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Evacués en Centrale Keuken in Breukelen 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Gedurende de tweede helft van de Tweede Wereld
oorlog bood Breukelen gastvrijheid aan twee ver
schillende groepen évacués. 

De eerste évacués in Breukelen 
Toen de Duitsers Engeland niet op de knieën 

hadden gekregen en de Amerikanen aan de oorlog 
waren gaan deelnemen, dreigde er een invasie. De 
kust, ook de Nederlandse, werd in staat van ver
dediging gebracht, waarvoor veel bewoners hun 
huizen moesten verlaten. Ze zochten meer land
inwaarts een onderkomen bij familieleden of vrien
den. Zo kwam ook een geleidelijk toenemend aantal 
évacués in Breukelen terecht. 

Als eerste évacués arriveerden hier de bejaarde 
gezusters Garsira, drie "Haagse dames uit goeden 
stand", die op 30 december 1942 kamers betrokken 
in rusthuis Dina (nu Vegt en Hoff, Zandpad 43). i 

Op 5 januari 1943 kwam mejuffrouw A.J. Minnes uit 
Rotterdam bij haar zwager R.N. Landzaat in de Brugstraat. Uit 
Den Haag kwamen op 8 januari 1943 de heer C. de Bruin en 
zijn vrouw naar Looyersdijk 4, waar hun schoonzoon Lemstra 
woonde. Een week later kwam mevrouw M. Adriaansen-Pleu-
kers met haar uit vijf personen bestaande gezin uit Den Helder 
naar Eendrachtlaan 2. Uit het Noord-Hollandse Bergen kwa
men op 1 maart 1943 de caféhouder G.J.B J. Nieuwendijk met 
zijn vrouw en vier dochtertjes bij B.E. de Kruijff op Straatweg 
54 inwonen. Het gezin verhuisde nog in datzelfde jaar naar 
Dannegracht 10.2 De heer Nieuwendijk ging als stanser op de 
machinefabriek Efa Corema aan de Straatweg (nu Rietland) 
werken, waar etensketeltjes voor het Duitse leger werden ver
vaardigd. 

Op 21 mei 1943 werd de familie C. Meyler uit 
Rotterdam ingekwartierd bij de spoorwegarbeider 
B. Busker, Van Oldebarneveldstraat 2. De familie 
Busker moest later, nadat hun huis op 3 maart 1944 
zwaar was beschadigd door twee voor de spoorlijn 
bedoelde Engelse bommen, zelf evacueren naar de 
boerderij Griftenstein van J.G. van der Grift, Straat
weg 13 (nu nr. 33). De bommen waren in de tuin 
gevallen van de familie G. van Donkelaar, Stations
weg 77, en ontploften drie meter van de achterdeur. 
Moeder Van Donkelaar werd door de luchtdruk met 
haar dochter Corrie van de trap geslingerd. De an
dere drie kinderen konden naar de kelder vluchten, 
maar Corrie werd bij de explosie van de tweede 
bom door een scherf in haar wang getroffen en 

bloedde hevig. Haar vader was die week op honger-
tocht, maar buren hebben haar, samen met de 
spoorwegarbeider J.J. Mensch die op nr. 83 woonde 
en een glasscherf rechtop in zijn kale hoofd had 
staan, op de bakfiets van aardappelboer Gilles 
Leeman naar de Markt gebracht, waar dokter De 
Snoo de wonden heeft gehecht. Het gezin Van 
Donkelaar vond een voorlopig onderdak bij zwager 
E. de Greef in de Van Oldebarneveldstraat. Het 
kreeg daarna een woning toegewezen in de Kerk
straat en later op het Korenpad.3 

Van de 36 évacués die op 1 maart 1944 in Breu
kelen onderdak hadden gevonden, waren er 27 af
komstig uit Noord- en Zuid-Hollandse kustplaatsen, 
9 kwamen er van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse ei
landen. Die laatste groep groeide heel snel, want in 
de daarop volgende twee maanden kwamen er nog 
40 vluchtelingen uit Zeeland bij. Enkele voorbeel
den daarvan zijn de kruidenier J. Hagestein uit 
Kerkwerve, die op 28 februari met vrouw en twee 
kinderen werd ondergebracht bij de spoorwegarbei
der Toon Heeger, Stationsweg 81 en de kruidenier 
P. van der Linde, die op 1 maart met vrouw en zes 
kinderen uit Elkerzee op Schouwen kwam en on
derdak kreeg in het zomerhuis van Niek Stam, 
Broekdijk 8. Bij Jan Folkerts, Stationsweg 3, kwam 
op 27 maart het gezin J. Moiliker inwonen, afkom
stig uit de gemeente Polder op Tholen. Later kwam 
daar ook de watermolenaar G. Boele met zijn gezin, 
omdat er rondom de Kortrijker molen vaak bom
men vielen. 

