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Ten geleide 

Zelden zal een nummer van het historische tijdschrift St Maerten zo'n appèl op het geweten 
van de lokale gemeenschap doen als deze jongste uitgave bij gelegenheid van vijftig jaar 
bevrijding. En dat begint al met het artikel van de lokale geschiedvorser Koos 
Kolenbrander over de barmhartigheid van de Maartensdijkse huisarts W. Steijling om in 
Hollandsche Rading een noodziekenhuis op te zetten. Hulpbehoevenden, evacues en hoog
zwangere vrouwen konden daar terecht. Een voor vrijwel iedereen onbekend voorbeeld 
van naastenliefde wordt hiermee door Kolenbrander aan de vergetelheid onttrokken. 
Wim Hoebink doet een beroep op de dorpsgemeenschap van Groenekan om in de toekomst 
niet meer voorbij te gaan aan het drama op 28 mei 1944. Toen eindigde de vlucht van bom
menwerper B-17G 42-102485 in de polder bij Groenekan. Van de tien bemanningsleden 
kwamen er drie om. Zij mogen niet worden vergeten, vindt Wim Hoebink die een ge
detailleerde reconstructie maakt van de crash in Groenekan. Een prachtig verhaal uit een 
donkere periode van onze gemeente, een appèl ook op ons geweten. 
Het meest indrukwekkend gebeurt dat in het eerste verhaal van deze uitgave. Leen de Raadt 
en Henk van Zijtveld beschrijven daarin de noodlottige razzia op de bevrijdingsdag precies 
vijftig jaar geleden in Westbroek. Wat de mooiste dag uit de recente geschiedenis had moe
ten worden, eindigde in een nachtmerrie. Er vielen slachtoffers onder de burgers en het ver
zet in Westbroek en er bleven vele vragen over de rol van het verzet. Was dat te ver gegaan 
in het ontwapenen van Duitse militairen, hoe zat het met de andere activiteiten van het ver
zet en is het aan ons om te oordelen over mensen uit het verzet die hun leven in de waag
schaal legden en hun strijd tegen de Duitsers soms ook moesten bekopen met de dood? Wie 
zal het zeggen? Misschien is het al goed dat er vragen over gesteld kunnen worden. 
Een beroep op het geweten, dat wil dit nummer zijn. En absoluut geen alomvattende 
geschiedenis van de oorlogsjaren in onze gemeente. Dat is alleen al onmogelijk omdat het 
archief vanaf 1925 nog niet geheel geïnventariseerd is. Dat hoeft ook niet want in een eer
dere uitgave in 1990 is bijvoorbeeld al het verhaal van de eerste oorlogsdagen beschreven. 
En misschien is dit nummer ook een aanzet om nog andere hoofdstukken en details uit de 
oorlogsjaren aan de vergetelheid te onttrekken. 
Opdat wij niet vergeten, ook niet in de gemeente Maartensdijk. 

Leo Fijen, eindredacteur St Maerten 
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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. 
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cieren in de burge

meesterskamer vast
gehouden. Door een 

fatale vergissing werd 
de telefoonverbinding 

niet verbroken. 
Daardoor konden 

deze officieren con
tact leggen met het 

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. 

* C ; A , 4 N Ï ^ ^.o'i-'^nV' 
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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 

noten 

Loek Smits, artikel in Utrechts Nieuwsblad, mei 
1985 
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inv. nr. 530 
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pag. 1343 e.v. 
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Drs. V. Smits: Maarssen 1940-1945, pag. 173 
Drs. V. Smits: Maarssen 1940-1945, pag. 173 

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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Het Noodziekenhuis aan 
Oost 50 in Hollandsche Rading 

Gedurende het laatste halfjaar van de be
zetting heeft het huis van de familie Hooft 
Graafland aan Oost 50 in Hollandsche 
Rading als Noodziekenhuis gefungeerd. In 
de periode 13 november 1944 tot 1 juni 
1945 zijn er in dit huis door twee beroeps
verpleegkundigen, geassisteerd door een 
groot aantal vrijwilligers van het Rode 
Kruis, 22 bejaarde évacuées en 4 kraam
vrouwen verpleegd. Het geïmproviseerde 
ziekenhuis is door de meeste inwoners van 
Hollandsche Rading en omgeving onopge
merkt gebleven. Ook na de bevrijding is er, 
behoudens een gedicht in het gastenboek 
van de fam. Hooft Graafland, niets over het 
ziekenhuis in de annalen over de bezet
tingsjaren vastgelegd. ') 
Het initiatief tot totstandkoming van het 
noodziekenhuis kwam van de jonge Maar-
tensdijkse huisarts dokter W. Steijling. Hij 
verving vanaf oktober 1942 de praktijk van 
zijn vader, de gemeentearts dokter 

J. Steijling, die wegens ziekte zijn werk
zaamheden niet meer kon vervullen. 

De naderende bevrijding 
De bevrijding van het bezette Nederland 
door de geallieerde legers kwam vanaf half 
september 1944 op gang. Als eerste ge
meenten in Nederland werden op 15 sep
tember 1944 Maastricht en Eysden bevrijd. 
Poolse troepen passeerden op 16 september 
1944 in Zeeuws-Vlaanderen de Belgisch-
Nederlandse grens. Al spoedig daarna be
loofden de geallieerden: "De bevrijding zal 
geen dag later komen dan menschenmoge-
lijkis". Op 21 september 1944 viel de grote 
verkeersbrug over de Waal bij Nij megen in 
handen van de geallieerde legers. De be
vrijdingstroepen gingen daarna op weg 
naar Arnhem om zich aan te sluiten bij de 
daar op 17 september neergelaten parachu
tisten van het Ie Engelse Luchtlandings
leger. De Engelsen hadden de verkeersbrug 

Oost 50 is nu Vuurse 
Dreef 50. De villa 
werd na 1945 ver

bouwd door de toen
malige eigenaar, de 

heerTeppema. 
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bij Arnhem onder vuur genomen om de 
Duitsers te beletten versterkingen richting 
Nijmegen te kunnen zenden. Op 20 septem
ber moesten de Engelse parachutisten ech
ter het veld ruimen. Ze zaten zonder voorra
den bij Oosterbeek tegen de Rijn aange
drukt. Churchill sprak op 28 september in 
het Lagerhuis zijn lof uit over de mannen in 
Arnhem en verwachtte, dat de bevrijding 
van Nederland niet lang op zich zou laten 
wachten. 

Evacuatie 
Het werd duidelijk, er zouden grote ge
vechtshandelingen rond Arnhem plaats 
gaan vinden. Besloten werd de bevolking 
uit de omliggende plaatsen rond Arnhem te 
evacueren. De uitvoering van dit evacuatie-
besluit was geregeld in een beschikking van 
de Minister van Defensie uit 29 augustus 
1939. "De verordening van de Generaal-
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
inzake hulp bij militaire werkzaamheden". 
Voorschrift Afvoer Burgerbevolking be
treffende de in geval van oorlog bij een in
val des vijands voor de afvoer van de uit
wijkende, verdreven- of in onveilig gebied 
wonende burgerbevolking te nemen maat
regelen. 2) 
Het voorschrift treedt in werking op een 
door de Minister van Defensie te bepalen 
tijdstip. 

Algemene beginselen: 
1. Bevolking dient in de woonplaatsen te 

blijven. 
2. Ontruiming geschiedt na bekomen mach

tiging van den Opperbevelhebber van 
land- en zeemacht, met inachtneming 
van den door deze autoriteit verstrekte 
aanwijzingen, uitsluitend: 
a. In het belang van de landsverdedi

ging op last van de met uitoefening 
van militair gezag belaste autoriteit. 

b. Voor de veiligheid van de burger
bevolking. 

c. Wanneer de burgemeester dan wel de 
commissaris van de Koningin dit ge
raden acht. 

3. Aan bepaalde personen of groepen van 
personen kan echter de verplichting 
worden opgelegd in hun woonplaats te 
blijven. 

4. Behoudens in het art. 2 genoemde is nie
mand verplicht zijn woonplaats te verla
ten. 

De Regering bepaalt in welke streken de af 
te voeren bevolking wordt gehuisvest. De 
af te voeren personen worden door den zorg 
van de burgemeester zoveel mogelijk ge-
zinsgewijze, cq. met hun huisdieren inge
deeld in transporten van 1000 hoofden, bij 
voorkeur woonachtig in hetzelfde deel van 
de gemeente. De burgemeester wijst voor 
elk transport een leider aan. Kinderen bene
den de 14 jaar in gezinsverband. 

