
De trieste bevrijdingsdag van 
Westbroek 

De ochtend van de 5e mei 1945 
Voor Westbroek begon de ochtend van de 
5e mei, zoals overal in het toen nog bezette 
deel van Nederland als een ware feestdag. 
In vele huizen werden kasten en laden na
gezocht op alles wat een oranje kleur had en 
als strik of lint kon worden opgespeld.In 
menig gezin kwam de jarenlang verborgen 
driekleur weer te voorschijn. Omdat de 
houder van de vlaggestok aan de buiten
muur vaak verroest of geheel verdwenen 
was, gaf het uithangen van de vlag nog de 
meeste problemen. Mevrouw Schuurman, 
die destijds nog aan de Dr. Welfferweg 
woonde, vertelt: 
"Zelf had ik de vlag uit het bovenraam ge
hangen, maar ik zag dat de overbuurman 
wel een half uur bezig was om zijn vlag aan 
de muur vast te maken. Uiteindelijk vond 
hij nog een stuk touw, waarmee hij de stok 
zo'n beetje kon aanbinden." 
In de loop van de ochtend kwam het hele 
dorp in beweging. Eerst naar de buren, 
waarmee handen werden geschud en de 
laatste nieuwtjes over de capitulatie van de 
Duitsers en de opmars van de geallieerde 
troepen werden uitgewisseld. Velen trok
ken vervolgens naar de bekende verzamel

plaatsen in het dorp: de Hervormde Kerk, 
'de Hoek' (van de Kerkdijk en de Burg. 
Huydecoperweg) en natuurlijk naar het ge
meentehuis van de toen nog zelfstandige 
gemeente Westbroek. In dit gemeentehuis 
waren enkele Duitse officieren opgesloten 
(waarover later meer). De Westbroekers 
hadden echter meer belangstelling voor el
kaar en vooral voor het zware motorvoer
tuig, compleet met zijspan, dat voor het ge
bouw geparkeerd stond. Henk de Rooij: 
"Ik was in het dorp een van de weinigen die 
een beetje verstand had van motorrijden. 
Omdat ook het sleuteltje nog in het slot zat, 
ben ik er mee weggereden en werd bij mijn 
terugkomst met gejuich ontvangen." 
Deze en andere kleine belevenissen illus
treren de ontspannen en opgewekte sfeer 
die er in Westbroek heerste. Niet alleen bij 
de Westbroekse bewoners, maar ook bij de 
hier ingekwartierde Duitsers. De meesten 
van hen leken uiterst opgelucht over het be
richt dat de oorlog ook voor hen was afge
lopen en begonnen al spontaan hun wapens 
in te leveren. Niets leek de bevrijding na 
vijfjaren oorlog meer in de weg te staan. 
Totdat, aan het einde van die feestelijke 
ochtend zich in Westbroek alsnog een 
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drama voltrok. Op dat moment rukte, totaal 
onverwacht, een met pantserwagens en ma
chinegeweren gewapende Duitse eenheid 
het dorp binnen. Onder degenen die als eer
ste onraad bespeurde was Wim de Rooij, de 
broer van de eerder genoemde Henk de 
Rooij. 
"Ik logeerde bij de buren en was net op weg 
naar de centrale keuken, die toen onderge
bracht was in de tegenwoordige fabriek van 
Welschen in Achttienhoven. Ik zag die 
Duitse tanks aankomen en rende terug naar 
m'n vader. Die gaf me opdracht om snel de 
mensen van het verzet te waarschuwen die 
de wacht hielden bij de brug. Ik was nog 
maar nauwelijks terug of ik hoorde de eer
ste kogels al fluiten." 
In de uren daarna voltrok zich een ramp 
over Westbroek die oudere mensen, die er 
getuigen van zijn geweest, nog steeds met 
afgrijzen en verbijstering vervult. Wat ge
beurde er precies? Hoe kon aan het einde 
van die verschrikkelijke oorlog, alsnog 
zoiets gebeuren? Laten wij proberen, met 
dank aan degenen die hun ervaringen met 
ons wilden delen, enig zicht te geven op die 
trieste 'bevrijdingsdag' van Westbroek, nu 
alweer vijftig jaar geleden... 

Herinneringen 
Ons verhaal over de 5e mei 1945 berust 
grotendeels op herinneringen van personen 
die op deze datum in Westbroek woonden 
en althans een deel van de gebeurtenissen 

van nabij hebben meegemaakt. Het spreekt 
vanzelf dat bij sommigen die herinneringen 
enigszins vervaagd zijn. Het was echter 
verrassend hoe tijdens de uitvoerige vraag
gesprekken allerlei halfvergeten details 
weer naar boven kwamen. Een belangrijk 
voordeel daarbij was dat één van de inter
viewers, Henk van Zijtveld, als kleine 
jongen de trieste dag zelf had meegemaakt. 
Zijn ervaringen vormden een goed uit
gangspunt voor de vragen die in de eerste 
gesprekken aan de orde werden gesteld. Zo 
groeide per vraaggesprek het inzicht in het 
verloop en de samenhang van de aanvanke
lijk nog wazige opeenstapeling van gebeur
tenissen en incidenten van die dag. 

In de periode oktober 1994 tot maart 1995 
werden uitvoerige interviews met in totaal 
acht (oud-) Westbroekers gehouden, allen 
ooggetuigen van de Duitse overval. Voor 
sommige details ervan werden enkele in
formanten geraadpleegd. Hun namen staan 
vermeld aan het slot van dit artikel. 