Op 1 juli 1944 waren er 94 vluchtelingen in 
Breukelen ondergebracht. Sinds het bombardement 
van 3 maart 1944 op het station, waarbij twee 
huizen onbewoonbaar werden, waren er ook nog 11 
évacués uit Breukelen-Nijenrode, maar sinds 1 juni 
1944 waren dat er nog maar 6. Het maandelijkse 
overzicht van de aantallen laat een geleidelijke 
stijging zien, zodat er op 1 oktober 1944 in Breuke
len 109 évacués waren ingekwartierd. 

Evacués uit de frontgebieden na september 
1944 

Na het septemberoffensief van de geallieerden in 
Limburg, Brabant en Gelderland steeg het aantal 
évacués snel. Zij werden door de beurtschipper Jan 
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Mur uit Utrecht opgehaald en naar de melkfabriek 
Insulinde gebracht, waar ze in de leegstaande blik-
fabriek werden opgevangen en geregistreerd. Na 
enige dagen werden ze ondergebracht bij particu-
lieren.4 Uit Arnhem kwamen 73 vluchtelingen, uit 
Gennep 50, Nijmegen 7, Rhenen 53 en Wageningen 
133. Daarbij kwamen nog 125 évacués uit Oude 
Tonge, 97 uit Rockanje, 13 uit Rotterdam en 11 uit 
Velsen. Op 1 januari 1945 waren in ons dorp 580 
évacués gehuisvest. 

Om al deze mensen een slaapplaats te bieden 
moesten er soms ledikanten en beddegoed gevor
derd worden. Dat gebeurde voor het eerst op 30 juni 
1944 door de waarnemend burgemeester J.J.G. 
Vorderhake ten behoeve van het gezin van J. van 
Nugteren uit Rockanje. Daarvoor moest kruidenier 
G.H. Harbers, Dannestraat 2a, een tweepersoons
ledikant met beddegoed afstaan en électricien G.J. 
van Schaik, Straatweg 60, een kinderledikant met 
toebehoren.5 De familie Van Nugteren, die uit zes 
personen bestond en weldra een zevende verwacht
te, werd ingekwartierd op de boerderij van J.H. van 
Woudenberg, Straatweg 1. Omdat de regenput van 
de boerderij niet voldoende water leverde voor twee 
gezinnen, zouden de évacués uit de sloot moeten 
drinken. Van Woudenberg diende daarom bij de 
gemeente Breukelen een verzoek in, een tegemoet
koming in de kosten van aansluiting op de drink
waterleiding te mogen ontvangen. Het verzoek werd 
doorgestuurd naar het Evacuatiebureau in Arnhem, 
dat bereid was de helft van de op ƒ 770 geschatte 
kosten te betalen. 

Toen het aantal vluchtelingen eind 1944 gewel
dig toenam, heeft loco-burgemeester J. Molenkamp 
nog 15 maal bedden en dekens bij de inwoners 
moeten vorderen. Van de Kraamvrouwenvereniging 
eiste hij bij mevrouw Van Julsingha een zestal 
moltons en acht dekens op voor het vluchtelingen-
onderkomen dat in "Het Spaarbankgebouw" op het 
Kerkplein werd ingericht. Op 4 december 1944 
vorderde Molenkamp van de schippers Luc en 
Henny Mur uit de Herenstraat, dat zij zich de 
volgende morgen om 8 uur met hun schuit bij het 
gemeentehuis van Zuilen zouden melden om éva
cués naar Nieuwersluis te vervoeren. 

Van Eef Versteeg in Het State Wapen werd op 
19 april 1945 de toneelzaal gevorderd om een groep 
van 150 vluchtelingen de nacht te laten doorbren
gen. Op 20 april werden van hem voor deze mensen 
ook serviesgoed, pannen, tafels en stoelen gevor
derd. Omdat er niet voldoende aantallen van aan
wezig waren, werd dit aangevuld met pannen, 

bestek en serviesgoed van de traiteur/ bakker Van 
de Vreede in de Kerkstraat. De familie Molenkamp 
moest een fornuis leveren, slager De Jager een 
groot slagersmes en slager Van Hienen evenzo. 

