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Gedwongen tewerkstelling en dwangarbeid 
in 1940' 1945 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werkten 
naar schatting 7,5 miljoen niet-Duitse arbeiders en 
krijgsgevangenen in Duitsland. Onder hen waren 
500000 à 600000 Nederlanders. Zij waren door de 
Duitse autoriteiten verplicht in Duitsland te werken, 
waar de oorlogsvoering een groot tekort aan ar
beidskrachten veroorzaakte. Eerst moesten werk
lozen zich melden voor de "Arbeitseinsatz", later 
werden in principe "alle mannen in den leeftijd van 
17 t/m 40 jaar" gedwongen zich aan te melden. In 
deze fase kan gesproken worden van gedwongen 
tewerkstelling. 

Vanaf ongeveer 1944 gingen de bezettingsauto
riteiten radicaler te werk. Met chantage-achtige me
thoden en door het oppakken van mannen bij raz
zia's werden mannen onontkoombaar naar Duits
land gezonden. Er was toen echt sprake van dwang
arbeid. Dat was al eerder het geval met joodse man
nen en vrouwen die vanuit de concentratiekampen 
dwangarbeid moesten verrichten. 

Van de niet-joodse gedwongen tewerkgestelden 
en dwangarbeiders met de Nederlandse nationaliteit 
overleefden ongeveer 30 000 de oorlog niet. Voor 
degenen die wél terugkeerden, waren er vooral 
scheve blikken. "Waarom ben je niet onderge
doken?", was een standaardvraag. Daarop had ieder 
dan weer zijn eigen antwoord: "Het lukte niet, nie
mand kon me helpen, ik was bang voor represailles 
tegen mijn familie, na mijn arrestatie deed zich geen 
enkele ontsnappingskans voor". 

Het heeft naar verhouding lang geduurd, voordat 
men op het thuisfront begon te beseffen hoezeer 
velen van hen zeer ernstig onder hun lot hebben ge
leden en moeite hebben gehad met de kille manier 
waarop ze in hun moederland werden ontvangen. 

Opvang van werkloze soldaten in de Op-
bouwdienst 

Na de capitulatie op 15 mei 1940 mocht de helft 
van het reserve en dienstplichtig personeel naar 
huis gaan, op voorwaarde dat ze werk hadden. Be
roepsmilitairen en werkloze dienstplichtigen moes
ten dienst nemen in de Nederlandse Opbouwdienst, 

die geleid werd door majoor J.N. Breunesse.i De 
oud-militairen werden ingezet bij opbouwwerk-
zaamheden in door de oorlog getroffen plaatsen. 
Ook moesten ze hun stellingen en versperringen op
ruimen. Zij bleven hun Nederlandse uniform dra
gen, maar waren herkenbaar aan een merkteken op 
hun kraag. Op 26 juli 1940 stuurde het Centraal Re
gistratiebureau voor de Opbouwdienst te Den Haag 
bericht aan de burgemeester^ dat enkele oud-mili
tairen uit Breukelen-Nijenrode zich op 1 augustus 
1940 moesten melden in de kazerne te Naarden. Op 
5 augustus antwoordde burgemeester Röell en gaf 
de namen op van hen die reeds "loongevende arbeid 
verrichten" en dus vrijgesteld waren van opkomst. 
Dat waren onder andere de dienstplichtig soldaat H. 
Smit (geb. 24.9.1919), werkzaam als bankwerker; 
de huzaar J. Gaasbeek (geb. 18.4.1916), metaal
bewerker; de dienstplichtig korporaal E. van den 
Bosch (geb. Nigtevecht 22.3.1921), administratief 
werkzaam; de dienstplichtig korporaal H. van Wa
geningen (geb. Ruwiel 26.4.1909), veehouder. De 
burgemeester berichtte op 15 augustus 1940, dat 
Tie Willem Thies (geb. Marum 29.8.1913), korpo
raal bij de geneeskundige troepen, niet aan de op
roep zou voldoen omdat hij vrijstelling had wegens 
zijn studie medicijnen in Utrecht, waar hij inmid
dels het doctoraal-examen had afgelegd. 