Kerk en pastorie te 
Huissen-Het Zand na 
de oorlog, mei 1945. 
Foto uit: M.H. de 
Vries, Tussen glas
scherven en granaten, 
Meppel, 1985 
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Enkele van de éva
cuées in de vestibule 
van het noodzieken-

huis.Detwee ver
pleegsters met babies 
rechts op de foto zijn 

Diemont Any en 
Thors Hooft 

Graafland. Rechts 
vooraan zit Peter 

Klaassen, ambtenaar 
van de burgerlijke 

stand 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
stelde in september 1939 ter uitvoering van 
de bovengenoemde beschikking van zijn 
collega van Defensie 13 Commissarissen 
Afvoer Burgerbevolking aan die elk in het 
hun aangewezen gebied de opvang van éva
cuées moest coördineren. De totstandko
ming hiervan vond plaats "voor de inval 
van de Duitsers" in Nederland. 
Voor de provincie Utrecht werd als 
Commissaris Afvoer Burgerbevolking de 
heer RL. De Gaay Fortman aangesteld. 
Ten tijde van zijn benoeming was hij voor
zitter van het Chr. blindeninstituut 
Bartimeüs in Zeist. Hiervoor was hij o.a. 
burgemeester van Bunschoten, Ridderkerk 
en Dordrecht geweest. In Zeist werd een 
commissie voor Nood- en Paniekevacuatie 
onder voorzitterschap van burgemeester 
mr. W.A.J. Visser geformeerd. De commis
sie werd bijgestaan door de chef van het 
Rode Kruis Ziekenhuis voor doortrekken
den, de heer dr. Giesberger. Het evangelis
tenechtpaar Kits beheerde het evacuatie
centrum aan het zusterplein in Zeist. In de 
gemeente Maartensdijk was de heer 
Dijkstra, werkzaam bij het Gemeentehuis, 
de plaatselijke evacuatiecommissaris. 
Bij nood- of paniekevacuatie moest de pro
vincie Utrecht 7000 personen kunnen op
vangen. 

We komen er aan. 
In de derde week van september 1944 
wordt dokter Steijling door het echtpaar 

Schouten, de a.s. schoonouders van zijn 
broer, vanuit Oosterbeek gebeld. Ze vertel
den hem, dat de Engelse soldaten al door de 
straat liepen. Het gaat er om spannen zeiden 
ze. We verwachten ieder moment een bevel 
tot evacuatie richting provincie Utrecht. 
Korte tijd na het telefoontje uit Oosterbeek 
werd dokter Steijling ook door de heer De 
Gaay Fortman geïnformeerd. De evacuatie 
uit de omgeving van Arnhem kwam op 
gang. De Gaay Fortman vroeg hem binnen 
de gemeente Maartensdijk maatregelen te 
treffen om zieke en hulpbehoevende éva
cuées op te kunnen vangen. 

De tocht 
Acht en twintig families uit Huissen, een 
kleine plaats onder Arnhem, vertrokken in 
een bonte stoet met paard en wagen, krui
wagens, sommige nog met een fiets rich
ting Utrecht. Terwijl een van de families de 
spulletjes die ze nog mee konden nemen 
voor hun huis aan het inladen was wilde een 
Duitse soldaat hen hulp bieden. Hij werd 
echter door een meerdere teruggefloten. 
Het begin van een barre tocht. Veel van de 
dierbare spullen moesten ze achterlaten. 
Veel van de Huissenaren waren werkzaam 
in de land- of tuinbouw. Huissen is een oud-
hanzestadje, gelegen aan de rand van de 
Over-Betuwe tussen Arnhem en Nijmegen. 
Rechts begrensd door de Rijn en links de 
Linge. 
Een van de oud-evacuées vertelde, dat de 
bonte stoet eerst als een zwerm wegtrek-
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kende vogels met bochten door de buurge
meenten trok om uiteindelijk voor de 
Rijnbrug bij Arnhem aan te komen. Som
mige sliepen in een schuur in het stro om 
het juiste moment van oversteek af te wach
ten. Het plaatselijke Rode Kruis begeleidde 
de wegtrekkende mensen. 
's Nachts staken de meesten met een pond 
de Rijn over. De angst die dit opriep zijn de 
nu nog in leven zijnde evacuees nog steeds 
niet kwijt. In de stad Arnhem konden ze de 
nacht verder doorbrengen in het St. 
Elisabeth Gasthuis. De volgende morgen 
begon de grote tocht richting provincie 
Utrecht. In iedere plaats die zij op de route 
passeerden was voor opvang gezorgd. In 
een school of boerderij brachten ze de nacht 
door. Vaak was een onderdak verlenende 
boer geïnteresseerd in de vakmensen uit de 
groep. Er zaten nogal wat mensen tussen 
die het boerenvak uitstekend beheersten. 
Het kwam nogal eens voor, dat sommigen 
de tocht voor een paar dagen onderbraken 
met wat klusjes bij een boerderij. Tijdens de 
tocht kwamen er soms incidenten voor. 
Bijvoorbeeld een net in de open lucht ge
bakken pannekoek die even op een kinder
wagen was gelegd werd in een onbewaakt 
moment door een meelopende hond weg-
gepikt. Na weken kwam de stoet in de om
geving van Woudenberg aan en werd daar 
doorverwezen naar het einddoel, de 
Eskemfabriek in Groenekan. 
De évacuées die daar aankwamen werden 
door de plaatselijke evacuatie-commis
saris, de heer Dijkstra, over de gastgezin
nen in Groenekan, de Nieuwe Wetering, 
Westbroek en Maartensdijk verdeeld. 
Sommigen troffen het, anderen viel het niet 
mee. Maar voor iedereen was het toch an
ders dan thuis. De hulpbehoevende bejaar
den uit de groep werden door dokter 
Steijling naar het noodziekenhuis begeleid. 

Het Noodziekenhuis 
Dokter Steijling had het huis met instem
ming van de fam. Hooft Graafland gevor
derd. De fam. Hooft Graafland was in maart 
1942 in het huis komen wonen. Charles Ph. 
Hooft Graafland van Schotervlieland was 
tot de bezetting werkzaam bij de Cavalerie. 
Hij was getrouwd met Thora Roel. Voor 
haar huwelijk werkte zij in de verpleging 
bij het Diakonessenhuis in Amsterdam. 
Een vriendin van Thora, de Engelse 
Diemont Any, eveneens verpleegster, 
woonde bij hen in huis. Voor het gereedma

ken van het huis als noodziekenhuis deed 
dokter Steijling een beroep op vrijwilligers 
van het Rode Kruis uit Maartensdijk. Arie 
van Zijtveld, een van de vrijwilligers van 
het Rode Kruis, haalde met paard en wagen 
tien bedden op voor het ziekenhuis bij de 
ouders van Thora in 's Graveland. De te
rugweg herinnert hij zich nog goed. Met 
een wagen met tien bedden over de 
Zuiderheide. 

Een andere vrijwilliger, Gerard Drieën-
huizen, wist op Rustenhoven in Maartens
dijk, dat net voor Dolle Dinsdag verlaten 
was door een opleidingsinstituut voor a.s. 
boerinnen in het Oostland, een partij la
kens, dekens en huishoudtextiel te bemach
tigen. Zo kwamen er in korte tijd van di
verse plaatsen de eerste benodigdheden 
voor het ziekenhuis om de patiënten op te 
kunnen vangen. De colonne Maartensdijk 
van het Rode Kruis leverde voldoende hul
pen voor het noodziekenhuis. De colonne 
was gedurende de bezetting aktief in het 
Wilhelminagebouw. De leden kregen 
EHBO-lessen van dokter Steijling en de 
heer Van Manen. De heer Van Manen was 
werkzaam bij de spoorwegen en zette zich 
in zijn vrije tijd zeer gedreven in voor het 
Rode Kruis werk. Thora Hooft Graafland 
en Diemont Any gaven als beroepsver
pleegkundigen leiding aan de vrijwilligers. 

De hulpen wisselden elkaar volgens een 
rooster af. Volgens enkele van de vrijwillig
sters was Thora Hooft Graafland een accu
raat verpleegster. Wanneer na het opmaken 
van een bed een laken niet recht lag, moest 
het van haar worden over gedaan. De pa
tiënten werden in verschillende kamers van 
het huis ondergebracht. Beneden in de zit
kamer sliepen de vrouwen, de mannen had
den de beschikking over twee andere ka
mers op de benedenverdieping. Boven slie
pen de kinderen. De kinderen, voorname
lijk jongens werden overdag buiten bezig 
gehouden met hout zagen voor de kachels 
en spelletjes. De jongens konden zich goed 
vermaken door met ladders tegen de gevel 
van het huis op te klimmen. Thora gaf 
's avonds gymnastiekoefeningen aan de 
ouderen om te voorkomen dat zij stijf wer
den. 

