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Van de redactie 

Met voldoening bieden wij u De Biltse Grift in een nieuwe vorm aan. Na 11 jaar vindt de redactie 
het gewenst dat DBG in een nieuwe lay-out te verschijnt. DBG is nu meer hanteerbaar en door een 
betere papierkwaliteit kunnen de illustraties scherper tot hun recht komen. Ook de omslagfoto is 
van betere kwaliteit en spreekt daardoor (hopelijk) meer aan. 
Eveneens wordt een nieuw gestileerd logo geïntroduceerd. Dit logo berust op het zegelstempel van 
het gerecht Oostbroek en De Bilt, dat in gebruik is geweest van 1791 tot hoogstens 1798. Het 
bekende Sint Laurensrooster in het zegel is terug te voeren tot het klooster Oostbroek; het wapen 
dat in kleur rood-wit-rood is (in de heraldiek wordt rood verticaal gearceerd weergegeven) is dat van 
het Vrouwenklooster. Het schild in het midden (surtout, drie rode kepers op een zilver veld) is dat 
van de laatste ambachtsheer, Van Ewijck. 
Lies Haan-Beerends beschouwt, nu in deel 2 van "Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van De 
Bilt en Bilthoven" de groei van die plaatsen in de jaren 1851 tot 2000. Over Cornelis van Ravens
waay, waarnemend burgemeester van De Bilt in de duistere periode 1943-1945, maakte Jan van der 
Heijden een boeiend verhaal. Tenslotte vervolgen we onze reeks over de Tweede Wereldoorlog met 
het artikel "Drama in Westbroek" van Hans Brugman. Een eerdere beschouwing over dit drama 
stond in St. Meierten van mei 1995. 
De redactie hoopt, dat u de nieuwe opzet waardeert en wenst u veel lees- en kijkplezier toe. 

Foto op de omslag: De Dorpsstraat in de jaren vijftig van de vorige eeuw 



Ontstaansgeschiedenis van De Bilt en Bilthoven 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN 
ONTWIKKELING VAN DE BILT EN BILTHOVEN 

DEEL 2 
Lies Haan-Beerends 

Onderstaande tekst is van de website van de vereniging Historische Kring D'Oude School. Op 
deze website zijn nog meer interessante wetenswaardigheden te vinden. Zo vindt u er diverse 
(topografische) kaarten uit verschillende periodes, beschrijvingen en foto's van landgoederen, kerken, 
scholen, openbare gebouwen, boerderijen, villa's enz. Ook oude ansichtkaarten met markante 
dorpsgezichten zijn met een beschrijving op de site te vinden. De site groeit nog steeds. Het is dus 
de moeite waard het internet op te gaan en te surfen naar: home.wanadoo.nl/hist-kring-debilt. 

Gemeente De Bilt 1851-1940 
De ontwikkeling van De Bilt en nog meer 
nog die van Bilthoven is gestimuleerd door 
de aanleg van de spoorlijn. In 1863 kwam er 
door toedoen van de toenmalige eigenaar 
van Jagtlust, jonkheer H. van den Bosch, een 
halteplaats langs de lijn trecht-Amersfoort-
Zwolle. Jonkheer Van den Bosch stelde 
grond beschikbaar en verbond daaraan de 
voorwaarde dat de treinen uit beide 
richtingen zowel 's morgens als 's avonds in 
De Bilt zouden stoppen. 

In 1898 werd de spoorlijn Den Dolder-
Baarn gerealiseerd, gevolgd in 1901 door de 
lijn Bilthoven-Zeist. Mede door toedoen van 

mr. J.E. Ameshof, secretaris van de 
Nederlandsche Centraal-Spoorweg-
Maatschappij, stopten er na 1900 gaandeweg 
meer treinen bij de halte De Bildt-Station. 

Het Station in 1913 

http://home.wanadoo.nl/hist-kring-debilt


De heer Ameshof bewoonde de eerst 
gebouwde villa ten noorden van de 
spoorlijn, villa Ensah genaamd. Deze villa 
werd in de oorlog gebombardeerd. Thans 
zijn daar weer prachtige woningen en 
appartementen gebouwd. Burgemeester en 
wethouders besloten op 2 april 1996 aan de 
weg de naam Ensahlaan te geven, waardoor 
de herinnering aan villa Ensah levend wordt 
gehouden. 