Een belangrijke informatiebron vormde 
ook een bewaard gebleven brief van 6 mei 
1945, geschreven door mevrouw Van 
Zijtveld-De Waal. Zij beschrijft daarin de 
verschrikkingen die zij de dag van te voren 
had meegemaakt met de onverhoedse aan
val van de Duitsers en de rampzalige gevol
gen ervan voor de mensen in Westbroek en 
Achttienhoven. 
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Behalve deze brief en een aantal dagboek
aantekeningen van de heer W. van Barne-
veld, is er weinig schriftelijk materiaal be
waard gebleven. Wel beschikken we over 
een eerste versie van de gebeurtenissen van 
de hand van mevrouw L. Smits, gepubli
ceerd in mei 1985 in het Utrechts 
Nieuwsblad.1) 

Daarnaast zijn uiteraard de archieven van 
de gemeenten Westbroek en Achttienhoven 
geraadpleegd. Hierin vonden we wel inte
ressant materiaal over de komst van éva
cuées in Westbroek, maar weinig of niets 
over de mei-dagen van 1945. Anders dan 
voor de gemeenten De Bilt en Maarssen, is 
de oorlogsgeschiedenis van zowel Maar
tensdijk als de toenmalige gemeenten 
Westbroek en Achttienhoven helaas nog 
ongeschreven! 

Het laatste oorlogsjaar 
Voor een goed begrip van de gebeurtenis
sen op 5 mei lijkt het nuttig een beeld te 
schetsen van de situatie in Westbroek in het 
laatste oorlogsjaar. Allereerst dient bedacht 
te worden dat de dorpen Westbroek en 
Achttienhoven gelegen waren aan één 
lange weg, toen nog in zijn geheel de 
Kerkdijk geheten. Aan weerszijden van de 

weg stonden (en staan nog steeds) voorna
melijk boerderijen. Op de hoogte van de 
Hervormde Kerk waren nog een aantal bur
gerwoningen te vinden, alsook enkele win
kels en kleine werkplaatsen. (De beide 
nieuwbouw-wijken rond het Dorpshuis en 
de nog recenter gebouwde wijk 't Opperend 
waren er toen nog niet.) Aan beide zijden 
van de Kerkdijk lagen slechts weilanden in 
zuidelijke richting, onderbroken door de 
verafgelegen bebouwing van de Kooidijk, 
de Westbroekse Binnenweg en de Gagel-
dijk. Uit de verhalen over razzia's en huis
zoekingen naar onderduikers, blijkt dat in 
tijden van gevaar die weilanden weinig be
scherming boden. Veelal moest, met wisse
lend succes, gebruik gemaakt worden van 
de vele slootkanten en greppels van het 
smalverkavelde weidegebied. Een vlucht-
mogelijkheid die verder beperkt werd toen 
de Duitsers in het najaar van 1944 de polder 
ten zuiden van Westbroek en Achttien-
hoven onder water zette. 

De bewoners van Westbroek 
Tot in de beginjaren van de Tweede Wereld
oorlog bezaten Westbroek en Achttien
hoven nog overwegend het karakter van 
een traditionele plattelandsgemeente met 
vele onderlinge familierelaties en een aan-

Bij het naderen van de 
Geallieerde troepen 
werd in april 1945 
nog een deel van de 
polders onder water 
gezet. Op de achter
grond de Ned. Herv. 
Kerk. 



Het joodse echtpaar 
Hirsch-Lewin. 

Eén van de weinige 
joodse gezinnen die in 
Westbroek woonde en 

de oorlog heeft over
leefd. Na mei 1945 
hebben zij nog een 

manufacturenwinkel 
opgezet en hier nog 

een aantal jaren 
gewoond. 

tal geslachten die hier al eeuwenlang geves
tigd waren. Tot de weinige bewoners die 
voor de oorlog van buiten kwamen, behoor
den enkele Joodse families. 
Aangenomen moet worden dat de heer 
Huydecoper van Maarsseveen als burge
meester van Westbroek en Achttienhoven 
al in 1940 de namen en adressen van de 
Joodse families aan de Duitse bezetter heeft 
moeten opgeven, zonder te weten met 
welke bedoeling die informatie gevraagd 
werd. Dankzij de naspeuringen van de heer 
Mobach, destijds (in 1989) gedaan op ver
zoek van de Historische Vereniging 
Maartensdijk, weten we dat het hier om 
verschillende families gaat. Van de heer 
Joseph en zijn gezin, alsook van de familie 
Stern, is bekend dat zij na een korte onder-
duikperiode zijn opgepakt en naar Duits
land afgevoerd zijn. De families Hirsch en 
Leopold hebben de oorlog dankzij West-
broekse onderduikadressen overleefd. Van 
de andere Joodse families is nadien nooit 
meer iets vernomen  

Onderduikers en Duitse soldaten 
Naarmate de bezettingstijd vordert, ver
schijnen in Westbroek en Achttienhoven 
steeds 'nieuwe' groepen inwoners. Aller

eerst een gestaag groeiend aantal onderdui
kers die in vele boerderijen en huizen een 
tijdelijke schuilplaats vinden. Niet zozeer 
omdat Westbroek zo'n veilige verblijf
plaats zou zijn (zie boven), maar vooral 
omdat de voedselsituatie bij de agrarische 
bevolking minder nijpend is dan elders. 
Vanaf 1942/1943 krijgt Westbroek nog een 
geheel andere categorie bewoners, wanneer 
de Duitse Wehrmacht voor haar soldaten 
inkwartiering opeist.2) In het laatste jaar 
wordt hun aantal geschat op zo'n tweehon
derd man. Het is niet duidelijk waarom zij 
hier gelegerd waren. In het algemeen wordt 
echter verondersteld dat de Duitse soldaten 
na hun vele gevechtshandelingen de gele
genheid kregen 'om op verhaal' te komen, 
eventueel om te zijner tijd weer 'uitgerust' 
naar nieuwe fronten te trekken. Die veron
derstelling strookt met de aanwezigheid 
van een speciale 'officier van gezondheid' 
die in Westbroek was ingekwartierd en later 
nog een cruciale rol zou spelen bij de Duitse 
overval op de 5e mei 1945 (zie hieronder). 