Geboorte 
Het eten voor de patiënten werd in de eigen 
keuken bereid. Ook hiervoor was een hulp 
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Oorkonde van het 
Rode Kruis beho

rende bij de in 1954 
uitgereikte medaille 

" 

HET NEDERLANDSCHE RÖODE KRUIS 
verleent aan 

^ 4.».. m a ...2I.jt.Yeld  
HET H E R I N N E R I N G 5 K B . U I S 1 9 4 0 - 1 9 4 5 

als beivijs van grote erkentelijkheid voor hef werk-, m JXode 

ÏYruis-dienst dan wel in de geest van het Ixode JXruis verricht ten 

tijde van de bezetting, de bevrij dingsstry d als gedurende de eerste 

periode pan herbouw van net Vaderiand, hier en overzee. 

de Voorzitter de Directeur 

gecharterd. Henriette Oisterwijk Bruin uit 
Maartensdijk stond altijd in de keuken. Zij 
was ook de enige vrijwilligster die de ge
hele periode dagelijks in het noodzieken-
huis heeft gewerkt. Het eten voor de patiën
ten werd met extra bonnen en vaak ruime 
giften door de plaatselijke leveranciers ge
regeld. Aan de Tolakkerweg in Holland-
sche Rading woonde de heer Veenstra. Hij 
was hoofd van de HaKa in Utrecht. De 
HaKa was een uit de Socialistische bewe
ging voortgekomen Handelskamer, de la
tere Coöp. De heer Veenstra zorgde voor 
extra voedingsmiddelen. Bij de évacuées 
die verspreid in de gemeente waren onder
gebracht bevonden zich een aantal a.s. 
moeders. Wanneer de geboorte van een 
kind zich aankondigde werden de vrouwen 
naar het noodziekenhuis overgebracht voor 
de bevalling. Een van de kraamvrouwen 
van toentertijd vertelde, dat zij als évacué 
ergens bij een gezin in Groenekan was on
dergebracht. Voorde bevalling werd zij met 
een rijtuigje van Groenekan naar 
Hollandsche Rading vervoerd. Dokter 
Streijling kwam tussen het granaatvuur 
door over de Tolakkerweg aangesneld. Zij 
vertelde toen ze na de bevalling in het zie
kenhuis bleef, dat haar schoonvader die bij 
een boer in de Nieuwe Wetering verbleef, 
iedere dag met een trommeltje roggebrood 

op bezoek kwam. Er zijn vier kinderen in 
het noodziekenhuis geboren. De geboorte
aangifte werd bij de gemeente Maartens
dijk gedaan. Hiertoe kwam een ambtenaar 
van de burgerlijke stand, Peter Klaassen, de 
geboorte-aangifte opnemen in het noodzie
kenhuis. 

Behelpen 
De jongens die samen met de ouders in het 
ziekenhuis verbleven zaten er veilig bij raz
zia's. Thora en Diemont hadden in het huis 
een quarantainekamer ingericht voor pa
tiënten die aan besmettelijke ziekten leden. 
Wanneer er een razzia dreigde werden de 
jongens in deze quarantainekamer gebracht. 
De Duitsers hadden ontzag voor besmette
lijke ziekten en de jongens zaten veilig. 
Tot februari 1945 was er electriciteit in het 
huis, daarna moest men zich met petro-
leumverlichting en kaarsen zien te redden. 
Het water kwam uit een pomp die buiten 
stond tussen het ziekenhuis en het huis van 
de tuinman. De hulpen moesten voor het 
was- en badwater met veel emmers sjou
wen. In de keuken werd het water op het 
fornuis verwarmd en daarna naar boven 
naar de badkamer gebracht. Een nevenakti-
viteit van Thora was het verzorgen van pa-
ketten t.b.v. gevangenen. Tijdens het ver
blijf van de patiënten in het huis heeft zij 
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nog ruim 400 pakketten gemaakt die alle periode. Begrijpelijk, dat veel van de herin-
naar het hoofdbureau van het Rode Kruis in neringen wat vervaagd zijn. Maar nu waren 
Den Haag gingen om van daaruit naar ge- er nog mensen te vinden die zich het een en 
vangenen gezonden te worden. Nadat ander konden herinneren. Over nog eens 
Nederland op 5 mei 1945 bevrijd was gin- tien jaar zou dit niet meer mogelijk zijn ge-
gen de évacuées geleidelijk weer naar huis. weest. 
Eind mei 1945 vertrok de laatste patiënt uit Na de oorlog heeft het Rode Kruis in juli 
het noodziekenhuis. 1954 als bewijs van erkentelijkheid vele 

van haar vrijwilligers verrast met een me-
Het is inmiddels 50 jaar geleden dat een en daille plus oorkonde, 
ander zich heeft afgespeeld. Er hebben veel 
vrijwilligers in het noodziekenhuis belan- Koos Kolenbrander 
geloos zich ingezet. Het was maar een korte 

Noten 
1. Zie bijlage 
2. Gemeente-archief Zeist, dossier-nr. 4873. Dit 

dossier bevat ook alle evacuatie-bescheiden m.b.t. 
de provincie over de periode 1939-1946. Zie ook 
St. Maerten, mei 1990, nr. 4. p. 3 e.v. 
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Bijlage 

Mevrouw Th. Hooft Graafland-Roël had een gastenboek bijgehouden van de verschillende huizen, waarin zij ach
tereenvolgens woonde. In dit boek werd tussen november 1944 en juni 1945 ook geschreven door de evacuees van 
het Noodziekenhuis. Een van hen schreef voor het vertrek in juni 1945 het onderstaande gedicht in het boek. 

Noodziekenhuis B.A.B. 
Wat er gebeurde tussen 13-11-1944 en 1 -6-1945 

Een dokter kwam en nam met toestemming het huis in beslag. 
Leeg was het, akelig leeg, maar's avonds wist je niet watje zag. 
22 mensen en wat ze op zich hadden, leven. 
De directrice moest ze van niets te eten geven. 
Maar ze speelde het wonderwel klaar. 
Al waren zij en haar hulpen 's avonds gaar. 

& 
Hulpen had zij deze maanden genoeg 
Overal kreeg ze hulp, waar ze maar vroeg 
Maar of ze kwamen, was een tweede zaak. 
Enkelen sloegen er een jongen aan de haak. 
Eenig zo'n keuken met z'n vieren. 
Als er 2 samen zitten te luieren. 

& 
Soms ook had ze hulpen te veel. 
Als u dan thuis kwam, ergerde U zich groen en geel. 
Maar ze waren goed afgericht 
In de keuken kon U dan weer zoeken 
Naar aardappelmesjes en dergelijken in alle hoeken. 

& 
De patiënten te onderscheiden in dankbare en ondankbare mensen. 
Soms kleinzielige producten met onmogelijke wensen. 
Historica's, oude van dagen 
Jonge meisjes, kleine blagen. 

& 
Catheter mannen, stijve heren, 
familie hommel, hier was iets aparts van te leren. 

& 
Jansentjes uit Beverwijk, wat een leven. 
Enkele die nog lang bij ons bleven. 
Kraamvrouwen en baby's bij de vleet 
4 apies die maakten een reuze keet. 

& 
Dan waren er de slager, de melkboer en Van Beek 
En nog meer hulpen, aardige mensen uit deze streek. 

& 
Denk eens terug aan het zwembad in donkere nacht 
Aan Karl die wegliep, Staley die was een vracht. 
Aan zagende jongens en gangen geschrob 
Aan wakende nachten en kousen gestop 
Aan hopeloze afwassen en baby verdriet 
Aan bakpartijen en de grammafoon die muziek liet. 
Dit alles verwerkt in 6 1/2 maand tijd 
Ik denk dat U blij bent nu U van de zorg af zij t 
We ruimen graag het veld voor hem die hier hoort. 
Het verblijf heeft echter de Erven hier zeer bekoord 
Wij zijn U dankbaar voor leiding en het geheel. 
U deed voor ons allen heel, heel veel. 
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De crash in Groenekan 
LAATSTE VLUCHT VAN DE B-17G 42-102485 

De eerste drie maanden van 1944 leek de 
Geallieerde opmars in Italië doodgelopen. 
Maar midden mei braken de Amerikanen 
door de Duitse linies boven Salerno. Rome 
lag binnen bereik. Dat was weer eens goed 
nieuws. Daar kwam dan nog bij de ver
wachting van de op handen zijnde invasie. 
En dan die duizenden Geallieerde vliegtui
gen, die over bezet Nederland trokken. In 
de maand mei passeerden naar schatting 
12000 toestellen ons land.1) De Engelsen 
vlogen 's nachts, de Amerikanen overdag. 

Bij een heldere hemel waren de strakke for
maties Amerikaanse bommenwerpers goed 
zichtbaar. In de middag keerden de vele 
squadrons zonder bommenlast naar Enge
land terug. De waarneming van dit vrijwel 
dagelijks gebeuren wekte in bezet gebied 
een gevoel van victorie. Voor gemengde 
gevoelens was er in die dagen geen plaats. 
Maar het onophoudelijk transport van bom
men loog er niet om. Duitsland werd zwaar 
getroffen. Als in de late ochtend hier de 
condensstrepen waren opgelost, werden 
daar de eerste ladingen afgeworpen. 

De Mighty Eight 
Eind 1941 besloten de Verenigde Staten 
deel te nemen aan de massale bombarde
menten op Duitsland.2) Daartoe werd een 
aparte luchtvloot opgericht: de US 8th Air 
Force. Begin 1942 werd begonnen met de 
stationering ervan in Engeland. Tevoren 
waren in Oost-Engeland een groot aantal 
vliegvelden aangelegd. 
Zoals gezegd, de Amerikanen opereerden 
bij daglicht. Naar hun oordeel leidde dat tot 
meer precisie bij het bombarderen. Hun 
bommenwerpers hadden bovendien een 
groter hoogtebereik en waren zwaarder be
wapend dan die van de Engelse luchtmacht. 
Als zodanig waren ze èn moeilijk bereik
baar voor luchtafweergeschut èn goed in 
staat Duitse jagers van zich af te houden. In 
mei 1944 telde de Achtste Luchtmacht 
meer dan 2500 bommenwerpers en 1000 
jagers. Vanwege de omvang en kracht van 
deze vloot werd wel gesproken van de 
"Mighty Eight", de "Machtige Achtste". 