Gemeente De Bilt telde anno 1901, 3.080 
zielen. Dit aantal zou in dertig jaar oplopen 
tot 11.250. Deze groei heeft voornamelijk te 
maken met het ontstaan van Bilthoven. Het 
eerste villapark dat ontstond was nog ten 
zuiden van de spoorlijn gelegen en werd 
Villapark Vogelzang genoemd. De 
voorname huizen aan het einde van de 
Soestdijkseweg-Zuid maakten daar deel van 
uit, alsook diverse grote en kleinere villa's, 
staande bijvoorbeeld aan de Nachtegaallaan, 
Spoorlaan en Prins Hendriklaan. 

In 1911 werd tijdens de raadsvergadering 
van 28 juli besloten tot instemming met de 
door burgemeester en wethouders 
voorgetelde namen voor drie nieuwe 
villaparken ten noorden van de spoorlijn. In 
het toenmalige Ensahpark zouden de namen 
Marislaan, Mesdaglaan en Mauvelaan 
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gebruikt gaan worden. In het meer 
noordelijk aan te leggen park Drakenstein 
zouden onder anderen de schrijvers Beets, 
Bilderdijk, De Genestet vernoemd worden, 
terwijl aan de wegen in het ten westen van 
de Soestdijkseweg aan te leggen park, 
Biltsche Duinen gejiaamd, de namen van 
bekende Nederlandse schilders, zoals 
Rembrandt, Rubens, Van Dijck, Ruysdael, 
Van Ostade en Jan Steen zouden worden 
gegeven. Tot de naamgeving van de wegen 
deel uitmakend van het Oosterpark (de 
componistenbuurt) werd op 19 maart 1918 
besloten. In 1919 ging men over tot 
naamgeving van de wegen gelegen in het 
villapark Ridderoord, gelegen ten noorden 
van het park Biltsche Duinen, waarna de 
bebouwing van Bilthoven-Noord 
grotendeels gerealiseerd werd. 

Natuurbad "De Biltsche Duinen' rond I960 
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Bij het Emmaplein en langs de Julianalaan 
ontstonden de eerste winkels. De Van 
Dijckschool werd in 1916 als openbare 
school opgericht. In datzelfde jaar werd de 
Zuiderkapel, gelegen aan de Boslaan, in 
gebruik genomen. Er werden behalve grote 
en kleine villa's ook rusthuizen gebouwd 
alsmede hotels en in 1923 werd er zelfs een 
zwembad aangelegd. De nieuwe woonkern 
werd toen niet meer De Bildt-Station 
genoemd, maar had in 1917 de naam 
Bilthoven gekregen. Bedrijfjes waren er in 
Bilthoven nauwelijks te vinden. De 
gemeente stimuleerde de bouw van villa's, 
waardoor Bilthoven een forensenplaats is 
geworden, profiterend van de 
spoorverbinding. 

In De Bilt kwam rond 1900 het 
Kloosterpark tot stand. Dat werd 
gerealiseerd op een deel van het voormalige 
landgoed 't Klooster, dat in 1893 door 
G.H.L. baron Van Boetzelaer te koop werd 
aangeboden. Op een gedeelte van het 
landgoed en in het voormalige landhuis 
vond het KNMI haar onderkomen. 

In 1903 werden de toen al gebruikte namen 
van straten en wegen, lanen en stegen 
gelegen in de toenmalige gemeente De Bilt 
officieel vastgelegd. De oude Steenstraat 
werd deels Utrechtseweg en deels 

Dorpsstraat genoemd. De Burgemeester De 
Withstraat kende men nog als Achterdijk. 
Als pasaangelegde straten stonden 
Nieuwstraat en Tuinstraat vermeld. Ook de 
Hessenweg en de Waterweg werden officieel 
benoemd al was daarlangs nog nauwelijks 
bebouwing te vinden. 

Op 22 mei 1906 werd besloten tot de 
naamgeving van de Kerklaan, de 
Kerkdwarslaan en de Westerlaan. Deze 
namen stonden in verband met de r.-k. St. 
Michaëlkerk die daar gebouwd was. Op 26 
juli 1893 was daarvoor de eerste steen 
gelegd. 