De opvangkosten van évacués waren aanzien
lijk. Alleen al in december 1944 werd door de 
Gemeente Breukelen een voorschot van ƒ4000 op
genomen voor kwartiervergoedingen en bijna ƒ 330 
voor zakgelden (een echtpaar kreeg ƒ2,50 zakgeld 
per week, verhoogd met ƒ 0,75 per kind). 

Voedsel van de Centrale Keuken 
De voorbereidingen voor een noodkeuken in de 

Tekenschool waren al eerder getroffen, zodat toen 
de eerste grote groep geëvacueerden op 23 oktober 
1944 in het dorp aankwam, de Centrale Keuken 
in bedrijf werd gesteld. In de eerste week maakte 
men voor ongeveer 30 personen 's morgens pap en 
's avonds stamppot of soep.6 In de tweede week 
betrokken ook 268 ingezetenen een maaltijd van de 
gaarkeuken en door de komst van nieuwe groepen 
évacués werd aan het eind van die week al voor 800 
personen gekookt. De heer P. Land,i directeur van 
de tijdelijk gesloten P.D.-koffiemolenfabriek op 
Vreedenoord, had de leiding van de Centrale 
Keuken op zich genomen. Een foto van hem en zijn 
medewerkers vindt u in ons Themanummer Tweede 
Wereldoorlog van mei 1995 op blz. 78. De chef
kok was Joop de Groot, die in een huis van de heer 
Land op Eendrachtlaan 77 woonde. Nadat hij in 
februari 1941 uit de Opbouwdienst was ontslagen, 
werkte hij weer op de koffiemolenfabriek. Land 
was een heel goed organisator en dat kwam hem 
van pas, want voor de bedrijfsvoering van de 
keuken kwam heel wat kijken. Hij had niet alleen 
een aantal goede medewerkers van zijn fabriek in
geschakeld, maar ook de veearts D.M. Hoogland en 
de plaatselijk leider van de organisatie tot steun aan 
onderduikers, de onderwijzer W. Melder. Admini
stratieve taken werden vervuld door A. van Tricht 
en W. Nagtegaal, terwijl de supervisie op de gelden 
berustte bij de accountant W.H. Boom, die aan het 
Zandpad woonde. In de verslagen, die in het Ge
meentearchief zijn bewaard, kunnen we de gebruik
te hoeveelheden brandstof en voedsel terugvinden 
en de kostprijsberekeningen per uitgereikte portie. 

De Centrale Keuken verstrekte de maaltijden om 
12 uur. Afhankelijk van de tijd van aankomst werd 
alleen voor nieuwe groepen op een ander uur nog 
pap gekookt. In de vierde week van de keuken 
bracht men de porties terug van 3/4 liter op l/2 liter 
per persoon. Desondanks was er die week een stij-
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ging in deelname bij de inwoners van B reukeien 
naar 609 en een daling bij de évacués naar 439. 
De afzet bedroeg die week 3667 liter. De évacués 
kregen hun maaltijden in de recreatiezaal van de 
Tekenschool, waar ze ook profiteerden van de over
schotten, die echter steeds gering waren. In de 
laatste week van november konden er vanwege de 
beperkte voorraad voedsel slechts 548 ingezetenen 
deelnemen. Het aantal doortrekkende mensen nam 
wekelijks toe en zij konden vaak niet uit het 
productieoverschot worden geholpen, zodat er extra 
gekookt moest worden. 

Toen het steeds moeilijker werd de nodigde 
levensmiddelen in te kopen, kreeg de heer Land 
steun van de heer R.C. Zwaardemaker uit Maarssen, 
die zich beschikbaar had gesteld als regionaal leider 
voor de keukens uit de Vechtstreek. Als brandstof 
gebruikte men cokes, maar later ook turf, veen-
kluiten en hout. Dat hout werd door de waarnemend 
burgemeester Molenkamp gevorderd, onder andere 
op Gunterstein. 