Het vliegend fort 
Het meest tot de verbeelding sprekende 
vliegtuig van deze vloot was de Boeing 
B-17 Flying Fortress.3) De uiteindelijke 
variant was de B-17G van 1943.4) Daarvan 
kwamerf er ruim 8600 van de montage
lijnen. Voor een goed begrip van het vol
gende enkele afgeronde getalsmatige gege
vens van dit Vliegend Fort: 

vleugelspanwijdte 
lengte 
hoogte 
motor 

max. snelheid 

vliegbereik 

32 meter 
23 meter 
6 meter 
4 motoren, 
elk 1200 pk 
486 km/uur 
op 7500m hoogte 
5470 km 

lading lange vlucht : 3000 kg 
Het toestel was zwaar bepantserd en bewa
pend.5) Het had 13 zware mitrailleurs. De 
bemanning bestond uit 10 leden. De func
ties waren de volgende: eerste en tweede pi
loot, navigator, bommenrichter, radiotele-
grafist/schutter, boordwerktuigkundige/ rug-
koepelschutter, buikkoepelschutter, linker
zij luikschutter, rechterzijluikschutter en 
staartschutter. 
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8th AIR FORCE 

De basiseenheid van 
een (grote) formatie 
werd gevormd door 
drie bommenwerpers, 
in een V. vlucht. 
Hier zes toestellen, de 
achterste drie een 
"treetje" lager dan de 
voorste drie 
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De gevechtsdoos 
Zoals gezegd: Bomber Command vloog bij 
nacht. Bij die nachtelijke raids werd, niet
tegenstaande de vaak gigantische omvang, 
geen speciale formatie-techniek gehan
teerd. De "Mighty Eight" vloog overdag en 
hield zich strikt aan een hechte defensieve 
vluchtformatie, de zgn. Combat-box. In 
zo'n "gevechtsdoos" vlogen de bommen
werpers in secties van 6 tot 7 toestellen 
trapsgewijs. Aldus geformeerd konden 
aanvallende Duitse jagers maximaal onder 
vuur worden genomen. Bij grootscheepse 
aanvallen op Duitsland sloten meerdere 
van zulke formaties boven en naast elkaar 
aan.6) Zo'n compacte, gelaagde eenheid 
kon in alle richtingen vuur spugen. De 
Luftwaffe was een tijdlang onder de indruk 
van de kracht van dit afweervuur. Later vie
len de Duitse jachtvliegers in geconcen
treerde groepen de Amerikaanse formaties 
aan. Die tactiek deed het verlies aan bom
menwerpers aanzienlijk stijgen. Er was 
dringend behoefte aan escorterende lange 
afstandjagers. Die zouden de Messer
schmitts en Fock Wulfs tot diep in het 
Duitse luchtruim kunnen bestoken. De 
meest geprezen Amerikaanse jager voor de 
lange afstand werd de P-51 Mustang. Maar 
ook de P-47 Thunderbolt werd door de 
Duitsers gevreesd. 

Sitting-duck 
Kreeg een toestel technische moeilijkheden 
dan viel het tempo van de formatie niet 
meer bij te houden. Afhaken werd in dat ge
val onontkoombaar. Zo'n geïsoleerd ge

raakte bommenwerper werd een "sitting 
duck" genoemd.7) De bemanning van zo'n 
"sitting duck" verkeerde in groot gevaar. 
Andere bommenwerpers mochten niet ach
terblijven om deze kameraden in nood be
scherming te bieden. Bij een heldere hemel 
werd het risico voor zo'n kreupele bom
menwerper nog groter. Het allerwegen 
zichtbare toestel dreigde dan een gemakke
lijk doelwit te worden van het op veel plaat
sen opgestelde Duitse luchtdoelgeschut. 
Teneinde hoogte te houden had de bom-
menrichter de bommenlast al afgeworpen. 
Misschien was intussen al een commando 
ontvangen om terug te keren. Duitse jacht
vliegers zagen een zekere prooi. Escor
terende Mustangs en Thunderbolts kwa
men opduiken om die vijandelijke vliegtui
gen aan te vallen en te verdrijven. 

Nr. 42-102485 
Een enkele keer wist een piloot ondanks 
motorstoring, zware beschadiging en ko
gelgaten toch nog Engeland te bereiken. 
Soms werd op het juiste moment de beslis
sing genomen om te springen. Wie neer
kwam in bezet gebied kon het geluk hebben 
met behulp van de illegaliteit te ontsnap
pen. In Duitsland kregen neergekomen 
Geallieerde vliegers soms te maken met een 
woedende plaatselijke bevolking.8) In de 
Duitse kranten werden ze dan afgeschil
derd als terreurvliegers en kindermoorde
naars. In ieder geval werd het daar altijd 
krijgsgevangenschap. 
Een vlucht(mission) kon ook een ver
schrikkelijk drama worden. Dat werd het 

Vliegveld Knettishall 
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Vliegend Fort. 
Goed te zien zijn: 
motor 1 en motor 2, 
de buik-, de rug- en de 
kinkoepel 
Foto: Sectie lucht-
machthistorie van de 
Staf Bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten 

voor de bemanning van de Boeing B-17G 
Flying Fortress, registratie-nummer 42-
102485. Dit VI i egend Fort kreeg op de mid
dag van de eerste pinksterdag 1944 ten 
noorden van Magdeburg te kampen met 
motorstoring. Het moest afhaken, vloog te
rug en maakte na een helse vlucht van 500 
km een noodlanding in Groenekan. Drie 
van de tien bemanningsleden kwamen om 
het leven. Die dag verschenen ruim 1000 
bommenwerpers en 600 jagers van de 8ste 
luchtmacht boven Duitsland. Daarvan 
keerden er respectievelijk 32 en 9 niet op 
hun thuishaven terug. 

In het nu volgende wordt geprobeerd de tra
gische tocht van nr. 42-102485 van het be
gin tot het einde te beschrijven. Het is be
doeld als een (laat) eerbetoon namens 
Groenekan aan deze tien jonge mensen. 

Knettishall 
lste Luitenant Arthur Miles Codding (Art) 
kwam begin 1944 met zijn mannen vanuit 
Rapid City (South Dakota) in Engeland 
aan. Zij behoorden tot het 562ste Bomb 
Squadron van de 8ste Luchtmacht. Dit 
squadron maakte op zijn beurt met drie an
dere deel uit van de 388ste Bomb 
Group(BG).9) De thuishaven van 388 BG 
werd Knettishall, gelegen bij het gehucht 
van die naam, niet ver van Norwich. Het 
was een van die vele in ijltempo gebouwde 

vliegvelden voor de 8th Air Force in Oost-
Engeland. De opstal van zo'n "emergency 
airfield" was standaard: drie runways, op-
stelplaatsen voor vliegtuigen, hangars, 
werkplaatsen, meteo, briefing-room, kan-
tine(s) en niet te vergeten de verkeerstoren. 
De hoofdbaan was bijna 2 km lang en zo'n 
50 m breed. De drie banen waren van een 
zware constructie.10) Een maximaal bela
den Vliegend Fort woog tenslotte ruim der
tig ton. Het kampement voor de bemannin
gen en het grondpersoneel bestond uit een 
dozijn nissenhutten. Die lagen ten zuiden 
van het vliegveld, richting Coney-Weston. 
Het depot voor de bommen lag veiligheids
halve ver van deze onderkomens, meer naar 
Knettishall. 
Vooral bij de terugkeer van vliegtuigen 
heerste er een hectische bedrijvigheid op 
het vliegveld. Ambulances waren onder
weg voor het vervoer van gewonden. Vaak 
dodelijk vermoeide bemanningen brachten 
verslag uit in de briefing-room. De onder
houdsploegen begonnen onmiddellijk met 
het herstel van de schade aan de bommen
werpers. Sommige ploegen wachtten in 
spanning op de terugkomst van hun vlieg
tuig. Het vertrek van squadrons voor een 
offensief kon uiteraard meer op schema 
verlopen. 
Voor het overige: Knettishall was een tijde
lijke nederzetting, met sobere accommoda
ties, zonder comfort, ver van de bewoonde 
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wereld, met weinig mogelijkheden voor 
ontspanning. 

De bemanning 
De piloot werd al genoemd. De negen an
dere bemanningsleden waren: 

2de Lt.Roger Withers 

2de Lt.Donald Chiles 

S.Sgt. Delmar McBeth 

T.Sgt. Clyde Waite 

T.Sgt. Robert Berg 

co-pilot 

navigator 

bommenrichter 

radiotelegrafist/schutter 

boordwerktuigkundige/ 
rugkoepelschutter 

S.Sgt. Kenneth Joye 
buikkoepelschutter 

S.Sgt Thomas Roskowick 
linkerzij luikschutter 

S.Sgt. Lawrence Brown 
rechterzij luikschutter 

S.Sgt. James Mulder 
staartkoepelschutter") 

De bemanning was getraind in het forma
tie-vliegen en het deelnemen aan een bom-
run, een collectief uitgevoerd bombarde
ment. Hun reusachtige B-17 noemden ze 
"Little Chum". Dat was de roepnaam van 
de co-piloot. Met uitzondering van Waite 
had deze crew voor die bewuste 28 mei 
1944 in totaal 13 vluchten volbracht. Na 25 
vluchten werd een bemanningslid van een 
bommenwerper onttrokken aan de opera
tionele dienst. Zo'n volledige zgn. tour of 
duty nam gemiddeld 8 tot 10 maanden. Er 
was dus voor elk nog een lange weg te gaan, 
bovendien een vol risico's en gevaren. De 
overlevingskansen waren letterlijk fifty-
fifty. 