In 1919 werd er langs de Hessenweg een 
complex van 24 arbeiderswoningen 
gebouwd in opdracht van de 
woningbouwvereniging Patrimonium. Ook 
in de omgeving van de Nieuwstraat werden 
er in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
arbeiderswoningen gebouwd en nieuwe 
straten aangelegd. 

In 1920 werden de namen Overboschlaan en 
Parklaan goedgekeurd, in 1921 gevolgd door 
die van de eerstaangelegde lanen in 
Tuindorp. Niet voor niets bestaat de 
Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT 
al meer dan 75 jaar. Al kent de 
bewonerscommissie van het Burgemeester 



Van Heemstrakwartier nog niet zo'n lang 
leven, de naam van het gelijknamige kwartier 
werd op 23 april 1935 vastgesteld en de 
bebouwing zal in die tijd een aanvang 
hebben genomen. 

Zowel De Bilt als Bilthoven groeide gestaag, 
al bleef er nog een flinke groenstrook tussen 
de beide dorpskernen bestaan, een 
groenstrook die na de oorlog volgebouwd 
zou gaan worden. 

De Dorpskerk was niet langer de enige kerk. 
Behalve de St. Michaëlkerk was aan de 
Soestdijkseweg de Immanuelkerk 
gerealiseerd, waartoe in 1921 was besloten. 
De Woudkapel aan de Beethovenlaan, hoek 
Sweelincklaan, was in 1924 gereed, in 1925-
1926 werd aan de Gregoriuslaan de r.-k. kerk 
gebouwd die toegewijd werd aan Onze Lieve 
Vrouwe van Altijddurende Bijstand en in 
1928 kon de Julianakerk in gebruik genomen 
worden. 

De Oude School deed niet langer als 
schoolgebouw dienst. Van 1845 tot 1883 
werd lesgegeven in het pand waarin ook het 
gemeentehuis en het politiebureau gevestigd 
waren (Dorpsstraat vanouds Steenstraat 25). 
Na 1883 was de Tuinstraatschool als 
openbare school in gebruik. Deze school, 
die later bekend werd als de Theo 
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Thijssenschool, is tot 1991 als zodanig in 
gebruik geweest. De School met den Bijbel 
ging in 1910 van start. De Julianaschool in 
1918, de Leyensewegschool in 1919, evenals 
de Montessorischool. De St. Michaëlschool 
werd opgericht in 1921, de St. Theresia van 
Lisieux-school in 1925 en de Werkplaats 
Kindergemeenschap was onder de 
bezielende leiding van Kees Boeke op 6 
januari 1926 van start gegaan in een woning 
aan de Van der Helstlaan. In 1929 werd het 
nieuwgebouwde pand aan de Frans Halslaan 
betrokken. Er volgden nog meer scholen: de 
Oranje Nassauschool werd in 1931 in 
gebruik genomen en Het Nieuwe Lyceum 
startte in 1935 in een villa aan het 
Vermeerplein. 

Gemeente De Bilt 1940-1945 
De verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog zijn ook niet aan De Bilt en 
Bilthoven voorbijgegaan. Het Nederlandse 
IVe legerkorps, dat het noordelijke deel van 
de Grebbelinie moest verdedigen, werd 
gecommandeerd vanuit Bilthoven. Bij de 
Grebbelinie werd in de eerste meidagen 
zwaar gevochten. De Duitse troepen braken 
in de avond van de dertiende mei door deze 
linie heen. De Nederlandse vierde Divisie 
van het He legerkorps moest zich 
terugtrekken achter de Hollandse Waterlinie. 
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De Duitsers rukten op. Ook toen 
ondervond De Bilt de lasten van het feit dat 
het dorp aan de marsroute gelegen was. Het 
enige verschil was dat de troepen zich niet 
meer door de dorpskern verplaatsten, maar 
over de omgelegde Utrechtseweg trokken. 
Die dertiende mei had de commandant van 
Utrecht, kolonel Van Voorst tot Voorst, 
bevel gegeven om oostelijk van Griftenstein 
een aantal huizen ter weerszijden van de 
Utrechtseweg te vernielen om zodoende een 
beter schootsveld te krijgen. Het Nederlandse 
He legerkorps had stelling genomen in 
Fort De Bilt en bij het Werk Griftenstein. 