Na 1 oktober 1940 kwamen er schriftelijke 
berichten op het gemeentehuis over inwoners die 
uit de Opbouwdienst werden ontslagen. Dat waren 
onder anderen Albert van der Weyde uit de Danne-
straat en Sijmen van Reenen uit de Van Oldebarne-
veldstraat. In november volgden Jan Boekweit uit 
de Van Oldebarneveldstraat en Petrus Boekweit uit 
de Dannestraat. Hun namen werden doorgezonden 
aan het Districts Arbeidsbureau, dat op zijn beurt 
bij de heer W.K. Bloemhoff, agent arbeidsbemidde
ling op de gemeentesecretarie, informeerde wie van 
hen een betrekking had gevonden en wie voor werk 
in Duitsland in aanmerking kwam. Jan en Petrus 
Boekweit vertrokken als arbeiders naar Duitsland, 
evenals A.J.J. Otto die aan de Straatweg bij De Oli
phant woonde. De laatste had tevergeefs een ver-
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klaring opgestuurd van huisarts M.H.J. Adels, dat 
vertrek naar Duitsland ongewenst was vanwege de 
gezondheidstoestand van zijn vrouw. 

In februari 1941 werden J.G.M, de Groot van de 
Eendrachtlaan en Jan Boekweit van het Zandpad 
nog ontslagen uit de Opbouwdienst. Op 22 maart 
1941 werden, wegens opheffing van de Opbouw
dienst, ook de laatste beroepsmilitairen ontslagen. 
Dat waren de officier der militaire administratie 
Gosse Bijlenga (geb. Leeuwarden 11.11.1893), de 
onderofficier Dirk Jonkers (geb. Jutphaas 17.11. 
1912) en Gerardus Henricus Olie (geb. Amsterdam 
23.9.1911). Zij waren in de kazerne in Nieuwersluis 
gelegerd en woonden in B reukeien respectievelijk 
op de adressen Straatweg 31, Straatweg 76 en 
Zandpad 25. 

IC, , GEEF MY OOK OP VOO«. 
J)UlTSCHLAND.ZE ZEGGEN 
JAT HET GRAS PAAR.VHEL 
BETHR 19 VAN HIER.! 

Afb. 1. De illegale pers ontmoedigde het vrijwillig gaan 
werken in Duitsland en stimuleerde tot onderduiken om 
aan onvrijwillige arbeid in Duitsland te ontkomen. 

Eerste Breukelse arbeiders naar Duitsland 
De ambtenaar op de gemeentesecretarie W.K. 

Bloemhoff, die belast was met arbeidsbemiddeling, 
kreeg op 3 juli 1940 van het Districts Arbeids
bureau te Utrecht een lijst van 36 daar ingeschreven 

werklozen uit Breukelen. Zij zouden in aanmerking 
kunnen komen voor tewerkstelling in Duitsland. 
Bloemhoff streepte daarop acht namen door van 
mensen die intussen werk hadden gevonden en no
teerde daarbij: "tewerkstelling in Breukelen-Nijen-
rode".3 Enkele van die namen waren G. Besselse, 
G. Masmeier, P. Spee en M. de Wit. Bij vier men
sen stond een andere aantekening: R. Hoefakker, 
oogpatiënt; L. Steenbrink, rheumatiek; H.J. van 
Nimwegen, ziekelijke zuster; D. Masmeier, blinde 
moeder. Bij de smid J.N. van Sijl (geb. 31.7.1889) 
stond: weduwnaar met 2 kinderen. Dat waren waar
schijnlijk allemaal redenen om niet voor uitzending 
in aanmerking te komen. De 23 overige personen 
moesten daar wel ernstig rekening mee houden. Op 
8 juli 1940 stuurde de burgemeester twee lijsten 
van werklozen naar het Districts Arbeidsbureau. De 
A-lijst van zogenaamde "Vrijwilligers" voor plaat
sing in Duitsland bevatte 5 namen, de B-lijst van 
"Aangewezenen" telde 20 namen, waarvan er later 
13 werden doorgestreept wegens gevonden werk of 
vanwege weigering naar het buitenland te gaan. Tot 
die 13 behoorden de timmerman-koster K. Herre-
bout, de grondwerker-winkelier J. van Kooten en de 
metaalbewerkers J. Leeman, L. van Rhee, H. Smit 
en J. Gaasbeek. 