Clyde Waite stond voor zijn zevende 
vlucht. Na zes vluchten had hij een neusbij-
holte-ontsteking gekregen. Zo'n sinusitis 
was in dit bedrijf zeer bezwaarlijk. De toe
stellen kenden nl. geen hoge-druk cabines. 
Bij het stijgen naar grote hoogte nam dus de 
luchtdruk af. Bij Clyde ontstond er rela
tieve overdruk in de bijholten door gezwol
len slijmvliezen. Dat leidde op zulke mo
menten tot felle hoofdpijn. Hij had boven
dien het gevoel, dat zijn tanden uit zijn 
mond dreigden te knallen. De dokter be
sloot hem twee weken aan de grond te hou

den en in die tijd werd hij vol gestopt met 
vitaminen van een speciaal soort. Zo werd 
hij opgepept voor zijn zevende missie. 

Slaap tekort 
In februari 1944 hadden de Amerikanen de 
Duitse fabrieken waar jagers werden ver
vaardigd gebombardeerd. Vanaf medio mei 
bombardeerden zij systematisch de Duitse 
installaties voor het vervaardigen van syn
thetische benzine en de raffinaderijen van 
ruwe olie.12) In dit programma van uitslui
tend "military targets" pasten de meeste 
doelen van de 8ste luchtmacht voor die 
28ste mei. Het aantal te bombarderen ob
jecten was 29. Ze lagen voor het merendeel 
in stedelijke concentraties in het midden 
van Duitsland.'3) Voor dit grote offensief 
moesten in totaal 1341 bommenwerpers en 
697 escorterende jagers worden geleverd. 
Wycombe Abbey, het hoofdkwartier van 
Mighty Eight, gaf in de vroege nacht orders 
door aan de bij dit offensief betrokken 
vliegvelden. 

Ook de officier van de wacht op de afdeling 
Operaties van Knettishall kreeg in het holst 
van de nacht per telex de orders voor die 
dag binnen. Kort daarop werden de grond
ploegen en de stafleden gewekt. De eersten 
begonnen onmiddellijk met het in gereed
heid brengen van de aangewezen vliegtui
gen: de bommen werden geladen, de tanks 
gevuld en de munitie voor het geschut werd 
aan boord gebracht. De monteurs testten de 
motoren en de apparatuur. De staf zette de 
ontvangen orders en nadere orders om in 
opdrachten voor de bemanningen. De laat-
sten stonden tegen vieren op. 

De nachtrust was ook dit keer te kort ge
weest. Eenieder bleef tot in de kleine uren 
de dag rekken en ging laat naar zijn nest. 
Een mens moest er maar iets van zien te ma
ken. Want wie wist zeker of het niet zijn 
laatste nacht op de basis was of zelfs op 
aard? Zo peinsde een nog slaperige Clyde 
Waite op weg naar de kantine.14) 

Briefing 
Het uitgebreide en welverzorgde Engelse 
ontbijt werd elke dag als een luxe ervaren. 
Het was nog donker toen werd verzameld in 
de briefing-room. Als altijd voltrok zich de 
briefing in een sfeer van angstige spanning. 
Hoe ver zou de vlucht zijn, hoe intens de 
luchtafweer, waren er veel Duitse jagers te 
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verwachten? Dat soort vragen drong zich 
telkenmale bij ieder op. De informatie liet 
niet lang op zich wachten. Op een afgerolde 
kaart van bezet gebied werd het doel van de 
dag aangewezen. Het bleek Köningsburg te 
zijn, een stad niet ver van Magdeburg. Daar 
moest dooreen formatie van 105 vliegende 
forten een militair depot worden vernie
tigd.15) Die ruim 100 bommenwerpers wer
den geleverd door een vijftal vliegvelden. 
Het verzamelpunt werd aangewezen. 
Boven de Noordzee zouden de vele 
squadrons een "combat-box" vormen. Alle 
vragen werden zorgvuldig door de briefing-
officier beantwoord. Daarna kwam de me
teoroloog met het weer en de man van de 
Intelligence met informatie over de Duitse 
luchtafweer. Bomb Group 388 wist nu wat 
haar die dag te doen en te wachten stond. 
Als laatste sprak de aalmoezenier bemoedi
gende woorden en een kort gebed. De be
manning van "Little Chum" kwam nog 
even voor een verrassing te staan. De kente
kens van de eigen vertrouwde kist moesten 
nodig worden bijgeschilderd. Dat stond op 
de werklijst van deze eerste pinksterdag. 
De baas van de grondploeg, sergeant 
Charles Steel, had deswege een andere 
bommenwerper startklaar gemaakt. Het 
was een exemplaar van het laatste model 
B-17 Flying Fortress, de nr. 42-102485. Bij 
dit model was een bepantsering aan
gebracht voor de panelen van de instrumen
ten. 

Dat ogenschijnlijk simpel gegeven mag 
niet onvermeld blijven. 
De boordwerktuigkundige sergeant Robert 
Berg was ingenomen met dit vervangende 
fort en deszelfs extra beveiliging. Berg was 
een techneut met ervaring. Wat hij niet wist 
over B-17's hoefde niet geweten te worden. 
Omdat hij wat ouder was werd hij Unk 
(Uncle) genoemd. En niet alleen daarom.I6) 

War is heil 
Na het verzamelen boven de Noordzee 
steeg de formatie tot 5000 meter, vloog ver
volgens ten noorden van Kiel over de 
Deense peninsula en daarna landinwaarts 
naar Köningsburg. Ingevolge het vliegplan 
moest net voor het begin van de bomrun 
zo'n 1000 meter worden geklommen. 
Tot dan was de vlucht met de B-17G 42-
102485 vlekkeloos verlopen. Maar bij de 
start van die klim viel motor nr. 1 uit. Unk 
stelde vast, dat het defect onherstelbaar 

was. Bommenrichter sergeant Delmar 
McBeth wist wat hem te doen stond: hij 
opende onmiddellijk het bommenluik. 
Conform de betreffende standaardproce
dure werden alle bommen gelost. Ondanks 
deze gewichtsvermindering van 3000 kilo 
kon het toestel zich niet handhaven in de 
"combatbox".17) Dat werd "sitting duck" 
om in de taal van de luchtmacht te spreken. 
Radiotelegrafist Clyde Waite ontving via 
de radio permissie om koers te zetten naar 
het verzamelpunt (van de formatie) voor de 
terugvlucht. Nog voor het beschermende 
wolkendek op 1500 meter kon worden be
reikt werd de bommenwerper al geraakt 
door enkele Focke Wulf's. Die schoten de 
radio-apparatuur volledig aan stukken. Tot 
overmaat trok de bewolking op. Lucht
doelgeschut had bij een wolkeloze hemel 
vrij spel. Piloot Art Codding zakte onmid
dellijk tot "boomtophoogte" . Soms moest 
hij zelfs optrekken voor hoogspanningslij
nen. Het was bizar maar effectief: nog voor 
een schutter te land ook maar kon richten 
was het doelwit al weer voorbij. Verstoken 
van ieder contact met de vluchtleiding was 
er nu nog slechts één optie : richting thuis
haven. Navigator Don Chiles dirigeerde het 
fort dan ook in westelijke richting. Via de 
intercom gaf Art zijn commando's. Buik
schutter Kennie Joye werd bevolen zich on
middellijk los te maken en naar de radio-

'f <£ 

ruimte te gaan. Bij een buiklanding zou hij 
immers in zijn positie vermorzeld worden. 
Beneden vergleed, heel nabij, een land
schap met dorpen en stadjes. Daarin vielen 
te ontwaren van kerkdiensten terugkerende 
mensen. Op diezelfde luisterrijke zondag
middag werden elders massa's bommen af
geworpen. Had Pershing niet gezegd: War 
is hell? Clyde Waite zag in een flits de kern 
van die massieve uitspraak. 

Het beschermend pantser 
Plots dartelden twee Thunderbolts rond de 
dodelijk bedreigde bommenwerper. De be-

Focke Wulf. 
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Opstijgende rook kort 
nadat de B-17G was 

neergestort. 
De foto werd ge
nomen vanuit het 

zolderraam van de 
villa "Welgelegen", 

Groenekanseweg 90. 
Voorgrond links: kas

sen en plat glas. 
Daarboven: (nu) 

groente- en boom
kwekerij. 

Vervolgens: weiland 
van en achter villa 

"Kweeklust". 
De weilanden van 
Westeneng en De 
Kruijf (nu kerk en 

Versteeglaan) worden 
aan het gezicht ont

trokken door de 
boomgaard van 

"Kweeklust". Toren 
horizon: de Domtoren 

manning was overgelukkig met dit escorte. 
Maar wat te denken van de vreemde wen
dingen en capriolen van deze kleine vrien
den? Nog voor de piloot hun waarschuwing 
begreep was het al te laat. De machine 
schoof rakelings over het centrum van een 
basis van de Luftwaffe en werd onmiddel
lijk getroffen door machinegeweren en 
zwaar geschut. Kort erop volgde een 
tweede dreun.18) 
Unk, Clyde, Jim, Thomas, Kenn en 
Lawrence vonden dekking in de radio
ruimte. De beide laatsten waren door ko
gels gewond. Thomas was ernstig getroffen 
in de linkerzij. Door het uitvallen van de in
tercom was er geen contact meer met de an
dere bemanningsleden. Na het optrekken 
van de rook gingen Unk en Clyde op onder
zoek. 