Omstreeks het middaguur van de veertiende 
mei hielden de Duitse troepen van de 207e 

divisie op de Utrechtseweg ter hoogte van 
de Kerklaan halt. Volgens ooggetuigen stond 
de Utrechtseweg die dag van De Bilt tot 
Zeist vol met allerlei legervoertuigen en was 
het een chaotische toestand. Duitse 
vliegtuigen wierpen pamfletten uit boven de 
stad Utrecht. Zorgwekkender was echter de 
boodschap die een Duitse 'parlementair', de 
Oberstleutnant Von Zitsewitz, afgaf bij het 
Werk Griftenstein. Daarin was een 
ultimatum gesteld. Men vorderde de 
commandant van Utrecht de strijd op te 
geven. Indien dat niet zou gebeuren, dan 

zou Utrecht hetzelfde lot treffen als 
Warschau. In eerste instantie wilde kolonel 
Van Voorst tot Voorst weigeren. Om vier 
uur 's middags echter kreeg hij een 
telefoontje van generaal Winkelman met de 
boodschap de Duitsers te kennen te geven 
dat men de wapens neerlegde. Men wilde 
verdere bombardementen vermijden. Kort 
daarvoor hadden de gruwelijke 
bombardementen op Rotterdam 
plaatsgevonden. Verder bloedvergieten 
moest worden voorkomen. 

Ook in De Bilt en Bilthoven braken zware 
tijden aan. Het feit dat de vliegbasis 
Soesterberg hemelsbreed niet ver van De 
Bilt en Bilthoven ligt bracht met zich mee, 
dat er tijdens de oorlogsjaren diverse 
vliegtuigen boven Bilts en Bilthovens 
grondgebied zijn neergestort. Zo stortte op 
14 november 1940 een bommenwerper neer 
in Noord-Houdringe, tegenover de 
Varenkamp. De vierkoppige bemanning 
kwam om en drie burgers werden gewond, 
waaronder de zoon van de toenmalige 
burgemeester Van den Borch. Er zouden 
nog diverse vergelijkbare ongelukken 
plaatsvinden. 

In 1943 besloot de Duitse generaal Reinhard 
zijn Utrechtse hoofdkwartier te verhuizen 
naar Bilthoven. Hij wenste een betere 



Camouflage van de onderkomens, mede 
omdat de aanvallen van de geallieerden 
heftiger werden. Er werd een 
bunkercomplex gebouwd in de driehoek 
gelegen tussen de Bilderdijklaan, de 
Tollenslaan en de Hasebroeklaan. Daarin 
vond het LXXXVIIF Armeekorps met 
ingang van 1 januari 1944 een onderkomen. 
Het gehele, nu grotendeels nog aanwezige, 
complex bestond uit twaalf bunkers. 
Rondom het bunkercomplex werden bijna 
alle woningen gevorderd, alsmede vele 
huizen gelegen aan de Soestdijkseweg. De 
staf betrok villa Zonneheuvel aan de 
Bilderdijklaan en generaal Reinhard vestigde 
zich in de toen aan de Rubenslaan gelegen 
villa de Bremhorst, eigendom van baron Van 
Boetzelaer. De administratieve staf van het 
Duitse hoofdkwartier betrok het 
gemeentehuis Jagtlust, dat op 21 september 
1943 al gevorderd was. De gemeentelijke 
activiteiten werden verplaatst naar de Oranje 
Nassauschool. Ook het distributiekantoor 
vond daar onderdak. Bij Jagtlust werden 
eveneens drie bunkers aangelegd en het 
gebied rondom het gemeentehuis werd met 
prikkeldraad afgezet. 

De Bilt en Bilthoven werden gedurende de 
oorlogsjaren getroffen door diverse 
bombardementen van het Duitse 
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hoofdkwartier nabij de Bilderdijklaan. Er 
waren diverse luchtaanvallen van de 
geallieerden op het station en de spoorlijn. 
De aanval van 29 november 1944 was 
waarschijnlijk gericht op dat hoofdkwartier. 
Die aanval was echter verkeerd ingeschat en 
miste doel. Op het Emmaplein en aan de 
Prins Bernhardlaan liepen diverse panden 
flinke schade op. 