Toen de stookroosters van de keuken doorge
brand waren en niet gerepareerd konden worden 
door het ontbreken van daartoe geschikt ijzer, 
kwam de heer Land samen met de smid Gert Takke 
bij bakker Prins in de Kerkstraat vragen, of die mis
schien nog ovenroosters had. s Prins had een reserve 
stel "roosterbaren" van ongeveer 1,5 m lengte 
liggen en heeft die toen afgestaan. Tegen het eind 
van de oorlog werkten de bakkers Prins, Starink en 
Pfeiffer wegens gebrek aan brandstof samen en 
bakten ze in één oven. Er viel echter niet veel meer 
te bakken, want het meel werd steeds schaarser. 

Meneer Land hoorde kort voor de bevrijding, dat 
er in Utrecht bij Hooghiemstra Zweeds tarwemeel 
was binnengekomen. Jan Mur had nog wat diesel
olie en was bereid er, ondanks beschietingsgevaar, 
met zijn motorschuit heen te varen. Hij kwam met 
meel terug en Land kwam bij Prins vragen of hij 
vrijdag wittebrood kon bakken. "Neen", zei Adri-
aan, "want ik heb geen olie voor de blikken, geen 
zout, geen gist en geen brandstof'. Land zorgde dat 
het benodigde er binnen enkele dagen kwam, zodat 
het brood gebakken kon worden. Het werd op zater
dag ter verdeling in de zaal van de gebroeders Van 
Stam op tafels gelegd. Toen de bijbelvaste Willem 
van Stam binnen kwam en het brood zag, dacht hij 
aan het bijbelverhaal van de wonderbare spijziging 
uit 2 Koningen 7 en zei: "Het lijkt wel of er ven
sters in de hemel zijn geopend". Op vertoon van 
een stamkaart (Afbeelding 1), die daarna afgete
kend werd, kreeg iedere inwoner 4 ons wittebrood. 
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Afb. 1. Distributie stamkaart van de heer Y. Hoornstra. 

Voedselaanvoer en huisslachtingen 
De waarnemend burgemeester J. Molenkamp 

spande zich ook in voor de voedselvoorziening en 
zorgde dat er een schip met aardappelen uit Fries
land kwam. Een ander schip werd echter in Amster
dam leeggeplunderd en van een schip met kaas 
bleek de lading bedorven te zijn. De hongerige 
Breukelaars waren daar echter toch niet vies van. 

De gebroeders Folkerts, eigenaren van de slacht-
plaats aan de Broekdijk, hebben zich eveneens in
gespannen voor de voedselvoorziening in B reuke
ien. Klaas Folkerts bracht enkele malen met zijn 
veevervoerwagen Breukelse kinderen naar Fries
land, waar ze bij gastgezinnen werden onderge
bracht die nog voldoende te eten hadden. Op de 
terugweg nam Folkerts dan voedsel mee voor inwo
ners van Breukelen. De tochten waren niet zonder 
gevaar, maar de vrachtauto met houtgasgenerator, 
die steeds bestuurd werd door chauffeur Piet de 
Bruin, is gelukkig nooit door Engelse jachtvliegtui
gen beschoten. De gebroeders Folkerts zullen ook 
de Centrale Keuken wel regelmatig voorzien heb
ben van voedsel. In een weiland bij Het Hemeltje in 
Nederhorst den Berg hielden zij clandestien zo'n 
200 schapen. Toen er teveel van gestolen werden 
en wachtlopen niet hielp, zijn die naar Breukelen 
gehaald en geslacht.9 

Inwoners die een schaap hadden gekocht, konden een ver
gunning voor huisslachting aanvragen. Van de familie Hoorn
stra kregen we een aangiftebewijs dat afkomstig was van hun 
buurman H.A.W. Schröder. Die mocht op 3 januari 1944 om 10 
uur in zijn huis Straatweg 66 een schaap slachten. Bij de boeren 
in Breukelen en Kockengen waren toen veel noodslachtingen. 
Veldwachter J. Blonk in Kockengen gaf desgevraagd altijd een 
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schriftelijke verklaring, dat een koe of een schaap noodge
dwongen moest worden geslacht. Meestal kreeg hij daarna een 
behoorlijk stuk vlees thuis bezorgd. 10 

De familie Folkerts had hun grasland in De Poel 
en over het spoor laten "scheuren" tot bouwland om 
voedsel te kunnen produceren en om het personeel 
van hun slachtplaats aan het werk te houden. Van 
de spruitkool die op De Poel stond, werd echter 
een groot deel vroegtijdig door de omwonenden 
"geoogst". De rest zal naar het personeel en naar de 
gaarkeuken zijn gegaan. 