Evacuées 
De meest opvallende verandering van de 
bevolking in Westbroek en Achttienhoven 
deed zich echter voor in het laatste oorlogs
jaar. Vanaf april 1944 kregen Westbroek en 
Achttienhoven te maken met twee groepen 
évacuées, een van de Zuidhollandse eilan
den en een uit de omgeving van Arnhem. 
Aanvankelijk telden Westbroek en Acht
tienhoven samen niet minder dan 662 éva
cuées. Dat waren er 400 meer dan het toen 
fungerende evacuatiebureau Midden-Oost 
officieel als opnamecapaciteit had vastge
steld.3) 
Als tegemoetkoming werden eind decem
ber alsnog 125 personen naar Loosdrecht 
verplaatst, maar Westbroek en Achttien
hoven bleven tot aan het eind van de oorlog 
gehouden zo'n 530 evacuees van onderdak 
te voorzien. (Een situatie die voor de éva
cuées zelf natuurlijk nog veel dramatischer 
is geweest.) 

Het verzet 
Zoals overal in Nederland kwam ook in 
Westbroek en Achttienhoven het verzet te
gen de Duitse bezetting langzaam op gang. 
In het eerder vermelde artikel van Loek 
Smits, gebaseerd op interviews met een 
drietal verzetsmensen, lezen we dat het al
lemaal begon met het bezorgen van illegale 
blaadjes (zoals b.v. Trouw) en de zorg voor 



onderduikers. De aanwezigheid van de 
Duitse soldaten en de problemen om zich 
bij onraad te verbergen in de open polder, 
waren redenen voor een uiterst behoed
zaam optreden. Uit bovengenoemd artikel 
en onze gesprekken met enkele mensen uit 
het verzet, valt op te maken dat met Dolle 
Dinsdag (5 september 1944) de activiteiten 
van de 'ondergrondse' zich verscherpten en 
het aantal dat er aan deel nam sterk ge
groeid was. 
Mobach vertelt hoe hij deel nam aan ver
scheidene wapendroppings in Breukele-
veen en hoe hij, als agent van politie (mare
chaussee) van zijn positie gebruik maakte 
om wapens te verspreiden of tijdelijk te ver
bergen. 
De Rooij herinnert zich nog levendig een 
overval op een garagebedrijf in Tienhoven, 
waarvan de buit bestemd was voor verzets
mensen en onderduikers. Vanaf eind sep
tember voltrok zich een aantal gebeurtenis
sen, die zowel de mensen van het verzet als 
de Westbroekse bevolking met schrik en 
ontzetting vervulden. Op 27 september 
wordt in Breukelen Teus Oudhof, Jac. zn 
opgepakt, op vreselijke wijze gemarteld en 
op 'Fort de Bilt' gefusilleerd. In de maan
den daarna, de precieze datum is niet be
kend, worden op een nacht ook Teus van 
Barneveld, Gijs de Rooij en Henk 
Seldenrijk uit hun huis gehaald en wegge
voerd. Van hen is niets meer vernomen. 
Voor het verzet culmineren al deze gebeur
tenissen in een aantal arrestaties van ver
zetsmensen tijdens de kerstdagen en oude
jaar. Ze worden door de Sicherheitsdienst 
overgebracht naar het hoofdkwartier op de 
Maliebaan 74. In zijn schriftelijke aanteke
ningen vermeldt de heer Mobach: 
"Na een zeer onprettig verhoor werden we 
overgebracht naar het Wolvenplein te 
Utrecht, waar we op één na weer op vrije 
voeten werden gesteld. De heer Van 
Oostrum werd afgevoerd naar het concen
tratiekamp Amersfoort en is pas in april 
1945 teruggekeerd." 

Voor een deel van de Westbroekse bevol
king gingen de acties van het verzet te ver. 
De angst voor represailles van de Duitse be
zetters groeide vooral na de grootscheepse 
razzia's op zondag 14 januari 1945. Daarbij 
werden tientallen jongens en mannen opge
pakt die -voorzover zij onderweg niet ont
snappen konden- in Utrecht op transport 
naar Duitsland werden gezet. Hoewel er 
waarschijnlijk geen rechtstreeks verband 

tussen deze razzia's en het optreden van het 
Westbroekse verzet bestond, groeide vanaf 
dat moment de achterdocht van de 
Westbroekse bevolking jegens dit verzet 
aanzienlijk. Eén van de geïnterviewden 
vertelt dat deze razzia direct in verband ge
bracht werd met de deportaties in de ge
meente Putten, waarbij de aanslag op 
Duitse militairen rechtstreeks tot de depor
tatie van de mannelijke bevolking van deze 
gemeente had geleid. Het lijdt geen twijfel 
dat de vrees van de Westbroekse bevolking 
voor nieuwe represailles van de Duitse be
zetters reeds tijdens het laatste oorlogsjaar 
leidde tot een verwijdering tussen de 
Westbroekse bevolking en het Westbroekse 
verzet. Een verwijdering die door de ge
beurtenissen op de 5e mei is versterkt en 
daardoor binnen de Westbroekse samenle
ving nog vele jaren onbespreekbaar is ge
bleven. 

Ontwapening en arrestaties 
We vertelden reeds over de feestvreugde 
die in de ochtend van de 5e mei in 
Westbroek losbarstte. Na de wrange en 
vaak angstige gebeurtenissen van het afge
lopen jaar en naast het verdriet om de 
slachtoffers die waren gevallen, overheer
ste vooral de opluchting over de lang ver
wachte 'bevrijding', die aan alle ramp
spoed daarvoor een einde zou maken. De 
uiterlijke tekenen van de bevrijdingsdag 
waren die ochtend volop aanwezig. Niet al
leen bij de Westbroekse bewoners, die zich 

Gijs de Rooij. 
Eén van de verzets
strijders die tijdens de 
razzia in het najaar 
van 1944 uithuis is 
gehaald en van wie 
nadien nooit meer iets 
is vernomen. 