Er volgden nog heviger bombardementen. 
Op 29 december werd het bunkercomplex 
weer aangevallen. Bij dat bombardement 
werden ook diverse andere doelen flink 
beschadigd of totaal verwoest. De 
voormalige villa Ensah, gelegen vlak bij het 
station, kreeg een voltreffer. De aan de 
andere zijde gelegen Villa Oase raakte in 
brand. De aan de Rubenslaan gelegen villa 
De Bremhorst werd verwoest. Het net voor 
de oorlog gebouwde Nieuwe Lyceum aan de 
Jan Steenlaan werd volledig met de grond 
gelijk gemaakt en ook hotel-restaurant 
Heidepark werd zwaar getroffen. 

Tot aan het eind van de oorlog werden er in 
De Bilt en Bilthoven nog diverse woningen 
verwoest. In totaal zijn er boven Bilts 
grondgebied negen vliegtuigen neergestort 
en hebben zich veertien grotere en kleinere 
bombardementen voorgedaan. 
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In maart 1945 trokken de SS-troepen uit 
Bilthoven weg. Het gemeentehuis Jagtlust 
kwam weer vrij en werd tot noodhospitaal 
ingericht. Al is de officiële bevrijdingsdatum 
5 mei 1945, in De Bilt duurde het nog tot 7 
mei voor de ongeregeldheden ophielden. Op 
die dag trokken de eerste eenheden van de 
Polar Bears met hun tanks en trucs via de 
Utrechtseweg De Bilt binnen. Een 
ooggetuige heeft verteld dat er die dag grote 
feestvreugde heerste langs de Utrechtseweg. 
Ook foto's bewijzen dat. De Polar Bears 
reden naar Jagtlust, waar ze ontvangen 
werden door de teruggekeerde burgemeester 
Van den Borch. Bij Jagtlust waren duizenden 
mensen aanwezig om de bevrijders te 
begroeten. Vijf ellendige oorlogsjaren waren 
voorbij. In De Bilt en Bilthoven waren vele 
overledenen te betreuren, net als overal 
elders in het land. Op het verzetsmonument 
bij Jagtlust zijn de namen van gevallenen 
vermeld. Bij dat monument vindt elk jaar op 
de vierde mei een herdenking plaats om alle 
overledenen te gedenken. Op 14 augustus 
worden de slachtoffers, gevallen in 
voormalig Nederlands-Indië herdacht. 

Gemeente De Bilt 1946-2000 
Na de oorlog volgde er een periode van 
herstel. De gemeente De Bilt telde in 1946, 

16.950 inwoners. Het leven vond 
langzamerhand weer zijn normale gang. 

Zoals overal in Nederland het geval was nam 
de bevolkingsgroei ook in De Bilt en 
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De Opstandingskerk rond 1970 



Bilthoven in snel tempo roe. Dat had 
natuurlijk tot gevolg dat er al gauw diverse 
uitbreidingsplannen van de grond kwamen. 
Zo begon de bouw van het Jachtplan in 
1952, de Akker in 1954, evenals de 
bebouwing rond het La Plataterrein. In 1957 
werd er een begin gemaakt met de 
bebouwing van Brandenburg-West. De 
realisatie van de Biltse wijk Weltevreden 
startte in 1962, het Bilthovense Centrum II 
in 1969, terwijl de wijk De Leyen in en na 
1971 tot ontwikkeling kwam. 
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Buys Biillotschool 1957 

Er werden nieuwe kerken en scholen 
opgericht. Zowel de Laurenskerk als de 
Opstandingskerk ontstonden in 1963. In de 
omgeving van de Melkweg werden diverse 
scholen gebouwd evenals op andere plaatsen 
in de gemeente. De Hessenweg werd steeds 
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meer de Biltse winkelstraat ten koste van de 
Dorpsstraat vanouds Steenstraat en de 
Burgemeester De Withstraat. In Bilthoven 
werd rond 1980 winkelcentrum De 
Kwinkelier gebouwd als uitbreiding van de 
reeds bestaande winkels langs de Julianalaan, 
Vinkenlaan en Emmaplein. Het verkeer nam 
zienderogen toe en er ontstonden diverse 
knelpunten. Het openbaar vervoer werd 
uitgebreid. En van de bestaande groenstrook 
tussen de dorpskernen De Bilt en Bilthoven 
was niet veel meer over. Gelukkig is er nog 
het hertenpark met de kinderboerderij in de 
wijk Brandenburg. Ook is De Bilt nog de 
prachtige buitenplaatsen rijk met hun mooie 
groengordels, te vinden langs de 
Utrechtseweg en de Holle Bilt. En door de 
parkachtige aanleg van de villaparken 
houden De Bilt en Bilthoven het groene 
aanzicht. 