Als herinnering aan de hongerwinter heeft Jan Folkerts 
evenals de andere gasten tijdens een diner, dat door J. Molen
kamp na de oorlog bij hem thuis voor vrienden gegeven werd, 
een platelen wandbord gekregen.il Midden in het geschulpte 
bord, dat een middellijn van 33,5 cm heeft, staan de in kleur 
uitgevoerde gemeentewapens van Breukelen-Nijenrode en 
Breukelen-St. Pieters. De versieringen en letters zijn in blauw 
op de witte ondergrond aangebracht. In de bovenrand staat met 
grote besneeuwde letters "HONGER-WINTER" en daaronder 
"A.D. 1944-1945". Onder de gemeentewapens staat "ad futu-
ram memoriam" (tot herinnering voor de toekomst), waaronder 
in grotere schrijfletters de naam "J. Folkerts". Daaronder staat 
de spreuk "ad augusta per angusta" (tot het verhevene door het 
moeilijke)l2. Op de rand is aan weerszijden van de gemeente
wapens een luidklok afgebeeld. Op de linker klok staat 
"Hosanna in Exceleis", op de rechter staat hoogstwaarschijnlijk 
"laus Deo sedes populo". De benedenrand van het bord ver
meldt in kleine drukletters: "Aangeboden door J. Molenkamp, 
waarnemend burgemeester H.T." (hoc tempore = in die tijd). 
Op de achterkant van het bord staat: "Aardewerkfabriek 
BEGO, Gouda, Holland". Dit bord was ontworpen door Y. 
Hoornstra. Het wandbord kan een dankbetuiging zijn voor het 
medewerken aan de voedselvoorziening, maar het kan ook een 
uiting van erkentelijkheid zijn voor vriendschap en morele 
steun in een moeilijke periode. Joop Burggraaf acht het ook 
mogelijk, dat zijn schoonvader een financiële garantie heeft ge
geven voor herstel van eventuele oorlogsschade aan de schepen 
die in Friesland voedsel gingen halen. Andere vrienden die dit 
wandbord met hun naam in ontvangst namen, waren W.C. 
Schoonderwoerd, directeur van de Boerenleenbank en A. Hoo-
gendoorn, veehandelaar, Eendrachtlaan 13 te Breukelen.13 De 
directeur van de Centrale Keuken, P. Land, heeft volgens zijn 
dochter Annelies niet aan het diner deelgenomen en ook geen 
herinneringsbord ontvangen. 

De Centrale Keuken kon zijn taak nauwe
lijks aan 

In de eerste week van december 1944 moest de 
Centrale Keuken ook maaltijden leveren aan de 
Breukelse ingezetenen die gedwongen waren sloop
werk aan de spoorlijn te verrichten. De prijs was 
slechts 15 cent per persoon, want de benodigde 
grondstoffen werden door de Duitse Weermacht aan 
de keuken verstrekt. Het aantal deelnemers uit de 
Breukelse bevolking nam toe en zou door de voed-
selschaarste in de daarop volgende weken steeds 

stijgen, "want al de geruchten over de in aantocht 
zijnde schepen met aardappels bleken steeds weer 
op fantasie te berusten".i4 Het aantal deelnemers 
was in de eerste week van december 600, in de 
tweede 750 en in de eerste week van januari 928. 
Ook het aantal deelnemende évacués steeg in die 
weken van 392 en 417 naar 432. Alleen in de 
tweede week van 1945 was er een geringe daling 
doordat de aardappelen gedeeltelijk vervangen wer
den door suikerbieten. Eind januari begon men ook 
te koken voor Breukeleveen, Tienhoven en Oud-
Maarsseveen, wat een productietoename van onge
veer 2000 liter per week betekende. De onbekende 
schrijver van het artikel in de "Dorpsstem" van 20 
oktober 1945 zegt daarover: "In deze periode werd 
dan ook de hoogste weekproductie bereikt met 
10600 liter voor rond 3000 deelnemers. Hiermede 
was tevens de maximale capaciteit bereikt en moest 
reeds tweemaal per dag worden gekookt en uitge
reikt. Toen dan ook het I.K.O. (interkerkelijk over
leg) aanklopte voor de bereiding van bouillon en 
warm voedsel, moest worden overgegaan tot nacht
arbeid, hetgeen personele uitbreiding ten gevolge 
had. Deze meerdere kosten heeft de keuken nooit 
berekend, integendeel het I.K.O. werd steeds gratis 
geholpen." De administratie van de keuken was zo 
goed georganiseerd, dat enige weken voor de be
vrijding het I.K.O. een beroep deed op de heer 
Land, ook de verstrekking van melk te willen rege
len. Direct na de bevrijding vond ook de uitreiking 
van de aangevoerde levensmiddelen in blik, biscuit 
en chocolade via de keuken plaats. 