'in het oranje' op straat begaven en hun 
vlaggen uitgestoken hadden, maar ook bij 
de Duitse soldaten die grotendeels ongewa
pend rond liepen in en bij de woning waar 
zij ingekwartierd waren en van wie sommi
gen zich zelfs op straat vertoonden. Voor de 
Westbroekse bevolking in elk geval een 
duidelijk teken dat ook de meeste Duitse 
soldaten in Westbroek begrepen hadden dat 
'hun' oorlog definitief ten einde was. Nog 
diezelfde ochtend, aldus het relaas van de 
heer Mobach, waren hij en een aantal ver
zetsmensen bijeengekomen in de toenma
lige pastorie van de Gereformeerde Kerk 
van Westbroek (het pand Kerkdijk 51, dat 
destijds onbewoond was). 
Voor goed begrip moge dienen dat op die 5e 
mei 1945 overal in Nederland verzetsgroe
pen bijeen waren, voor het merendeel beho
rende tot de in september 1944 opgerichte 
Binnenlandse Strijdkrachten (onder bevel 
van Prins Bernhard). Al deze groepen ver
keerden in grote onzekerheid over hun ta
ken en opdrachten, vooral ook vanwege het 
uitblijven van een formele capitulatie door 
het in Nederland gelegerde Duitse leger. 
Vele verzetsgroepen verwachtten van ho
gerhand het bevel te krijgen om de Duitse 
troepen in hun omgeving alsnog tot over
gave te dwingen.4) Zo ook in Westbroek. 
Op die ochtend, aldus de heer Mobach, 
werd vanuit de commandopost Fort Tien
hoven in Breukelen inderdaad het bevel 
overgebracht de in Westbroek gelegerde 

Duitse manschappen te ontwapenen en zo
nodig te arresteren. Voor wat betreft de 
Duitse soldaten gaf dit geen enkel pro
bleem; zij hadden zichzelf immers al gro
tendeels ontwapend. Slechts enkele Duitse 
officieren weigerden zich zo maar over te 
geven. Zij werden vastgezet in de burge
meesterskamer van het gemeentehuis in 
Westbroek. 

De fatale vergissing 
Terwijl buiten het gemeentehuis een deel 
van de bevolking het 'bevrijdingsfeest' 
vierde en enkele Duitse officieren vanuit 
het raam van de burgemeesterskamer het 
schouwspel op straat aanschouwden, ge
beurde er in diezelfde burgemeesterskamer 
iets rampzaligs. In die kamer bevond zich 
namelijk een telefoontoestel, waarvan de 
verzetsmensen verzuimd hadden de verbin
ding te verbreken. En omdat deze kamer 
slechts vanuit de naastliggende ruimte en 
vanaf de straat bewaakt werd, konden de 
Duitse gevangenen dus ongestoord verbin
ding leggen met het in Bilthoven geves
tigde hoofdkwartier van de Duitse Wehr
macht.5) Blijkbaar huldigde het daar gele
gerde commando het algemene standpunt 
van de toenmalige Duitse legerleiding dat 
de capitulatie slechts kon geschieden ten 
overstaan van de geallieerde troepen en niet 
zomaar aan een plaatselijke verzetsgroep, 
gekleed in overalls en met oranje banden.6) 
De gevolgen van deze vergissing bleken fa-

Gemeentehuis 
Westbroek. 

Op de ochtend van de 
5de mei werden hier 

enkele Duitse offi
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Duitse hoofdkwartier 
in Bilthoven. 



taal. Het Westbroekse verzet had namelijk 
enkele wachtposten uitgezet met de bedoe
ling eventueel vluchtende Duitse soldaten 
te kunnen opvangen. Eén daarvan was ge
plaatst nabij de eerste brug vanuit de rich
ting Achttienhoven, ter hoogte van 'inde 
Bonten Os'. Deze post was voorzien van 
een machinegeweer en bezet door enkele 
verzetsmensen. Voor hen en voor de West
broekse bevolking kwam de inval van de 
met pantserwagens uitgeruste Duitse man
schappen totaal onverwacht. 

Het gevecht bij de Westbroekse bruggen 
Nabij bovengenoemde brug vielen de 
eerste schoten. Een aantal burgers vluchtte 
in paniek de huizen in, waar zij zich achter 
muren of tussen meubels tegen de kogels 
probeerden te beschermen. Anderen vlucht
ten via of langs de woningen in de deels 
overstroomde polders. 
Eén van de weinige ooggetuigen van de 
eerste gevechtshandelingen was de toen 
veertienjarige Gijs van 't Veld. Vanuit zijn 
slaapkamer 'inde Bonten Os' zag hij hoe 
twee Duitse soldaten die bovenop de pant
serwagens zaten, door kogels werden ge
troffen en van hun voertuig vielen. De scho
ten bleken afkomstig uit het machinege
weer van de verzetsmensen. Het vuur werd 
door de Duitse colonne onmiddellijk beant
woord, waarbij de eerste verzetsmensen om 
het leven kwamen: Leendert van Dam uit 
Westbroek en Willem de Kruijff, afkomstig 
uit Utrecht. 