De Bilt en Bilthoven telden in de jaren 
negentig van de vorige eeuw samen 
ongeveer 33.000 inwoners. Veel mensen die 
in het arbeidsproces zaten waren buiten de 
toenmalige gemeente werkzaam. Velen ook 
waren verbonden aan het KNMI of RIVM 
of ze werkten bij bedrijven en bedrijfjes of 
winkels binnen de gemeentegrenzen. 
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Gemeentelijke herindeling 2001 
In het verleden hebben er diverse 
gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden, 
waarbij De Bilt grond moest afstaan aan de 
gemeente Utrecht. Eind jaren negentig 
kwam de discussie op gang betreffende de 
gemeentelijke herindeling die op 1 januari 
2001 gestalte zou moeten krijgen. Na 
uitvoerige discussie en veelvuldig politiek 
overleg, waarbij vooral de gemeente 
Maartensdijk zich verweerde, werd tot 
samenvoeging besloten van de gehele 
voormalige gemeente Maartensdijk met de 
gemeente De Bilt, waarna de nieuwe 
gemeente De Bilt 42.348 inwoners telt en 
een totale oppervlakte bestrijkt van 6.710 ha. 
Er is een woningbestand van in totaal 18.071 
stuks, er zijn twintig basisscholen, verspreid 

over de zes woonkernen van de nieuwe 
gemeente en vier scholen voor voortgezet 
onderwijs. De voormalige gemeente 
Maartensdijk is relatief veel minder dicht 
bebouwd en er bevinden zich nog vele 
agrarische bedrijven. Na de verkiezingen van 
8 november 2000 werd er een nieuwe 
gemeenteraad samengesteld die met ingang 
van 1 januari 2001 zitting nam. De Biltse 
burgemeester, mr. A. Tchernoff, is benoemd 
tot burgemeester van de nieuwe gemeente 
De Bilt, die ook een nieuw wapen heeft. Op 
het Biltse gemeentehuis Jagtlust wordt druk 
gewerkt om tot een echte gemeenschap te 
groeien. Dat de diverse dorpskernen elkaar 
mogen stimuleren en waarderen, zodat er na 
verloop van tijd sprake zal zijn van echte 
gemeenschapszin. 

Deel 1 verscheen in De Biltse Grift, 12c' jaargang nr. 2 blz. 36. 

Bronnen: 
• Broekhoven, Sabine en Sonja Barends, De Bilt Geschiedenis en Architectuur, Zeist 1995. 

• Brugman, drs J.C., Bezet en Verzet De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd, Bilthoven 1993. 

• Damsté, P.H., Oostbroek en de Bilt c.s., Zutphen 1978. 

• Meijer , J.W.H., Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven, Bunnik 1995. 

• De Utrechtse Gemeenten in 1815, uitgave provincie Utrecht, Ie herdruk 1976. 

• Herindelingskranten uitgegeven door de gemeenten De Bilt en Maartensdijk, september en december 2000. 

• Bestanden van de vereniging Historische Kring D'Oude School 



De Biltse Grift Maarl 20(14 

CORNELIS VAN RAVENSWAAY, 
WAARNEMEND BURGEMEESTER 

VAN DE BILT, 1943-1945 

Jan van der Heijden 

Op 15 mei 1943 rinkelde de telefoon op 
Jagdust. De griffier van de provincie Utrecht 
wenste burgemeester Van der Borch te 
spreken. Zijn boodschap was kort. 
Rijkscommissaris Seyss-Inquart had op 14 
mei besloten om Van der Borch met 
onmiddellijke ingang te ontslaan als 
burgemeester. Over de motieven die tot dit 
besluit hadden geleid werden geen 
mededelingen gedaan. Besloten werd dat de 
oudste wethouder, de heer Troostheide, de 
functie van burgemeester voorlopig zou 
waarnemen. 
Lang heeft dit echter niet geduurd. In de 
vroege ochtend van 7 juni belde de 
provinciale griffier naar de heer Troostheide 
met de mededeling dat Seyss-Inquart met 
onmiddellijke ingang Van Ravenswaay had 
aangewezen als waarnemend burgemeester 
van De Bilt. Van Ravenswaay, een berucht 
NSB-er en sinds 1 april 1942 burgemeester 
van Utrecht, heeft deze functie bijna twee jaar 