De Centrale Keuken kon op 30 juni 1945, dus 
ruim 8 maanden na de oprichting, worden gesloten. 

Jaap Bijlenga'5 herinnert zich nog het laatste gerecht dat 
door de keuken werd verstrekt: pudding in een P.D.-koffie
molenglas (vierkant glazen bakje met een inhoud van 100 cl, 
dat onder de wandkoffiemolens hing). De familie Bijlenga 
woonde in de oorlog in het huis naast de Tekenschool, waar nu 
de winkel van Expert gevestigd is. In de tuin achter hun huis 
hadden zij een schuurtje met twee varkens, die met het keuken
afval en de etensresten van de gaarkeuken werden gevoerd. 
Aan het eind van de oorlog zijn ze geslacht, één voor de familie 
Bijlenga en één voor de gaarkeuken. 

De Tekenschool werd in juli 1945 weer in de 
oude staat teruggebracht; de herstelkosten bedroe
gen ƒ3700. Dat laatste bleek uit het eindrapport van 
de Centrale Keuken, dat op 6 mei 1947 verscheen. 
Het was opgesteld door de accountant W.H. Boom, 
Zandpad 54 te Breukelen-St. Pieters. Burgemeester 
en wethouders van Breukelen-Nijenrode schreven 
hem op 11 jum' 1947 een dankbetuiging voor de be-
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Afb. 2. Hawaiiband "De 
Delita's", op 18.9.1945. 
Staande v.l.n.r. Frans van 
Dam (mandoline), Jan van 
Schaik (gitaar) en Frans 
Aerts (mandoline). Zittend 
v.l.n.r. Wim Pfeiffer (man-
dola), Barteid Hoornstra 
(gitaar), Kees Vervat (man-
dola), Corrie Hollemans 
(banjo) en Yde Hoornstra 
(Hawaiigitaar). (Foto uit 
de collectie van de heer 
Y. Hoornstra, geschonken 
aan en opgenomen in 
Foto-archief Historische 
Kring Breukelen) 

langeloos verrichte arbeid, waarin zij bekenden, dat 
het hun uit de overgelegde bescheiden pas duidelijk 
was geworden "welk een belangrijk aandeel U in de 
hieraan verbonden werkzaamheden hebt gehad" en 
"dat zonder Uw medewerking in deze de exploitatie 
niet zulk een vlot verloop zoude hebben gehad". 

Terugkeer van de évacués 
In de laatste fase van de oorlog daalde het aantal 

évacués. Martinus van Riet uit de Herenstraat, die 
agent was voor het Algemeen Ziekenfonds van het 
Aartsbisdom Utrecht, kreeg op 20 februari 1945 be
richt van de gemeentesecretaris, dat 11 verzekerde 
évacués die maand naar Friesland waren vertrokken 
en dus afgeschreven moesten worden voor de ver
goeding van ziekenfondspremie. Het zullen kinde
ren zijn geweest, die samen met Breukelse kinderen 
door Klaas Folkerts en Piet de Bruin in Friesland 
bij pleeggezinnen werden ondergebracht. In maart 
was het aantal évacués in Breukelen gedaald van 
580 naar 536 en op 1 april waren er nog 522. Na de 
bevrijding konden velen van hen nog niet naar hun 
woonplaatsen terugkeren, omdat daar veel wonin
gen verwoest waren. De Commissaris Afvoer Bur
gerbevolking te Zeist schreef op 15 mei 1945 aan 
de burgemeesters, dat voorlopig nog geen "reëvacu-
atie" was toegestaan. Er moesten ter voorbereiding 
daarvan wel lijsten van geëvacueerden opgemaakt 
worden met naam leeftijd, beroep, gezinsleden, ge
meente van herkomst en adres aldaar. Evacuatie
commissaris P. Land stuurde op 24 mei 1945 aan de 
burgemeester van Wageningen een opgave van 18 
gezinnen waarvan de huizen bewoonbaar waren en 