Clyde zag een manshoog gat in de rechter
wand van de romp. Aan de voorkant van de 
machine moest ook een gaping zijn. Want 
de lucht perste zich met orkaankracht door 
het vliegtuig. Er was bijna geen doorkomen 
aan. Het lawaai was oorverdovend. Het ge
lukte hem het compartiment van de beide 
piloten te bereiken. Vandaar uit had hij 
zicht op de voorste sector. De neus was vol
ledig weggeschoten. Donald Chiles, de na
vigator en Delmar Mc Beth, de bommen-
richter, waren bij de beschieting gedood. 

Chiles' hoofd was van zijn romp gerukt. 
Motor nr.3 was uitgeschakeld, de propeller 
brandde. Die brand zou ook spoedig de 
vleugel bereiken. De piloten deden hun 
werk. Zij dankten hun leven aan de (extra) 
pantserplaat voor het instrumentenpaneel. 
De instrumenten waren geheel vernield. De 
snelheid van het vliegtuig kon niet meer 
worden afgelezen. Het hoogteroer was be
schadigd. Boven het geraas uit hoorde 
Clyde de stem van Arthur Codding. Hij be
greep, dat een landing onvermijdelijk was 
en spoedde zich vervolgens omzichtig 
maar snel naar het radio-bok. Kort daarop 
kwam ook Unk terug. Deze gelastte de be
manningsleden de zitpositie in te nemen 
voor een crash-landing. 

Zo zaten zij, met hun rug tegen een dwars-
schot, in afwachting van een misschien ver
pletterende smak, de knieën opgetrokken, 
de handen gevouwen in hun nek. 

Het weiland 
Binnen de Achtste Luchtmacht bestond een 
welhaast vermetel vertrouwen in het 
Vliegend Fort. Het bleef gaan, wat er ook 
van over was. "Binnenkomen op één vleu
gel, met gebed". Dat werd wel gezongen op 
Knettishall. Ondanks de benarde toestand 
moest piloot Codding onwillekeurig aan 
die tune denken. Bij momenten kwam het 
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hem ongeloofwaardig voor, dat het toestel 
maar bleef vliegen. Besturing was nauwe
lijks meer mogelijk. Met de resterende mo
toren 2 en 4 zou hij misschien nog ietwat 
naar links en naar rechts kunnen uitwij
ken.19) Maar met het hoogteroer viel nage
noeg geen stijging meer te bewerkstelligen. 
Vóór hem doemden bomen op. De aanra
king met de boomtoppen kon amper wor
den vermeden. Het bos was nog niet gepas
seerd of de resterende draden van de trim-
kabel van het hoogteroer begaven het. Op 
dat moment kwam er een weiland met 
rechte sloten op de beide piloten af. 

De crash voltrok zich even voor 15.30u. 
Voor de bemanning was dat 3:30 P.M. en in 
de overlevering van Groenekan half vier. 
De schok was hard en hevig. De propellers 
werden onder de vleugels gewrongen, de 
buikkoepel trok zijn eigen sleuf in de 
grond. Zo'n kleine twee minuten ploegde, 
hobbelde en schoof het ontzagwekkend ge
vaarte met geweld door grasland en sloten. 
Meer dan zestig meter, toen kwam het tot 
stilstand. Maar de romp was ongebroken, 
de bodem niet gescheurd. Het voorste ge
deelte en de rechtervleugel stonden in 
brand. 

De sloot 
Ook de piloot en de co-piloot wisten de ra
dio-ruimte te bereiken. Ze waren allen ver
suft, gevoelloos, immobiel. Maar de drang 
om te overleven en het dreigend gevaar 
bracht hen weer in beweging. De benzine 
uit de gescheurde vleugeltanks voedde het 
vuur. De bommen waren weliswaar afge
worpen, maar de munitie voor het geschut 
was nog aan boord. Bij ontploffing zouden 
die kogels door alle wanden heen dood en 
verderf zaaien. Er was geen moment te ver
liezen. Het ontsnappingsluik zat in de 
grond. Hoe uit deze doodkist te komen? Jim 
Mulder trapte met alle kracht de deur open. 
Met achterlating van de doden sprong ieder 
naar buiten. Maar hoe nu uit handen van de 
Duitsers te blijven? In die vlakke wei was er 
uitsluitend een sloot om zich in te verber
gen. Ook Thomas Roskowick werd erin ge
sleurd. Twee bemanningsleden gaven alles 
om zijn hoofd boven water te houden. Hij 
was buiten bewustzijn geraakt. Op zo'n 100 
meter afstand lag de bommenwerper, bran
dend als een fury. Bij de aanblik ervan reali
seerde Clyde Waite zich plots, dat in de 
haast de vluchtuitrustingen waren blijven 

Dit fragment van een 
zijden route-kaart lag 
in de omgeving van 
de crash-plaats van de 
B-17G42-102485. 
Het fragment werd 
daar gevonden door 
de toenmalige mare
chaussee in De Bilt. 
de heer J.P. Kossen, 
nu woonachtig in 
Stiens (Friesland). 
Foto en tekst: Henk 
Wilson, Bilthoven 
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Een bommenrek van 
de B-17G 42-102485. 

Van Hoffen nam het 
rek onder zijn jas 
mee, nadat hij als 

brandweerman op 28 
mei 1944 bij het 

brandend toestel aan
wezig was geweest. 
Foto: G. van Driel, 

Groenekan. 

Boerderij Veldhoeve, 
Groenekanseweg 62, 
toentertijd bewoond 
door D. de Kruijf en 
familie. 

liggen. Afgezien van de chocolade-repen 
beschikte nu niemand over een kompas 
noch over een landkaart. 
Vanuit zijn verkillende schuilplaats nam 
Art de omgeving in zich op. Naar het noor
den lag het bos, dat hen bijna fataal was ge
worden. Tegen de achtergrond van het ge
boomte tekende zich een boerderij af. 
Vanaf die boerderij kwam iemand aangelo
pen. Zo te zien was het de boer en dat vond 
hij vertrouwenwekkend. Maar tegen het 
zonlicht in kijkend zag de piloot in de verte 
kleine groepen mannen, die zich in looppas 
voortbewogen, onmiskenbaar militairen. 
Vluchten kon niet meer. 

Thomas Roskowick 
Die pinksterzondag om de klok van drie be
vond Dirk de Kruijf zich achter de boerderij 
en keek richting Blauwkapel. Daar, diep in 
het weiland,lag zijn vee. Twee van zijn 
zoons stonden op het punt de 25 koeien te 
gaan halen. Het melken gebeurde altijd 
achter de boerderij.20) De boer kon tevree 
zijn met het groeizame weer. De overvloe

dige zonnewarmte en het briesje uit het 
zuid-oosten was goed voor het nog drassige 
land. Geluid van het luchtafweergeschut 
van Blauwkapel deed hem opschrikken. Op 
datzelfde moment hoorde en zag hij het 
vliegtuig komen. Het vloog over de hoge 
bomen van de Veldlaan, daarna laag en in 
een golvende beweging over het weiland 
van Westeneng. Nog geen seconde later 
butste de brandende kolos tegen de grond, 
schoof nog zo'n zestig meter door en 
boorde zich vast in de zachte aarde. Dat al
les voltrok zich halverwege Groenekan en 
Voordorp, op de tweede en derde akker van 

De Kruijf. Met zijn buurman Hendrik 
Copijn was hij als een van de eersten op de 
plaats des onheils aanwezig.21) Vanwege de 
hitte was het niet mogelijk dicht bij het 
vliegtuig te komen. Bemanningsleden za
ten gehurkt in een sloot. De boer dacht van
wege ernstige brandwonden. 

In het weiland lag een zwaargewonde vlie
ger. Diè man was hun eerste zorg. Zij leg
den hem op een houten landhek en droegen 
hem zo naar de boerderij. Kees van Hoffen, 
reeds aanwezig als lid van de vrijwillige 
brandweer, hielp hierbij.22) Ter plekke wa
ren er nu ook Duitsers van Voordaan. Een 
van hen sprak grimmig van "Kinder
mörder".23) Bij de boerderij gekomen tilden 
de dragers het hek voorzichtig op de regen
put. Dokter Buisman constateerde, dat de 
halve linkerheup van de schutter was weg
geschoten en dat deze vanwege een shock 
geen pijn voelde. Van Hoffen stond de ster
vende bij in zijn laatste ogenblikken.24) 
Terzelfder tijd kwamen er, dwars door het 
land, soldaten aangerend van fort Blauw
kapel en vlak daarop arriveerde ook nog de 
Feldgendarmerie.25) Het wemelde binnen 
de kortste keren van Duitse militairen van 
allerlei soort en rang. Piloot Codding en zes 
mannen van zijn crew werden onmiddellijk 
gevangen genomen. Hun vrienden hadden 
hen al die tijd niet uit het oog verloren: 
hoog aan de hemel cirkelden twee Thunder
bolts. Zij lieten nog even een aanzwellend 
gierend geluid horen, "dipten" bemoedi
gend met hun vleugels en verdwenen. Het 
waren ongetwijfeld dezelfde jagers, die 
eerder op de dag hadden geprobeerd met 
snelle wendingen te waarschuwen voor op
doemend gevaar. Dit keer werd hun bewe
gingstaal ten volle begrepen. Het deed de 
krijgsgevangenen ook goed om te weten, 
dat bij de "debriefing" op Knetti shall ge-
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Luchtfoto van Groenekan-Zuid. gemaakt door een geallieerd foto-verkenningsvliegtuig op 15 maart 1945. De plaats van de crash is aange
geven met een wit cirkeltje. De sleuf die de B-17G in het weiland maakte is niette zien op de foto. De Kruijf vulde de gaten en liet er gras op 
groeien. De putjes met witte omranding zijn bomtrechters. Het vliegtuig lag op het meest westelijk gelegen weilandperceel van De Kruijf en 
hing met het stukgeschoten neusgedeelte boven de sloot tussen dit perceel en de kwekerij van Copijn. Naar schatting zo'n 4 à 500 meter van 
de boerderij Veldhoeve, aangegeven met een vierkantje. 
Foto: Topografische Dienst Emmen 
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Vanwege de aanleg 
van de A27 omstreeks 

1960 (en die van de 
Versteeglaan vanaf 

1991 ) werd de situatie 
ten zuiden van de 

boerderij Veldhoeve 
gewijzigd. Rechts de 

begroeiing van het 
talud van de A27. 