vervuld. Een donkere periode in de 
geschiedenis van het Biltse gemeentebestuur. 

NSB-burgemeesters 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de 
benoeming van nieuwe burgemeesters in 
handen van de bezetters. Aanvankelijk 
hebben de bezetters bij vacatures nauwelijks 
NSB-ers benoemd. Mussert en zijn 
volgelingen waren ook bij de Duitsers niet zo 
geliefd. Men voelde wel dat de NSB een 
geïsoleerde positie innam in de Nederlandse 
samenleving. De gemeente Tubbergen had de 
'eer' om op 1 oktober 1940 als eerste 
gemeente een NSB-burgemeester te mogen 
begroeten. De Februaristaking van 1941 
bracht echter een wijziging in het 
benoemingsbeleid teweeg. Kort daarna, op 4 
maart 1941, kreeg Zaandam (een 
stakingsnest) de tweede NSB-burgemeester 
van ons land: Van Ravenswaay. Snel volgden 
er meer. Na juni 1942 werden (op één na) 
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uitsluitend 'foute' burgemeesters benoemd. In 
de zomer van 1944 telde ons land 275 NSB-
burgemeesters, die ongeveer een derde van 
alle burgemeestersposten bezetten. Omdat 
die met name in de steden en middelgrote 
gemeenten werkzaam waren, woonde bijna 
twee derde van de Nederlandse bevolking 
onder een 'foute' burgemeester. 
Burgemeesters hadden op 1 september 1941 
een geheel andere positie gekregen. De 
gemeenteraden waren buiten werking gesteld 
evenals de colleges van B. & W. Hun taak 
werd waargenomen door de burgemeester. 
Wethouders die nog een actieve rol speelden 
hadden slechts een adviserende taak. Dat 
betekende dat de burgemeesters het volledige 
gezag over de gemeenten uitoefenden. De 
gemeentepolitie was sinds 1 maart 1943 
omgevormd tot staatspolitie. Op dat gebied 
hadden de burgemeesters dus geen directe 
bevoegdheden meer. 

Wie was Van Ravenswaay? 
Cornells van Ravenswaay werd op 19 
september 1897 te Amsterdam geboren, zoon 
van Johan van Ravenswaay en Griete Vogel. 
Hij studeerde op de Handelshogeschool te 
Rotterdam. Zijn militaire dienstplicht 
vervulde hij onder meer in Utrecht, waar hij 
in 1920 in het huwelijk trad met Alberdina 
Frederika Donderwinkel. Hij trad in de 

voetsporen van zijn vader als 
procuratiehouder. Bij Philips werd hij onder 
meer belast met bedrijfsorganisatorische 
taken in Berlijn, Parijs en Boedapest. Na zijn 
ontslag in de crisisjaren ging hij in Brussel 
werken voor een Zweedse firma. Tijdens de 
voormobilisatie begin 1939 heeft Van 
Ravenswaay zich vrijwillig gemeld als 
reserveofficier van de artillerie. In de 
meidagen van 1940 diende hij als kapitein der 
veldartillerie en heeft hij in die functie nog 
een aantal NSB-ers gearresteerd. Na de 
capitulatie en demobilisatie kwam hij zoals 
veel Nederlandse militairen in de 
Opbouwdienst. Hij was ernstig teleurgesteld 
over de smadelijke nederlaag van het 
Nederlandse leger en ook het werk bij de 
wederopbouw stemde hem niet tevreden. 
Hij zocht naar mogelijkheden in een andere 
functie, bijvoorbeeld in die van burgemeester. 
Op 10 oktober 1940 werd hij lid van de NSB. 
Hij deed dit op advies van niemand minder 
dan de SS-generaal Hans Rauter, die hem 
verzekerde dat het lidmaatschap zijn kansen 
op een burgemeesterspost zou vergroten. 