Een derde verzetsman, Minne Bouma, 
werd bij de wachtpost overmeesterd en sa
men met een toevallig aanwezige burger 
(De Joode) moesten zij de plaats innemen 
van de getroffen Duitse soldaten. Vast
gebonden op de pantserwagens, kennelijk 
bedoeld als schild tegen nieuwe aanvallen, 
werden zij afgevoerd naar de boerderij van 

de familie De Groot, naast de Hervormde 
Kerk. Op het erf van deze boerderij moes
ten beide mannen een diepe kuil graven, 
waarin Minne Bouma met pistoolschoten 
werd afgemaakt. Waarschijnlijk werd het 
leven van De Joode gespaard omdat Bouma 
duidelijk had gemaakt dat hij niet tot het 
verzet behoorde. Uit de vraaggesprekken 
bleek dat met name de executie van Bouma 
op de Westbroekse bevolking diepe indruk 
heeft achtergelaten. Ook al omdat hij -hoe
wel afkomstig uit De Bilt- in het laatste oor
logsjaar als broodbezorger van bakker 
Jongeneel een vertrouwde persoonlijkheid 
in de Westbroekse samenleving was gewor
den. 

De razzia 
De eerste beschietingen van de Duitse pant-
sereenheid vormden tevens het begin van 
een grootscheepse razzia onder de 
Westbroekse bevolking. Volgens diverse 
ooggetuigen waren sommige Duitse solda
ten 'door het dolle heen'. Ze schoten links 
en rechts van de weg op de huizen, die ze 
vervolgens binnendrongen, vernielingen 
aanrichtten en vooral de mannelijke be
volking, voorzover aanwezig, gewapend 
dwongen hun woning of schuilplaats te ver
laten. In de eerder vermelde brief van me
vrouw Van Zijtveld schrijft zij daags na de 
overval: 

"... de ondergrondse had een schuilplaats 
gezocht bij Cees Wijnen en daar hebben de 
SS mensen zoo vreeselijk huis gehouden, 
de vrouw kon niet meer lopen en die hadden 
de huisgenoten in een kast gezet en ze heb
ben het hele huis doorkliefd met geweer
schoten." 
En zij vervolgt: 
"Bij bakker Jongeneel hemzelf meegeno
men en de hele winkel geplunderd." 

Even tevoren zijn Duitse soldaten dan al de 
toenmalige woning van de heer A. Oudhof 
binnen gedrongen. Samen met twee jonge 
kinderen heeft hij onder de vensterbank in 
zijn woning bescherming gezocht tegen 
verdere beschieting. Als de Duitse soldaten 
binnen komen aarzelen zij even en begin
nen eerst de hele woning overhoop te halen, 
zoekend naar andere bewoners. Alles wat 
van hun gading is nemen ze mee, maar 
Oudhof en de tegen hem aangeklemde kin
deren laten ze echter met rust. "Misschien 
hadden ze toch enig medelijden met ons", 

Achttienhoven 
tussen de bruggen. 



aldus denkt de heer Oudhof achteraf. 
Ook Henk de Rooij ontsnapt als door een 
wonder aan een Duitse represaille. Wij ver
telden reeds dat hij zich, zonder actief bij 
het verzet op die dag ingeschakeld te zijn, 
zich ophield met andere Westbroekers bij 
het gemeentehuis. Juist op het moment dat 
hij naar huis wilde gaan om voor vrienden 
tabak te halen (die tijdens de oorlog regel
matig in de smederij door hem en zijn vader 
werd versneden), kwam hij terecht in de 
eerste schermutselingen rond de bruggen. 
Samen met een vriend ontvluchtte hij via de 
weilanden naar de woning van de familie 
Herrewijn. Tot zijn grote schrik troffen zij 
daar een Duitse soldaat, die reeds enige tijd 
bij genoemde familie was ingekwartierd. 
Deze militair had echter zijn wapens reeds 
weggeworpen en vreesde kennelijk zelf re
presailles van zijn strijdmakkers, die West
broek waren binnen gevallen. Met grote te
genwoordigheid van geest pakte hij vol
gens De Rooij hem en zijn vriend bij de 
kraag en voerde hen af naar de school, waar 
ook reeds andere Westbroekers waren op
gebracht. 

Daarmee, achteraf gezien, zowel het leven 
van de beide jongens als zijn eigen leven 
sparend. 
Deze voorbeelden met goede afloop ten 
spijt betekent nog niet dat mensen als 
Oudhof en De Rooij niet in verschrikkelijke 
angst en spanning hebben gezeten, vooral 

omdat zij beiden getuigen waren van de 
moordpartij die bij de bruggen plaats vond. 
Direct nâ de arrestatie van Minne Bouma 
ontdekten de Duitse soldaten nog een 
vierde verzetsman: M. de Boom. Deze was 
gevlucht naar de boerderij van Cees Wijnen 
en had zich verborgen tussen de hanebalken 
van de schuur. Waarschijnlijk is zijn 'uni
form' -een blauwe overall met (oranje?) 
band- hem noodlottig geworden. 
Intussen reden de pantserwagens verder het 
dorp in, schietend op bijna alle huizen aan 
weerszijden van de Kerkdijk, woning voor 
woning werd door de Duitse soldaten be
stormd en grondig onderzocht. Nog aanwe
zige mannelijke bewoners, die zich veelal 
in hun schuilplaatsen verborgen hielden, 
werden op uiterst ruwe wijze gearresteerd 
en vervolgens afgevoerd. Bij het naderen 
van de Duitse colonne hadden de heer 
Mobach en andere verzetsmensen in allerijl 
het gemeentehuis verlaten om een veilige 
schuilplaats te vinden. Mobach bereikte 
nog net de winkel van Steven de Graaf, die 
hem voorzag van andere (burger)kleding en 
hem verstopte in de -deels onder water 
staande- kelder van zijn huis. Helaas werd 
hij daar ontdekt en door enkele Duitse sol
daten uit Westbroek ook als verzetsman 
herkend, vervolgens op beestachtige wijze 
-met een touw om de handen en om de nek-
afgevoerd naar een verzamelplek bij de wo
ning van dokter Broere. 