Langs het talud loopt 
(vanaf 1995)een 
fietspad. Dirk de 

Kruijf wijst (in 1975) 
de plek aan van de 
crash. Einde schei-

sloot is zichtbaar. 
Proeve plaatsbepaling 
vanuit de huidige situ

atie: de sloot tussen 
Veldhoeve en 

Versteeglaan ener
zijds en Copijn en 

Copijnlaan( 15-41) 
anderzijds komt uit in 

de brede sloot langs 
het fietspad bij de 

A27. Aan de oostkant 
van deze uitmonding 
lag de B-17G Flying 

Fortress. 
Foto: Henk Wilson, 

Bilthoven. 

rapporteerd zou worden over de lotgevallen 
en de crash van de B -17G 42-102485. 

De brandweer 
Intussen stroomden er van alle kanten 
nieuwsgierigen toe. Sommige toeschou
wers kwamen tot op het terrein. Die werden 
er onmiddellijk afgestuurd door soldaten. 
Om 15.31 u was de (vrijwilige) brandweer 
van de gemeente Maartensdijk uitgerukt 
onder leiding van commandant C. Leef-
lang. Negen minuten later reed de autospuit 
het erf op van De Kruijf. Zo'n brand blus
sen met deze spuit bleek volstrekt uitgeslo
ten. Intussen waren er problemen gerezen 
aangaande het vervoer van de beide gewon
den.26) De Duitsers wilden geen toestem
ming geven de ambulance te bellen. Uit
eindelijk gelukte het toch een auto van de 
Geneeskundige Dienst uit Utrecht te laten 
komen.27) Met deze auto werden Kenneth 
Joye en Jim Brown vervoerd naar een laze-
ret van de Duitse Weermacht. Het viel (nog) 
niet te achterhalen op welk moment en naar 
welke plaats de overleden Thomas Rosko-
wick werd vervoerd. 

Art Codding, Roger Whithers, Robert 
Berg, James Mulder en Clyde Waite wer
den naar de Ortskommandantur in Utrecht 
gebracht en aan een kort verhoor onderwor
pen. Zij werden met respect behandeld en 
's avonds van een maaltijd voorzien. Later 
op die avond werd het vijftal teruggebracht 
naar het vliegtuig om de beide gevallen 
kameraden luitenant D.L. Chiles en staf 
sergeant D.D. Mc Beth te identificeren. De 
lijken werden door de Duitsers gekist en 
weggevoerd. 
's Middags was de brandweer uitgerukt op 
grond van "eigen waarneming", 's Avonds 
tegen half elf gingen Cees Leeflang en zijn 
mannen opnieuw naar de plaats van de 
brand. Dit keer op last van de Duitse weer-
macht, "....om het smeulende vuur uit te 
maken, aangezien nog een vleugel in tact 
was, gevuld met benzine" zo luidde het 
brandrapport.28) Het nablussen begon om 
22.40u en duurde tot voorbij het midder
nachtelijk uur. Daarbij dient bedacht, dat 
het nogal wat tijd vergde om de brandspuit 
voor een sloot nabij het vliegtuig te krijgen. 
Het weiland was in die tijd van het jaar nog 
zeer drassig. 
Om 1.45 u stond de spuit weer in de kazerne, 
toentertijd de loods van smid Van Manen. 
Groenekan was ten tijde in diepe rust. 

Souvenirs 
Ook op de tweede pinksterdag trok het 
wrak veel bekijks. Er was nu een schild
wacht bij geposteerd. Die wacht deed niet 
moeilijk en schooljongens uit Groenekan 
konden, via het weiland van Westeneng, 
dicht bij het vliegtuig komen.29) Al scharre
lend vonden ze menig "souvenir" w.o. een 
lichtpistool, stukken plexiglas en zelfs mi
trailleurbanden met patronen. Wat hen op
viel was, dat het water van de sloot waarin 
het vliegtuig tot stilstand was gekomen, 
groen was gekleurd. Iemand wist te vertel
len, dat dit kwam doordat er anti-vries-
vloeistof uit het koelsysteem van de moto
ren in dat slootwater was gevloeid.30) Het 
wrak lag er tot Dinsdag. Die dag kwam er 
een dieplader. De Kruijf vertelde nog dat er 
eerst een vleugel van het wrak werd ge
sloopt. Die ging op een vrachtwagen. De 
romp werd op de lange, platte wagen ge
schoven. Het bleek nog uiterst moeilijk te 
zijn om met die sleep vanaf de zijweg langs 
de boerderij op de Groenekanseweg te ko
men. Waar nu een voet(fiets)pad ligt langs 
die weg was toen nog een sloot. Bovendien 
stond er aan de westkant van het toegangs
hek een zware eikeboom. Die boom stond 
bij het draaien letterlijk in de weg. Na moei
zaam manoeuvreren reed de stoet, oplegger 
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plus vrachtwagen, richting De Bilt. Daarna 
wordt het spoor van de B-17G 42-102485 
steeds vager. Volgens een ooggetuige stond 
de oplegger met zijn zware vracht in de 
daaropvolgende nacht bij station Bilt-
hoven. Kort daarna zijn de romp, de losse 
vleugel en andere gedemonteerde restanten 
waarschijnlijk op het spoorwegemplace
ment overgeladen.31) 

Gedenken 
Belangrijk is uiteraard de vraag hoe het de 
bemanning verging en waar de drie omge
komen bemanningsleden werden begra
ven. Ten aanzien van beide vragen is er nog 
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onderzoek gaande. Daarom nu slechts 
voorlopige antwoorden. 
Waar navigator Donald Chiles, bommen-
richter Delmar Mc Beth en linkerzijluik-
schutter Thomas Roskowick door de Duit
sers werden begraven kon nog niet worden 
vastgesteld. De zoon van een vroegere tuin
man bij Copijn noemde Amersfoort. Op 10 
november 1944 werd in Margraten de (eni

ge) Amerikaanse militaire begraafplaats in 
Nederland in gebruik genomen. Thomas 
Roskowick werd er ter aarde besteld. Het is 
mogelijk, dat de beide anderen ook op deze 
ere-begraafplaats hebben gelegen. In dat 
geval zijn hun stoffelijke overschotten na 
enige jaren op verzoek van familie overge
bracht naar Amerika. Of het inderdaad zo 
gegaan is, zal nog uitgezocht worden. 
De bemanningsleden, die de crash over
leefden, kwamen in eerste instantie in 
Frankfurt a/d Main terecht. Clyde Waite 
schrijft in de epiloog van zijn geschrift, dat 
hij vervolgens verbleef in een kamp in de 
buurt van Grosstychow, bij Stettin. In het 
voorjaar van 1945 werd een groot aantal in 
gevangenschap verkerende militairen van 
de Amerikaanse Luchtmacht overgebracht 
naar Neurenberg. Daar zag hij tot zijn grote 
verrassing ook Art en Roger. Op 29 april 

Riem van de 
verbandkist van de 
B-17G 42-102485. 
Foto: Henk Wilson, 
Bilthoven. 

Kees van Hoffen 
legde via het 
Amerikaanse Rode 
Kruis contact met de 
moeder van Thomas 
Roskowick. Zij be
zocht eind mei/ begin 
juni 1965 Margraten 
en ook Groenekan. 
Op de foto mevrouw 
E. Roskowick en Van 
Hoffen, bij de boerde
rij van De Kruijf, op 
de plaats waar de 
schutter van de 
B-17Gop28mei 
1944 stierf. 
Foto: Utrechts 
Nieuwsblad, 2 juni 
1965 

Kruis op het graf op 
de Amerikaanse 
begraafplaats in 
Margraten. 
Foto: L. van den 
Brink. Groenekan. 
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Wit cirkeltje: plaats 
crash, aangegeven in 

de ruimtelijke situatie 
van 1980. 

