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Het spoor speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Met de trein 
kon de Duitse bezetter manschappen en materieel vervoeren en buitgemaakte 
goederen naar huis brengen. Geen wonder dus dat het spoor doelwit was van 
sabotage en luchtaanvallen. Maar niet alleen goederen, ook gevangenen en joden 
werden per spoor afgevoerd.

door INGELIES VERMEULEN

In de meidagen van 1940 werd de Amersfoortse bevol-

king per spoor geëvacueerd. Tegelijk begonnen Neder-

landse soldaten met de eerste vernielingen op strategi-

sche punten, om te voorkomen dat de Duitsers per spoor

kon oprukken. Op station Amersfoort stelden zij drie sein-

huizen met explosieven buiten werking, plus de draai-

schijf waarmee de locomotieven vanuit het depot op het

juiste spoor worden gezet. Alle hoofdlijnen rond de stad

werden versperd, door kolenwagens en salonrijtuigen op

de rails te vernielen. 

LUCHTAANVALLEN
De Duitsers lieten het spoor snel repareren en in de eer-

ste oorlogsjaren reed de trein zo normaal mogelijk. Dat

werd moeilijker vanaf 1944, vooral na de massale sta-

king waartoe de regering in Londen op 17 september op-

riep. De geallieerden begonnen bovendien met aanvallen

op het spoor en op rijdende treinen. Hun doel was de

Duitse infrastructuur lam te leggen, ter voorbereiding op

een invasie van bezet Nederland. De geallieerde piloten

vlogen eerst een paar keer over, zodat passagiers nog tijd

hadden om uit te stappen en dekking te zoeken. Daarna

namen ze de trein onder vuur. Twaalf Amersfoortse spoor-

mannen kwamen om door luchtaanvallen op treinen.

In het najaar voerden de geallieerden driemaal een aan-

val uit op het station van Amersfoort. De eerste keer (17

september) raakten het stationsgebouw, een van de sein-

huizen en de bovenleiding van de sporen 2 en 5 t/m 11

beschadigd. Twee bommen vielen bij de locomotieven-

loods: drie locs raakten beschadigd, drie wagons met

aardappelen brandden uit en het luchtafweergeschut

werd deels uitgeschakeld. 

Het tweede bombardement (13 oktober) had als doel de

V2-transporten naar Den Haag te stoppen, en daarmee

de raketaanvallen op Antwerpen en Londen. Zeventien

Mitchell B-25’s van het 226e Squadron van de Royal Air

Force lieten hun bommen vallen. Twaalf paar rails, een

werkplaats en een aantal goederenwagons werden ge-

troffen. Al vlogen de brokstukken tot ver in het Soester-

kwartier en vielen er die middag acht doden, het succes

voor het squadron was matig. De V2-transporten gingen

gewoon door. De Wagenwerkplaats is nog ernstig bescha-

digd bij de derde aanval op 25 december.

Boven: Een trein verlaat

het station tijdens 

de bezetting (NVBS).

Links: foto gemaakt

vanuit een Britse 

bommenwerper 

(Archief Eemland).

HET AMERSFOORTSE SPOOR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

Bommen, sabotage 
en vergelding
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HET VERZET IN ACTIE
Vooral in de laatste oorlogsmaanden werd er veel sabo-

tage gepleegd aan de spoorlijnen in en om Amersfoort.

Een van de weinige nog gebruikte treinverbindingen van

Nederland naar Duitsland liep via Amersfoort. Het ver-

zet was er dus veel aan gelegen deze te saboteren. Me-

nige spoorlijn vloog in de nachtelijke uren met een enor-

me knal de lucht in. De verzetsgroep van de Westerkerk

deed dit bijvoorbeeld. Maar ook de groep van Rinus van

der Spaa hield zich bezig met sabotagewerk, zoals het

onklaar maken van locomotieven met kneedbommen. De

groep hoorde bij de landelijke Raad van Verzet, die aan

de Stationsstraat was opgericht.

Begin februari 1945 kreeg een Amersfoortse verzets-

groep opdracht het hoofdseinhuis op te blazen. De man-

nen die de taak op zich namen wisten dat ze een moeilij-

ke opdracht moesten uitvoeren, want het emplacement

werd zwaar bewaakt. Twee mannen vertrokken vanuit een

huis aan de langs het spoor gelegen Barchman Wuytiers-

laan. Zij lieten zich langs de begroeide helling op het em-

placement zakken. Via een afrastering en een brede,

dichtgevroren sloot bereikten ze het eerste perron. Een

van de mannen was door het ijs gezakt; zijn broek en laar-

zen dropen van het ijskoude water. Via het spoor duurde

het drie kwartier voordat ze het seinhuis op het tweede

perron bereikten. Ze plaatsten een lading springstof en

trokken zich terug, maar de ontploffing bleef uit.

Ze gingen terug, maar ditmaal met een stengun voor ex-

tra bescherming. Eén man zorgde voor dekking, terwijl

de ander een nieuwe lading springstof aanbracht en met

een kort vuurkoord aanstak. Ditmaal renden ze weg zon-

der te kijken of ze gezien werden. Nu ontplofte het sein-

huis wél en de elektrische apparatuur raakte zó bescha-

digd dat ze maandenlang niet bruikbaar was. Toen de

mannen weer op de Barchman Wuytierslaan (bij nrs. 40-

42, zie p. 15) kwamen, stonden er drie Duitsers met ge-

weer in de aanslag te wachten. De eerste verzetsman

stak zijn armen omhoog, maar de tweede schoot zijn sten-

gun leeg. Twee Duitse soldaten waren op slag dood; de

derde overleed later. De twee verzetsmannen doken on-

der. De commandant van de eenheid vernietigde allerlei

belastend materiaal en verdween ook.

BLOEDBAD
Toen volgde de vergelding. Op 5 februari werden achttien

jonge gevangenen uit Kamp Amersfoort doodgeschoten

op de plek waar de drie Duitse soldaten overleden wa-

ren. Twee toevallige voorbijgangers ondergingen hetzelf-

de lot. De mannen werden uit de vrachtwagen de tuin in

gejaagd, waarna de Duitsers in het wilde weg begonnen

te schieten. De jongens tuimelden tegen elkaar aan en

schreeuwden in doodsangst. Een kroop achter de kale

struiken, een ander sprong in een schuttersputje. Maar

een soldaat zag het en schoot hen alsnog dood. Al gauw

lagen alle mannen op de grond. Voorbijgangers konden

niets doen, zonder hun eigen leven in de waagschaal te

leggen. 

De Duitse soldaten lieten de lijken van de jongens een

dag in de tuin liggen, met borden erbij waarop stond: sa-

boteurs en terroristen. Dit was een van de grootste repre-

sailleacties die in Amersfoort is uitgevoerd. Een plaat op

de woning, ontworpen door de stadsarchitect D. Zuider-

hoek, herdenkt de gevallenen. 

BEVRIJD
Een paar maanden na het bloedbad werd Amersfoort

bevrijd. Het Amersfoortse station was leeggeroofd en ver-

vuild, maar nog wel intact. Op spoor 10 stond nog steeds

de munitietrein die een jaar eerder ontplofte bij een

luchtaanval van de Royal Air Force. Munitie lag verspreid

over het emplacement. Ook de Wagenwerkplaats was vol-

ledig leeggeroofd en bood een desolate indruk. Zo goed

en zo kwaad als het ging probeerden de mannen van de

NS de boel op te ruimen en het treinverkeer weer op gang

te krijgen. Een week later reed de eerste trein uit Utrecht

het station binnen.
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