij ruim 2000 Nederlandse 
soldaten had gedood. Ook in Breukelen was dat het 
geval, want de secretaris van het Christelijk Vacan-
tiekoloniecomitee, de heer J.H. Herfkens, die ook 
hoofd van De School met den Bijbel was, schreef 
op 1 juli 1940 aan de burgemeester, dat hij een 
onderzoek had ingesteld bij zijn collega's en bij 
dokter Adels, maar dat hem gebleken was, dat geen 
der kinderen in Breukelen voor uitzending naar 
Oostenrijk in aanmerking kwam. 

Enkele NSB-ouders gaven hun kinderen wel op 
voor uitzending. Zo kon de burgemeester op 11 juli 
1940 toch nog twee namen naar Den Haag sturen 
van kinderen die voor uitzending naar Duitsland in 
aanmerking wilden komen. Het waren een meisje 
van 12 en een jongen van 13 jaar. Op 22 juli 1940 
meldde de burgemeester ook nog twee broers van 
12 en 13 jaar uit een NSB-gezin voor uitzending 
aan. 

Merkwaardigerwijs vertrokken er op 21 juli 
1940 uit het door Duitse bommen getroffen Rot
terdam toch nog 6700 Nederlandse kinderen per 
trein naar Oostenrijk. Dat zullen wel uit heel het 
westen van ons land bijeengebrachte kinderen van 
Duitsgezinde ouders zijn geweest. Zij werden uit
gezwaaid door de Rijkscommissaris Seyss-Inquart, 
die voor deze gelegenheid in burgerkleding op het 
perron verscheen. Dat vertrek uit Rotterdam was 
natuurlijk een propagandastunt, waarvan de foto's 
in alle kranten verschenen. De Duitsers probeerden 
zo de sympathie van de bevolking te winnen. 

In de maand augustus waren ook de vier Breu
kelse kinderen in Oostenrijk want op 15 augustus 
schreef de Commissie Kinderaktion Nederland-
Ostmark aan de burgemeester, dat brieven aan de 
kinderen niet rechtstreeks, maar alleen via de Com
missie in Den Haag mochten worden verzonden. 
Voedselpakketten waren niet toegestaan, want "in 
Oostenrijk is voldoende voedsel". Wel mocht men 
eens per maand een pakje versnaperingen sturen. 
Op 17 augustus moest de burgemeester een naam
lijst van de meisjes en een lijst van de jongens naar 
Den Haag sturen. Op de lijst van meisjes staat dat 
het 12-jarige meisje op 1 augustus 1940 naar een 
familie in Roosenstein was afgereisd. De lijst van 
de jongens ontbreekt in het archief. Het laatste stuk 
in dit dossier is een bericht aan de burgemeester, 
dat op 22 september 1940 om 15.02 uur een kind 
uit Breukelen op het station Utrecht zal aankomen 
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en daar moet worden afgehaald door een geleider, 
die tijdig op het perron aanwezig moet zijn. 

Verboden boeken en foto's 
In augustus 1940 gaf de bezetter opdracht alle 

foto's van leden van het koninklijk huis uit de 
winkels te verwijderen. Over het resultaat moest ge
rapporteerd worden en burgemeester Röell schreef 
daarom op 9 september 1940 "An der Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und der S.D. te Utrecht", dat 
hij die dag op twee adressen foto's had laten 
innemen. Bij boekhandel "het Keyzerrijk" waren 
dat: "drie prentbriefkaarten van Prinses Juliana op 
de Loosdrechtse Plassen, één van Prinses Juliana in 
Grindelwald en negen van Prinses Juliana en Prins 
Bernhard bij hun huwelijk". Bij fotohandel De 
Graaf (toen gevestigd tussen de Nieuwstraat en de 
Brugstraat) waren ingenomen: "10 prentkaarten van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard, 8 van H.M. 
Koningin Wilhelmina met Prins Bernhard en Prin
ses Juliana, 7 van Prinses Juliana en Prins Bernhard 
met bruidsmeisjes, 8 foto's van de huwelijkssluiting 
in de kerk, 14 grote foto's van Prinses Juliana en 
Prins Bernhard".i3 

Een jaar later moesten ook luchtfoto's en foto's 
van buitenlandse vliegtuigen in beslag worden ge
nomen. De burgemeester stuurde daarom op 21 au
gustus 1941 een lijst op van de 44 vliegtuigfoto's, 
die bij M.N.J. van Kralingen, Dannestraat 8 waren 
opgehaald. Op 23 oktober 1941 werden er vier ver
boden boeken, waaronder "Van het westelijk front 
geen nieuws" door Erich Maria Remarque, in be
slag genomen en verzegeld, later volgden er nog 
drie boeken. De door Engelse vliegtuigen versprei
de foto's en krantjes moesten worden ingenomen en 
opgezonden naar de "Polizei des Reichs Kommis
sars" in Utrecht. De burgemeester deed dat op 16 
juni 1942 met een exemplaar van "De Wervelwind 
nr. 3, Juni 1942, verspreid door de R.A.F." en 
schreef erbij: "in deze gemeente op een hooiland 
langs de Straatweg gevonden op 14 Juni 1942". 
De vinder moet een angsthaas of een NSB-er zijn 
geweest, want deze bladen werden met honderden 
tegelijk uitgeworpen en natuurlijk niet op het ge
meentehuis gebracht, maar onderling doorgegeven. 
Een volgend exemplaar van De Wervelwind werd 
pas op 17 oktober 1942 gevonden en opgestuurd. 

Noten 
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