• .-m* 

1945 werd Clyde Waite bevrijd en spoedig 
daarna keerde hij per schip naar zijn land te
rug. Hoe het de andere vier is vergaan na die 
veelbewogen 28 mei 1944 is (nog) niet be
kend.32) 

Naar schatting zijn in de Tweede Wereld
oorlog zo' n 6000 vliegtuigen boven Neder
land verongelukt. Van die 6000 waren er: 
2500 van de Britse Royal Air Force (RAF), 

1750 van de Duitse Luftwaffe en 1750 van 
de United States Army Air Force (US-
AAF). Van die laatste 1750 crashte er een 
op Groenekans grondgebied. Van de 10 be
manningsleden zijn er drie omgekomen. Zij 
mogen niet worden vergeten. Het is aan 
Groenekan om deze drie doden te geden
ken. 

Wim Hoebink 

Noten 
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terug zien. Bij gelegenheid van genoemd bezoek 
ontvingen de huidige bewoners/eigenaren, de 
heer en mevrouw De Vos, een geschrift geschre
ven door Clyde Waite, de radiotelegrafist, getiteld 
"The Consummation of Little Chum", 7 pagina's. 
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kant van de boerderij. 
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den deel uit van de brandweer. De boer was on
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zich via het erf van De Kruijf naar het toestel. Zie: 
Bulletin 1939-1945, nr. 53, 1980, p. 11, 
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Geschiedenis. 

23 .Volgens een ooggetuige was het de Duitse beheer
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droeg. Toen de zwaar gewonde Roskowick om 
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"Kindermörder brauchen nichts zu trinken". Deze 
beheerder was vaak gekleed in het uniform van de 
Nazi-partij. Hij was geen militair. De aanwezige 
Duitse soldaten en hun meerderen gedroegen zich 
correct. 

24. Van Hoffen was lekenpredikant bij de Remon
strantse Broederschap. 

25. Van de militairen van fort Blauwkapel waren 
sommigen nog in sport-of zwembroek. Die had
den kennelijk daarvoor op de wallen van het fort 
zitten zonnebaden. 

26. Zie: Bulletin, nr. 53, 1980, p. 11. 
27. Provinciaal Militair Archief, Code 320 t/m 322, 
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31. Nachtrapport van de politie, nachtdienst van 4-5 
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De Engelsen, The 
Polar Bears, reden op 

7 mei 1945 met hun 
Half Tracks 

Maartensdijk binnen. 
De foto is genomen 
met de rug naar het 
gemeentehuis. De 

Engelsen rijden ter 
hoogte van de 

brandweergarage 

MAARTENSDIJK 
Kort na de bevrijding op het bordes van het 
gemeentehuis. 
Voorste rij v.l.n.r.: Wil Annema, Toos van 
Rooijen, Frans van Eek. wethouder D. Udo, 
een Canadees militair en de heer G. Kuipers. 
later gemeente-secretaris. 
Tweede rij: de heer E. Kwint, L.W.H, de 
Geus en Th.J. Hagevoort 

Voor de duiventil bij het gemeentehuis. 
Op het bankje tussen twee Canadese militairen 

Judith Levi. 
Judith heeft als onderduikster gedurende de bezetting bij 

kweker Van Brummelen aan de Molenweg gewoond. 
Naast de militair links staat gebogen 

de heer Van Brummelen. 
Onderde duiventil staan de heren G. Kuipers en 

P. Klaassen te praten. 
De politie-agent naast de militair rechts is H. Klaassen, 

hoofd van de politie 
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De familie van Zijtveld staat voor de boerderij aan de 
Tolakkerweg 86 in Hollandsche 
Rading tijdens de bevrijding naar 
de wegtrekkende Duitse soldaten 
te kijken. De soldaten lopen rich
ting Hilversum. 
In de stoet rijden ook enige boerenwagens mee 
Foto uit: P. van 't Veer, De Tweede Wereldoorlog, 1960, 
De Arbeiderspers 

BEVRIJD 1945 

Ereboog bevrijding aan de Molenweg. 
De boog is spontaan door de bewoners met ladders van schilder 

Evert Boshuis tussen de huizen nummers 56 en 59 over de weg gebouwd. 
De boog was versierd met dennegroen en dahlia's. 

V.l.n.r.: de heren K. v.d. Heiden, C.W. v.d. Bunt. A. Westbroek, 
W. de Jong en C. van Eek, zittend A. Koops. 

De ereboog heeft 14 dagen gestaan 
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Verzoek en vervolg 

In de mei-dagen van 1940 werden, van
wege de op handen zijnde inundatie, de be
woners van de gemeente Achttienhoven 
geëvacueerd naar de gemeente Ursem. Die 
van de gemeente Westbroek gingen naar de 
gemeenten Stompetoren, Oterleek en 
Schermerhorn. De inwoners van de kern 
Groenekan werden vanwege het gevaar van 
"eigen en vijandige wapenwerking" onder
gebracht bij gezinnen in Maartensdijk en 
Hollandsche Rading. De koeien van de 
boeren, die moesten evacueren werden af
gevoerd naar Woerden en omgeving. 
Vijftig jaar later,in mei 1990, werd over dit 
ingrijpend gebeuren een speciaal nummer 
van St.Maerten uitgebracht(nr.4). De herin
neringen aan die episode uit de lokale ge
schiedenis bleven op die wijze voor het na
geslacht bewaard. 

Ook met het oog op de maand mei van dit 
herdenkingsjaar nam de redactie het initia
tieftot een speciaal nummer. Van elke kern 

van de gemeente is een met oorlogsomstan
digheden of bevrijding verbandhoudend 
bijzonder gebeuren beschreven. Bij het ver
zamelen van gegevens voor de verschil
lende artikelen kwamen in gesprekken en 
documentatie ook nog andere bijzonderhe
den uit de bezettingsjaren naar voren. 
Daarvan volgt hier beknopt aangeduid een 
opsomming in willekeurige volgorde: 
gaarkeuken, luchtbescherming, blokploe-
gen, bombardementen, voedseltochten, 
volkstuinen, aanhoudingen, brandstof ver
garen, ruilen in natura, contacten met de be
zettende macht, werken in Duitsland, be
vrijding. Wat betreft mede-burgers: joodse 
gezinnen, onderduikers, évacuées en men
sen van het verzet. 
Uiteraard zullen er meer feitelijkheden, 
voorvallen, gebeurtenissen en lotgevallen 
van personen te noemen zijn uit de bezet
tingstijd in de (toenmalige) gemeenten 
Achttienhoven, Westbroek en Maartens-
dijk. 

De ploeg van de gaar
keuken in de Eskem 
in Groenekan, begin 
1945. Foto van: Suze 

van der Woerd-
Versteeg. 
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Tankversperring 
Ruigenhoeksedijk. 
1940 

"Ww-4 
• - - ^ l * " . * " * " 

Bij uitstek deze maanden staan die bezet
tingsjaren in het brandpunt van de belang
stelling. Door publikaties, uitzendingen en 
onderlinge gesprekken zullen sommige 
herinneringen aan die tijd weer boven ko
men en andere mogelijk zelfs scherper om
lijnd raken. Uitgaande hiervan richt de re
dactie een verzoek aan inwoners van de ge
meente, die de jaren 1940-1945 hier mee
maakten. Misschien zijn er onder hen, die 
feitelijkheden aangaande het lokale gebeu

ren van toen willen noteren en toezenden. 
Uiteraard kan die informatie ook aan de 
orde komen in een gesprek.Op deze wijze 
vergaard materiaal zou (ondersteund door 
gegevens uit documenten) kunnen leiden 
tot een (voorlopig) afsluitend verhaal over 
de gemeente Maartensdijk in oorlogstijd. 
Ondergetekende fungeert als contactper
soon. 

W.Hoebink (03461-2020) 
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Historische Vereniging Maartensdijk 

De Historische Vereniging Maartensdijk is opgericht tijdens de oprichtingsvergadering die werd 
gehouden op 7 oktober 1987 in het Dorpshuis "De Groene Daan" in Groenekan. 

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en zo mogelijk het 
onderzoeken van de geschiedenis van Maartensdijk en omstreken. De vereniging streeft dit doel 
na zonder winstoogmerk. 

Bestuur 
Voorzitter J.H.W. Hermsen, Veldlaan 5, 3737 AM Groenekan, tel. (03461) 15 41. 
Secretaris: A.E. Zoetebier-Kluyver, Vijverlaan 2, 3737 RH Groenekan, tel. (03461) 12 48. 
Penningmeester: R.J. Tiessen, Spoorlaan 82, 3739 KG Hollandsche Rading, tel. (02157) 1533. 

De contributie bedraagt ƒ 30,- per jaar. 
Voor informatie over en opgave als lid van de Historische Vereniging kan men zich wenden tot 
de secretaris. 

Het gironummer van de Historische Vereniging is: 4400774 t.n.v. Historische Vereniging 
Maartensdijk. 

St. Maerten is het tijdschrift van de Historische Vereniging 
mei '95 no. 13 zesde jaargang 
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N.J.M. Adema, Dr. Welfferweg 8d, 3615 AN Westbroek, tel (03469) 11 79. 
W.P. Hoebink, Copijnlaan 17, 3737 AV Groenekan, tel. (03461) 20 20. 
L.A.M. Fijen, Gruttolaan 3, 3738 EV Maartensdijk, tel. (03461) 39 45 (eindredactie). 

Grafische verzorging en lay-out 
J.C. van Hoffen. 
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