die zo spoedig mogelijk wilden terugkeren. In het 
gemeentearchief bevinden zich de kladlijsten, waar
op in alfabetische volgorde de évacués met hun in
kwartieringsadres zijn vermeld, iß Op 28 mei schreef 
het gemeentebestuur van Gennep dat er geen be
zwaar was tegen de terugkeer van 9 families en 4 
personen. Om de op terugkeer wachtende évacués 
wat ontspanning te bieden, gaven Yde Hoornstra en 
zijn vrienden voor hen muziekuitvoeringen in het 
gebouw Salvatori dat ten noorden van de Pieters
kerk aan het Kerkplein stond. Met zijn achten 
hadden ze een Hawaiibandje met de naam "De 
Delita's", wat de liefhebbers of amateurs betekende 
(Afbeelding 2). 

Kort na de bevrijding zijn de meeste évacués 
vertrokken; op 1 juni 1945 waren er nog 177 en op 
1 juli 1945 nog maar 16 in Breukelen aanwezig. 
Het reizen binnen Nederland was toen nog aan een 
vergunning van het Militair Gezag gebonden. Zo 
had de Breukelse mevrouw A. Hoomstra-de Vries 
een vergunning nodig om tussen 21 juli en 31 au
gustus 1945 naar Friesland te mogen reizen om haar 
familie in Leeuwarden te bezoeken (Afbeelding 3). 

Na de bevrijding vestigden zich toch nog enkele 
ontheemden in Breukelen. Op 28 augustus 1945 
kwamen als joodse overlevenden uit het concentra
tiekamp Bergen-Belsen de 38-jarige Simon Peeper 
en zijn 6-jarig zoontje Johan in Breukelen aan. 
Simons vrouw Duifje Cune en zijn ouders waren in 
dat kamp omgekomen. Simon had het ternauwer
nood overleefd: voor de oorlog woog hij bijna 100 
kilo, maar bij de bevrijding nog maar 40 kilo. Op 
29 juli 1945 was hij in Eindhoven aangekomen en 
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wegens algehele lichaamszwakte in het ziekenhuis 
opgenomen. In Breukelen werd aan Simon het door 
de NSB-familie N. Mur verlaten pand Herenstraat 4 
als woning toegewezen. Simon werd patiënt van 
dokter Van Dop, tot hij op 10 mei 1946 naar 
Amsterdam kon terugkeren op het adres Waalstraat 
83.17 Zijn twee jaar oudere broer Jacob Peeper, die 
eveneens de oorlog overleefd had, voegde zich op 
3 november 1945 met vrouw en dochter bij Simon 
in het pand Herenstraat 4. Zij woonden er tot zij op 
4 september 1948 naar Hilversum vertrokken. 

Noten 

1 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 545: Steunverlening aan 
évacuées 1943 - 1945. De dames waren Maria Elize 
Garsira (geb. 5.5.1865), Rudolfina Lorencia Garsira (geb. 
14.9. 1868) en Constance Charlotte Garsira (geb. 2.2.1870). 

2 Zie Tijdschrift Historische Kring, jaargang 13, nr. 4, blz. 
227: Thea Schilder-Nieuwendijk, Aanvullingen op een 
eerder gepubliceerd artikel. 

3 Gesprek op 21.2.2000 met mw. C. van Donkelaar (geb. 
Breukelen-Nijenrode 10.4.1937), Huyck Aertsenstraat 20, 
Breukelen. Zij herinnert zich de families Meyler en Busker 
nog goed. De Buskers waren heel gastvrij en de dochters 
hadden vaak omgang met Duitse soldaten. Na de oorlog 
emigreerde de familie Busker naar Canada en heeft daar 
goed geboerd. 

4 Z. Provily, 1997. De melkfabriek Insulinde te Breukelen 
(2). Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 12, 
nr. 3, blz. 147 - 160, in het bijzonder blz. 159. De in dit 
artikel genoemde op Insulinde ondergedoken évacué was 
(volgens Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, 
inv. nr. 547) Gijsbertus Verhoef uit Rhenen, die daarna bij 
J. van Aken op Korenpad 26 woonde. 