Gesneuvelde 
verzetsmensen, 

mei '45. 
Opmerkelijke 

prentbriefkaart-
collage van de zes 
verzetsmensen die 

tijdens de Duitse inval 
in Westbroek om het 

leven kwamen. 
De collage is 

gemaakt door de beer 
G. van Schoonhoven, 

beroepsfotograaf in 
Maarssenenin 1943 

gehuwd met 
L. de Graaf uit 

Westbroek. 

ACHTTIENHOVEN 

NADAT OOK IN ONS DORP WEERKLONK, DE ROEP, 
„ O N S VADERLAND IS V R I J 

WAREN ZIJ HET DIE DOOR VIJANDS TERREURGEWELD, 
V IELEN. BIJ HET VERVULLEN VAN HUN PLICHT. 
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Vast is komen te staan dat de Duitse pant-
sereenheid op dezelfde wijze de gehele 
Kerkdijk heeft schoongeveegd. Op som
mige punten in die route, ondermeer bij de 
winkel van De Graaf, werd door de onder
grondse nog verzet geboden. Dit leidde er 
wellicht toe dat de agressie van de Duitse 
soldaten bleef aanhouden. Aan het einde 
van de Kerkdijk vallen de laatste dodelijke 
slachtoffers. Twee verzetsmensen, waar
schijnlijk E.M. Jaarsma en H.C. Manten, 
hadden zich verstopt achter een kast in de 
woning van Gijs van 't Veld (nu Kerkdijk 
106). Onder de divan ontdekten de Duitse 
soldaten een verzetstenue en enkele hand
granaten. Beide jonge mannen werden ge
arresteerd en afgevoerd. Halverwege de 
Kerkdijk zijn zij alsnog op gruwelijke wijze 
-naar wordt vermeld met hun eigen hand
granaten- door de Duitsers om het leven ge
bracht. Eén van de geïnterviewden, de heer 
W. van Barneveld, herinnert zich nog hoe 
hij en enkele leeftijdgenoten gedwongen 
werden de lijken uit de sloot te halen en 
deze enigszins schoon te maken. 
Bepaald schokkend was ook het overlijden 
van de licht gehandicapte Jan Oudhof, die -
net als Minne Bouma- door de Duitsers op 
een pantserwagen was gezet, daar vanaf is 
gevallen en door een volgende wagen werd 
overreden. 
Volgens één van de informanten kende de 

razzia voor de Duitse colonne nog een ab
surde afloop. Aan het einde van de Kerk
dijk stootte zij op een andere groep Duitse 
soldaten, afkomstig uit Maarssen, die aan
vankelijk werd aangezien voor een verzets
groep. Na een kort maar hevig vuurgevecht 
ontdekten zij hun vergissing. Het is waar
schijnlijk dat tijdens dit gevecht een tweetal 
burgers, Van Keulen en Smaling, door 
rondvliegende kogels dodelijk werden ge
troffen  

Gevangenneming en deportage 
Tijdens de razzia werden bijna alle manne
lijke bewoners van Westbroek gearresteerd 
en vaak op meedogenloze wijze, zonder 
schoeisel en soms met handen op de rug ge
boeid, opgebracht naar een tweetal verza
melplaatsen: de tuin voor de woning van 
dokter Broere (thans bewoond door dokter 
Smitt aan de Dr. Welfferweg) en de School 
met de Bijbel (nu bestaande uit een aantal 
woningen). Aanvankelijk werden ook 
vrouwen en kinderen uit huis gehaald en 
een tijdlang vastgehouden op het 'laantje 
naast de woning van de familie Vendrik', 
vlakbij de dokterswoning. Vanaf die plek 
zagen zij regelmatig gevangen genomen 
Westbroekse mannen voorbij komen en 
waren daarmee gedwongen getuigen te zijn 
van de wreedheden, die hun door de 
Duitsers werden aangedaan. 

Het is niet duidelijk geworden waarom de 
Duitsers juist deze lokaties kozen en even
min waarom sommigen in de school en an
deren nabij de dokterswoning werden vast
gehouden. Wat dit laatste betreft is het mo
gelijk dat met name de als 'gevaarlijk' ge
achte personen naar deze lokatie zijn 
gebracht: onder hen bevonden zich in elk 
geval een aantal verzetsmensen (onder wie 
M. Mobach, H.J. Witteveen en A. van 
Oostrum). Zij en een aantal andere mannen 
werden aan de overzijde van de tuin langs 
de sloot opgesteld en later afgevoerd naar 
Bilthoven. Over die barre tocht en de onze
kerheid over de afloop van deze deportatie 
is weinig bekend. Vast staat dat deze groep 
onder zware bewaking van Duitse soldaten 
is afgevoerd naar een van de grote villa's op 
het Berg en Bosch terrein. Mobach en en
kele anderen zijn daar verhoord en mishan
deld. Voorzover nagegaan kon worden zijn 
hij en zijn collega Witteveen en een drietal 
anderen op een Duitse vrachtwagen ge
plaatst. Volgens de heer Mobach met de 

Route Duitse inval 
in Westbroek, 
5 mei 1945. 
Op dit kaartje 
staat niet de nog 
noordelijker gelegen 
woning van 
G. van 't Veld, 
Kerkdijk 106 
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Dokter A. Broere nam 
in 1941 de praktijk 

over van dokter 
K.O.A. Welffer. 

Op 5 mei was dokter 
Broere één van de 

notabelen die vanuit 
zijn huis werd mee 

gevoerd naar 
Bilthoven. Omdat hij 

als huisarts onmisbaar 
werd geacht werd hij 

nog diezelfde middag 
door Duitse soldaten 

teruggebracht. 

kennelijke bedoeling op het Fort de Bilt te 
worden gefusilleerd. 