Op de A-lijst stonden twee werkloze NSB-ers 
die niet naar Duitsland gingen, maar in Nederland 
bij Duitse instanties in dienst traden. Op 16 juli 
1940 vertrokken van die lijst twee ongehuwde man
nen, de een naar Leipzig, de ander naar Hamburg. 
Op 1 oktober ging er nog een voor korte tijd naar 
Koblenz en 14 dagen later voor enkele maanden 
naar Rathenau (Brandenburg). Van de B-lijst reisden 
op 8 augustus twee mannen af naar de LG. Farben
industrie in Stassfurt, op 1 oktober gevolgd door 
vier mannen die in fabrieken bij Dantzig, Koblenz 
of Maagdenburg gingen werken. Op 15 oktober 
volgden er nog vier arbeiders, van wie twee broers 
uit Oud Aa naar een meubelmakerij in Oldenburg 
gingen. Zij waren daartoe uitgenodigd, omdat de 
oudste broer er voor de oorlog al twee jaar had ge
werkt. De meeste van deze "gastarbeiders" waren 
arme drommels, die bij de gemeente leningen van 
ƒ7,50 tot ƒ19,35 moesten vragen om voor hun 
vertrek bij de Breukelse winkeliers H. Lutz, F. 
Stam en C. Zwart nieuwe werkkleding, hemden, 
sokken of schoenen aan te schaffen. Op 11 novem
ber 1940 vertrokken er nog vier mannen, twee naar 
de Mitteldeutsche Stahlwerke in Rathenau en twee 
naar de I.G. Farben in Stassfurt. Er werkten in 1940 
dus al 17 Breukelaars in de Duitse industrie. 
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Gedwongen tewerkstelling omstreeks 1943 
Op grond van door de bezetter uitgevaardigde 

verordeningen vertrokken er na 1942 veel meer ar
beiders naar Duitsland, om daar in de industrie of in 
de landbouw de plaatsen van al of niet gesneuvelde 
Duitse soldaten in te nemen. Nederlandse onder
nemingen moesten aan deze "Arbeitseinsatz" mee
werken door een deel van hun arbeiders daarvoor 
aan te melden. Ook heel wat Breukelse mannen zijn 
toen in Duitsland te werk gesteld. Hoeveel dat er 
geweest zijn, weet ik niet, want hun namen zijn niet 
in het dossier in het gemeente-archief opgenomen. 

Directeur Y.W. Gietema van de melkfabriek 
Insulinde moest om de paar maanden een twaalftal 
mensen leveren en deed dat door loting.4 De uit
gelote werknemer J. Stekelenburg adviseerde hij 
ontslag te nemen, om een volgende keer niet alsnog 
naar Duitsland te worden gestuurd. Stekelenburg 
volgde de raad op en werd zelfstandig ondernemer. 
Tegen betaling haalde hij voor klanten uit de wijde 
omtrek hun nieuwe bonkaarten (Afbeelding 2) op 
het distributiekantoor in Maarssen. Hij heeft toen 
wel een brandkast aangeschaft om de stamkaarten 
en de kostbare bonkaarten veilig op te kunnen 
bergen. Tijdens zijn fietstochten is hij gelukkig 
nooit beroofd.5 

Veel mannen weigerden te gaan en doken onder. 
De familie Broekhuizen had in 1943 op de zolder 
van hun huis een schuilplaats achter een luik ge
maakt, waarin zoon Cor en een ondergedoken neef 
zich konden verstoppen. Toen er overdag eens een 
razzia gehouden werd, stopte vader Broekhuizen de 
neef onder jutezakken in de stalen roeiboot van 
Bronwasser, die naast hun huis in de Vecht lag. De 
twaalfjarige Marinus moest toen met zijn oom gaan 
roeien en mocht van zijn vader niet aan de wal 
komen voordat het gevaar geweken was. 