5 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
501: Vordering van goederen ten dienste van évacués. 

6 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 

107 

474: Exploitatie van de centrale keuken ten behoeve van 
geëvacueerden en ingezetenen der gemeente, 1944 - 1947. 
Paul Land, geb. Gerressen (Duitsland) 24.12.1898, trouwde 
in 1924 met Margarete Gertrude Dienes, geb. Remscheid 
(Duitsland) 23.7.1901. Zij vestigden zich in 1924 op Vree-
denoord, Straatweg 68 te Breukelen. In 1933 werden hij en 
zijn gezin Nederlands staatsburger. Volgens zijn dochter, 
mevrouw A. Doude van Troostwijk-Land, Straatweg 244, 
Breukelen, was dit nog juist op tijd, want na 1933 gaf de 
Duitse staat daarvoor geen toestemming meer. Pogingen 
hem na mei 1940 alsnog op te roepen voor dienst in het 
Duitse leger waren natuurlijk tevergeefs. Op de dag van de 
bevrijding, toen een Duitse soldaat bij Het State Wapen 
was neergeschoten en de BS zich wijselijk schuil hield, is 
de heer Land gevraagd naar de Ortscommandant te gaan 
om mogelijke represailles te voorkomen. Hij deed dat 
schoorvoetend, maar het bleek hem dat die Duitse officier 
niet van plan was wraak te nemen door nog huizen te ver
branden of mensen op te pakken, zoals men gevreesd had. 

8 Gesprek op 25 november 1999 met Adrianus Prins (geb. 
Breukelen-Nijenrode 9.1.1922), Straatweg 169, Breukelen. 

9 Gesprek op 30 december 1999 met Auke Folkerts Kzn (geb. 
Lollum 26.5.1925), Rietland 10, Breukelen. 

10 Mededeling van zijn zoon L. Blonk, Beatrixstraat 21, 
Breukelen. 

11 Het bord is nu van zijn kleinzoon Philip J. Burggraaf, 
Kerkbrink 26, Breukelen. 

12 In de 9 e druk van Van Dale Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal, deel II, Aanhangsel II, staat onder het 
trefwoord "Per" als vierde spreuk - per angusta ad augusta, 
door lijden tot heerlijkheid. Het Handboek voor vreemde 
woorden en uitdrukkingen van C.M. en C.H. Baale geeft als 
vertaling: "door het moeilijke tot het verhevene". Molen
kamp heeft dus een andere woordvolgorde gekozen en de 
heerlijkheid van de bevrijding vóór de benauwenis van de 
hongerwinter gezet. De spreuk op de rechterklok is moei
lijk leesbaar; de vertaling "Eer aan God, de zetel van het 
volk" is niet duidelijk. 

13 De borden zijn nu in het bezit van hun kinderen J.C. 
Schoonderwoerd, Zandpad 56 te Breukelen en Hage Hoo-
gendoom te Woubrugge. Deze borden zijn op de achter
zijde genummerd met 32 en 33. 

14 Citaat uit het jubileumartikel "De Centrale Keuken" in "De 
Dorpsstem" van zaterdag 20 oktober 1945. 

15 Gesprek op 20 december 1999 met J.J. Bijlenga, Straatweg 
117 te Breukelen. 

16 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode inv. nr. 
1484: Getypte alfabetische lijsten naar de toestand op 
20 januari 1945 (8 pagina's voorzien van correcties en 
aantekeningen in potlood). 

17 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
547: Gemeentelijke Dienst voor Sociale zaken. Simon 
Peeper (geb. Amsterdam 19.12.1907) was de zoon van 
Jesaias Peeper en Saartje Vleeschdrager. Hij trouwde te 
Amsterdam met Duifje Cune (geb. Amsterdam 6.2.1906, 
overl. Bergen-Belsen 28.1.1945) en was in 1943 al 15 jaar 
vertegenwoordiger van een knopenfabriek uit Aalten. Hij 
woonde met zijn gezin op het adres Waalstraat 89 te 
Amsterdam tot hij op 10 juni 1943 naar Westerbork werd 
gedeporteerd. Op 15 maart 1944 werden zij op transport 
gesteld naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar 
zijn vrouw en zijn ouders om het leven kwamen. 
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