Er zijn echter aanwijzingen dat, wellicht 
iets later, ook anderen op dezelfde wijze 
zijn afgevoerd. Zeker is dat daarbij ook een 
aantal 'notabelen' uit het dorp aanwezig 
waren, onder wie de gemeentesecretaris 
Van Vliet, de plaatselijke predikant Ds. 
Barendrecht en dokter Broere. Laatst
genoemde is volgens zijn vrouw nog die
zelfde dag door de Duitsers zelf naar 
Westbroek teruggebracht. Waarschijnlijk 
hadden zij begrepen dat gezien de vele 
slachtoffers in Westbroek zijn aanwezig
heid onmisbaar zou zijn. Onder de wegge
voerde personen moeten ook 'gewone' 
Westbroekers geweest zijn, waaronder bij
voorbeeld onze informant, de heer N. Slagt. 
Ondertussen zijn Mobach en Witteveen en 
een drietal andere personen op een open 
vrachtwagen vanuit De Bilt naar Utrecht 
vervoerd. Langs deze weg stond reeds een 
grote menigte feestvierende mensen opge
steld, wachtend op de komst van de ge
allieerde troepen. Vermoedelijk, aldus de 
heer Mobach, is dit de reden geweest dat is 
afgezien van ernstige represailles en de 
groep tenslotte terecht kwam in het Huis 
van Bewaring aan het Wolvenplein. Daags 
daarna werden zij bevrijd door geallieerde 
troepen. Omdat over de situatie in West

broek op die 6e mei nog geen zekerheid was 
over het vertrek van de Duitsers aldaar, zijn 
zij pas op 7 mei behouden teruggekeerd. 

Degenen die op de 5e mei bij de woning van 
dokter Broere achterbleven zijn vervolgens 
weggeleid naar het schoolgebouw, waar an
dere gearresteerde bewoners rechtstreeks 
waren heengebracht. Natuurlijk was er bij 
hen sprake van enige opluchting dat zij ten
minste in Westbroek konden blijven, maar 
ook bij deze gevangenen bleef de angst en 
spanning groot. Zoals bijvoorbeeld bij 
Henk de Rooij, die vreesde door een van de 
Duitse bewakers herkend te worden als de
gene die zonder toestemming het Duitse 
motorrijwiel bereden had. Totdat het in de 
school donker werd heeft hij zich achter de 
rug van zijn vader en andere gevangenen 
verborgen gehouden. 
Na een lange, angstige nacht werden alle 
gevangenen de volgende morgen, op zon
dag 6 mei, vrijgelaten. Pas die avond ver
trokken de Duitse bewaking en de in 
Westbroek ingekwartierde soldaten. Op de 
heer Oudhof rustte die zondag de droeve 
plicht de overleden Westbroekers naar het 
koor van de Hervormde Kerk te brengen en 
de doden te verzorgen. Met de terugkeer 
van gedeporteerde mannen uit Utrecht op 
de maandag en dinsdag leek Westbroek ein
delijk bevrijd. Maar van een feestelijke be
vrijdingsdag kon toen geen sprake meer 
zijn. 

Slotbeschouwing 
In het voorgaande is een poging gedaan om 
de trieste gebeurtenissen die op 5 mei 1945 
in Westbroek plaats vonden enigszins over
zichtelijk te beschrijven en hier en daar ver
banden te leggen met de omstandigheden 
en gebeurtenissen van de oorlogsjaren die 
hieraan vooraf gingen. Daarbij zijn we ge
stoten op leemten in onze kennis en ons in
zicht, die om aanvullingen en verdere stu
die vragen. Zo ook is over de rol van de ge
meenten Westbroek en Achttienhoven tij
dens de oorlog en met name tijdens de 
meidagen van 1945 weinig bekend. Het
zelfde geldt voor de vele geëvacueerden die 
vanaf november 1944 deel uitmaakten van 
beide gemeenten en ook de gebeurtenissen 
van de 5e mei hebben meegemaakt. 
Hoewel nog is overwogen om degenen die 
daarvan nog in leven zijn op te sporen en 
eventueel te interviewen, hebben wij hier
van om tijdsredenen af moeten zien. 
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Hetzelfde geldt voor hen die nog in 
Westbroek of omgeving wonen en soortge
lijke ervaringen zullen hebben als de door 
ons geïnterviewde personen. Daartoe beho
ren ook (oud-) bewoners van Westbroek en 
Achttienhoven, die er de voorkeur aan ga
ven niet meer te willen spreken over de ver
schrikking van die mei-dagen in West
broek. Daarmee raken we een aspect van 
deze oorlogsgeschiedenis, dat in bijna alle 
gesprekken met de ondervraagde personen 
diepgaand aan de orde geweest is. Met 
name over de rol van het verzet tijdens de 
oorlogsjaren en tijdens de 5e mei. Met als 

kernvraag: Was het verzet niet mede ver
antwoordelijk voor de trieste gebeurtenis
sen van de 5e mei en is het daarom niet be
ter om daarover te zwijgen? 

Het is niet eenvoudig deze vragen te be
antwoorden. Vele mensen die bij de gebeur
tenissen van de 5e mei betrokken waren, 
hebben lange tijd, zoals Loek Smits tien 
jaar geleden reeds schreef, er de voorkeur 
aangegeven hun ervaringen van die dag 
voor zich te houden. Uit de openhartigheid 
van de gesprekken die hierover gevoerd 
konden worden valt op te maken dat nu, 
vijftig jaar later, de ervaringen en herinne
ringen aan die tijd toch bespreekbaar ge
maakt kunnen worden. Daarbij valt op dat 
ook de lang verzwegen kritiek op de rol van 
het verzet openlijk ter sprake wordt ge
bracht. Zoals door verschillende onder
vraagden wordt aangegeven, is die kriti
sche houding jegens het verzet met name 
ontstaan in het laatste oorlogsjaar. Deels 
omdat de activiteiten een steeds 'vermete
ler' karakter kregen en de angst voor Duitse 
represailles toenam. Ook de pressie die 
werd uitgeoefend om aan het verzet en de 
vele onderduikers voedsel af te staan, 
wekte bij de agrarische bevolking veel af
keer en irritatie op. Het lijkt er op dat dit de 
voedingsbodem was voor de nog immer 
scherpe veroordeling jegens het optreden 

Eresaluut. 
Vuurpeleton van de 
B.S. ter gelegenheid 
van de begrafenis van 
de gevallenen. 