Gedwongen tewerkstelling ging over in 
dwangarbeid 

Niet allen zagen kans onder te duiken, want op 
2 juni 1943 werd een groep Breukelaars door de 
politie naar Utrecht gebracht en op de D-trein van 
7.12 uur naar Duitsland gezet. In het archief bevindt 
zich de in het Duits gestelde brief van 26 mei 1943, 
waarin de "Deutsche Fachwerber beim Arbeitsamt 
Utrecht" aan de politiecommandant te Breukelen 
instructies gaf voor dit transport. De bijgevoegde 
naamlijst van mensen die verplicht werden te gaan, 
"omdat zij arbeid op vrijwillige basis hadden afge
wezen", ontbreekt echter. De politie moest hen op
pakken en ervoor zorgen, dat zij zich uiterlijk om 
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Afb. 2. Bonkaart voor voedingsmiddelen in de 11e en 12e 
periode van 1944 (ontvangen van de heer Y. Hoornstra 
voor het archief van de H KB). 

6.00 uur in de derdeklas wachtkamer van het 
Centraal Station te Utrecht bij de transportleider 
zouden melden. Ze moesten werkkleding en een 
verschoning meenemen. De toegang tot het station 
was voor familieleden verboden. 

Op 22 juni 1943 vroeg de directeur van het 
Staatsbedrijf der PTT inlichtingen aan de burge
meester van Breukelen over de ondergedoken hulp
besteller Klaas van den Berg (geb. 10.12.1918), die 
in de Engel de Ruyterstraat 2 had gewoond. De 
directeur schreef dat Klaas tijdens de capitulatie in 
militaire dienst was en dus als krijgsgevangene 
moest worden beschouwd. Om niet als zodanig te 
worden weggevoerd, had hij zich beschikbaar ge
steld voor tewerkstelling bij de PTT in Duitsland. 
Hij moest op 11 mei 1943 naar Koblenz vertrekken 
en daarom op 8.29 uur de trein uit Breukelen nemen 
en in Utrecht overstappen op de D-trein van 9.26 
uur naar Kaldenkirchen. De ambtenaar die bij het 
vertrek te Utrecht aanwezig was, had hem daar ech
ter niet aangetroffen. Aan het verzoek om na aan
komst in Duitsland zijn adres op te geven, was geen 
gehoor gegeven. Bij zijn familie was evenmin een 
adres bekend. De directeur eindigde met: "Ik moge 
u verzoeken naar de verdwijning van de hulp
besteller een onderzoek in te stellen. Gaarne zal ik 
met den uitslag in kennis worden gesteld." Burge
meester Röell antwoordde één dag later heel laco
niek, dat een ter zake ingesteld onderzoek niet tot 
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een positief resultaat had geleid. Soortgelijke brie
ven werden er op 25 september 1943 en 1 oktober 
1943 gewisseld over de hulpbesteller Pieter Sprey 
(geb. 2.7.1921) die op het adres Dannestraat 9 had 
gewoond. Pieter had op 13 augustus naar Stuttgart 
moeten afreizen, maar op 8 september was gemeld 
dat hij niet was aangekomen. Veldwachter H.A. 
Quint rapporteerde een week later dat zijn verblijf
plaats onbekend was. 

Een opmerkelijke brief in het dossier is de kopie 
van die, welke burgemeester Röell op 9 november 
1943 aan de directeur van het Arbeidsbureau in 
Utrecht schreef. Hij vroeg daarin vrijstelling van 
verdere arbeidsdienst in Duitsland voor Reijnier 
Joseph van Calveen (geb. 8.4.1917). Die had 
wegens ziekte van zijn ouders een week verlof ge
kregen, dat tweemaal met een week was verlengd. 
Zijn vader was bedlegerig en moeder leed aan 
kanker, zodat de oudere broer de belangen van 
de kruidenierswinkel moest behartigen. De ziekte 
vergde belangrijke financiële offers van het gezin, 
waarvan het inkomen ten gevolge van distribuering 
van levensmiddelen sterk was teruggelopen. De 
burgemeester vervolgde zijn brief met: "Op grond 
van de treurige omstandigheden, acht ik het zeer 
gewenscht, dat genoemde zoon voorloopig niet naar 
Duitsland behoeft terug te keeren. Hij zou bij in
williging hier een werkkring kunnen krijgen, waar
door hij aan het levensonderhoud van het gezin zou 
kunnen bijdragen". Het verzoek om een gezins
keuring zal zijn afgewezen, want Reijnier is terug
gegaan naar Bremen. Nog geen jaar later is hij daar 
bij een bombardement op 17 september 1944 om 
het leven gekomen. 