Na de meidagen 1945 
is een deel van de 
binnenlandse 
strijdkrachten in 
Westbroek en 
Achttienhoven nog 
regelmatig bijeen
gekomen- hier bij de 
Gereformeerde 
pastorie in Westbroek 
(nu Kerkdijk 51). 
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Herdenkingsmonu
ment Westbroek. 

Door onverklaarbare 
omstandigheden en 

na herhaaldelijk 
aandringen van de 

vader van één van de 
verzetsleden, de heer 
M. BoumaSr. is het 
herdenkingsmonu

ment pas in 1950 
geplaatst. 

Op 4 mei 1950 vond 
de eerste kranslegging 

plaats o.m. door de 
toenmalige burge

meester van 
Westbroek 

jhr. Huydecoper van 
Maarsseveen. Het 
monument met de 

namen van de omge
komen personen be

vindt zich aan de 
westzijde nabij de 
Ned. Herv. Kerk. 

JanB. Lenssinck 
Joop van de Tol 
Teunis van Keulen 
Cees Smaling 
Jan Gerrit Oudhof 

Teus Oudhof 
Teus van Barneveld 

Gij s deRooij 
Hendrik Seldenrijk 

H.C. MantenE.M. Jaarsma 
Willem de Kruijff 

M. de Boom 
Leender van Dam 

Minne Bouma 
Wim C. Verheul 

Evert Klein 
J. Bolander 
J.C. Hildebrand 
J.B. Atteveld 

van het verzet tijdens de 5e mei. Hoezeer 
die houding ook te begrijpen en te billijken 
valt, lijkt het goed daarbij een aantal kant
tekeningen te maken die zo'n oordeel kun
nen nuanceren. 
Allereerst is het, op grond van onze infor
matie niet aan te nemen, zoals algemeen 
werd verondersteld, dat de ontwapening 
van de Duitse soldaten door het West-
broekse verzet op eigen gezag is gebeurd. 
Veeleer moet worden aangenomen, zoals 
de heer Mobach aangeeft, dat er vanuit de 
gewestelijke leiding van de Binnenlandse 

Strijdkrachten daartoe een bevel is gege
ven. Uit de geschiedschrijving van Dr L. de 
Jong weten we dat tot op het laatste moment 
tegenstrijdige berichten en opdrachten aan 
de Binnenlandse Strijdkrachten werden 
verzonden. Een en ander leidde, niet alleen 
in Westbroek, maar ook in vele andere ge
meenten tot ontwapeningsakties en ge
vechten. 
Zo ook in Maarssen, waar de situatie zo be
nauwd was dat iemand van het verzet naar 
Westbroek gezonden werd om hulp te ha
len.7) Overigens moet bedacht worden dat 
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verreweg de meeste Duitse soldaten uit 
eigen beweging de wapens hadden ingele
verd en dat slechts enkele officieren, die dat 
weigerden, werden gearresteerd en opge
bracht. 

De kritiek op de gevangenzetting van ge
noemde Duitse officieren in het gemeente
huis van Westbroek is ons inziens meer te
recht en wordt ook door de heer Mobach 
beschreven als een 'fatale vergissing!' Niet 
alleen werden deze officieren zonder di
recte bewaking opgesloten in de burge
meesterskamer, maar werd ook verzuimd 
de daar aanwezige telefoonverbinding te 
verbreken. Het lijkt achteraf gezien inder
daad een onbegrijpelijke fout, die wellicht 
alleen heeft kunnen gebeuren in de overtui

ging dat de officieren, evenals de Duitse 
soldaten, zichzelf toch wel zouden over
geven. Of dat zij dat zouden doen aan de ge
allieerde troepen die, zoals iedereen dacht, 
ook Westbroek binnenkort wel zouden be
reiken. En wie, in Westbroek en overal in 
Nederland, had op die glorieuze bevrij
dingsdag nog kunnen vermoeden dat som
mige Duitse troepen hun laatste wandaden 
zouden begaan? 
Het is tegen deze achtergrond dat ons in
ziens ook in Westbroek begrip en respect 
kan worden opgebracht voor het verzet in 
die dagen. Ook voor onze verzetsmensen 
van wie een aantal hun leven gaf voor onze 
bevrijding. 

Leen de Raadt/Henk van Zijtveld 
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Geïnterviewde personen: 
mevrouw E. Schuurman-Van Vulpen, Westbroek 
mevrouw C.G. van Kooij-Lagerweij, voorheen ge
huwd met dokter Broere, Soest 
de heer W. van Barneveld, Westbroek 
de heer M. Mobach, De Bilt 
de heer H. de Rooij, Westbroek 
de heer B. van Vulpen, Westbroek 
de heer P.J. van Zijtveld, Westbroek 
de heer A. Oudhof, Westbroek 

Overige informanten: 
de heer N. Slagt, Westbroek 
de heer W. de Rooij, Westbroek 
de heer G. van 't Veld, Westbroek 

Foto's: 
De foto van de gesneuvelde verzetsmensen werd ter 
beschikking gesteld door mevrouw Van der Vaart, die 
over de inundatie door mevrouw E. Schuurman. De 
andere foto's zijn van de heer W. van Winssen. 
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