Intussen was de situatie voor de Nederlandse 
arbeiders in Duitsland steeds verder verslechterd. 
Aanvankelijk hadden ze een redelijk goede positie 
en huisvesting. De coulance waarmee ze door de 
Duitsers werden bejegend verminderde echter toen 
uit sabotage in de fabrieken en brieven van tewerk-
gestelden, die door de censuur werden onderschept, 
bleek dat zij de Duitse nederlaag wensten. De 
gedwongen in Duitsland werkende Nederlanders 
werden daarop steeds meer in kampen geïnterneerd, 
waar ze vaak met 16 man in een hok vol ongedierte 
moesten wonen en meermalen gedwongen werden 
werkweken van zo'n 84 uur te maken. Hun kampen 

lagen vaak aan de rand van een stad, bij de fabrie
ken en waren herhaaldelijk het doelwit van Britse 
en Amerikaanse bommenwerpers. 

Veel dwangarbeiders hebben in Duitsland ern
stig geleden onder die bombardementen. Zo heeft 
Leonardus Everardus Goedjaar (geb. 2.2.1913), 
Engel de Ruyterstraat 31, die naar de Deutsche 
Industrie Werke A.G. te Berlijn-Spandau was ge
stuurd, tot tweemaal toe zijn garderobe verloren. 
Hij declareerde bij de Gemeente Breukelen-Nijen-
rode de "bommenschade" aan zijn kleding bij de 
luchtaanvallen op 23 november 1943 en 6 januari 
1944. Petrus Johannes Mayenburg, Domineeslaan
tje 29, declareerde zijn op 3 juni 1944 in Duitsland 
geleden bommenschade.6 

De gedwongen "uitzending" van Nederlandse 
arbeidskrachten naar Duitsland hield aan tot kort 
voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zo 
werd bij een razzia in Breukeleveen op zondag 14 
januari 1945 onder meer de al niet meer zo jonge 
gemeente werkman Dirk van Ginkel opgepakt en 
weggevoerd.7 

Misschien kunnen wij nog eens ervaringen van 
dwangarbeiders uit hun mond optekenen of van hun 
nabestaanden vernemen. Wij verzoeken u daartoe 
contact op te nemen met het bestuur van de Histori
sche Kring Breukelen. 

Noten 

1 Het aanvaarden van deze functie werd hem na de oorlog 
niet in dank afgenomen. Toch was hij nog jarenlang de 
marsleider of organisator van de Vierdaagse in Nijmegen. 

2 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode(Gemeente-
huis te Breukelen), inv. nr. 533: Plaatsing en ontslag van 
werkloze militairen in de Opbouwdienst, 1940 - 1941. 

3 Nieuw Archief Gemeente Breukelen-Nijenrode, inv. nr. 
532: Tewerkstelling van werkloze arbeiders in Duitsland, 
1940-1945. 

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. 

5 Gesprek op 19.2.2000 met C. Stekelenburg (geb. 
9.11.1928), Helmbloem 7, Breukelen. 

6 Brieven d.d. 15.3.1944 en 3.7.1944 van de Gemeente 
Breukelen-Nijenrode aan het Departement van Sociale 
Zaken om vergoeding van een uitgekeerd voorschot voor in 
Duitsland geleden schade. 

7 A.A. Manten, 1995. Het einde van de Tweede Wereld
oorlog in Breukeleveen. Tijdschrift Historische Kring 
Breukelen, jaargang 10, nr. 2, blz. 115-117. 
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