Zaandam 
Vier maanden later had de beroemde 
Februaristaking (25 en 26 februari 1941) 
plaats, een voor de bezetters volkomen 
onverwachte en massale reactie op de 

12 
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jodenvervolging. Vooral in Amsterdam, Haar
lem, Hilversum en Zaandam ging het er hef
tig aan toe. De bezetters zonnen op 
tegenmaatregelen. De 'stakingssteden' kregen 
forse boetes opgelegd. De gemeenteraad en 
B. & W. in Zaandam werden hun 
bevoegdheden ontnomen en de burgemeester 
werd ontslagen. Het plaatselijk gezag werd op 
4 maart 1941 in handen gelegd van één 
persoon, de kersverse NSB-er Van 
Ravenswaay. Deze ontpopte zich als een felle 
nationaal-socialist die de Zaankanters wel 
eens even zou aanpakken. De 
gemeentesecretaris, de commissaris, de 
hoofdinspecteur van politie en tal van 
anderen werden vervangen door 
partijgenoten. Meer dan 100 'kameraden' 
werden in gemeentedienst benoemd. Dat 
laatste gebeurde op voordracht van een door 
Van Ravenswaay opgerichte 
Personeelscentrale, geleid door een felle 
NSB-er. Die Personeelscentrale verzamelde 
ook informatie over de politieke gezindheid 
van het personeel van de gemeente en semi-
overheidsinstellingen. Het lag niet in zijn aard 
om tegenstanders door vriendelijk optreden 
te paaien: "Eerst moeten de felste hetzers en 
de leiders der obstructie, in de eerste plaats 
bedrijfsleiders en chefs, verwijderd worden." 
Toen hij merkte dat een aantal NSB-
ondernemers in Zaandam door de bevolking 

werd geboycot richtte hij de Bestelcentrale 
op. Alle gemeentelijke bestellingen, aankopen, 
aanbestedingen en dergelijke dienden bij de 
'gebroodroofde kameraden' te geschieden. 
Toen hij na ruim een jaar Zaandam verliet 
om in Utrecht 'van leer te trekken', ontving 
de gemeente Utrecht een anoniem schrijven 
uit Zaandam. De afzender bedankte de 
gemeente Utrecht van harte namens 99,5 
procent van de Zaandammers voor 'de 
verlossing van den rotzak'. 

Utrecht 
Zijn handelwijze in Zaandam had indruk 
gemaakt op de NSB-leider Mussert. Op diens 
aandringen heeft Seyss-Inquart besloten 
burgemeester Ter Pelkwijk van Utrecht per 
31 maart 1942 te ontslaan en Van 
Ravenswaay in diens plaats te benoemen. 
Nog voor zijn officiële installatie op zaterdag 
25 april werd de toon gezet. Hij wilde directe 
controle over alle benoemingen en ontslagen 
en een lijst van alle ambtenaren met hun 
politieke voorkeuren. Alle bestellingen voor 
de gemeente moesten hem worden getoond, 
zodat hij NSB-leveranciers kon bevoordelen. 
Hij bleek bovendien uit Zaandam een eigen 
staf van NS B-medewerkers te hebben 
meegebracht die het werk van de wethouders 
en ambtenaren moest controleren. Binnen 
enkele weken was een grimmige sfeer op het 

13 
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stadhuis ontstaan. De wethouders hadden 
collectief ontslag genomen en werden 
vervangen door NSB-ers. Ambtenaren waren 
ontslagen of hadden hun functie neergelegd. 
De burgemeesterskamer werd versierd met 
portretten van Mussert en Hitler en zowel de 
nieuwe burgemeester als zijn naaste 
medewerkers liepen rond in W.A.-uniform 
met rijlaarzen. De installatieplechtigheid werd 
een 'hoogtepunt' in zijn carrière. De 
Domtoren werd net als alle 
gemeentegebouwen getooid met rood-wit-
blauwe en NSB-vlaggen. De stadhuisbrug 
was geheel versierd en er stond een erewacht 
van de W.A. en de Jeugdstorm. Z o n beetje 
alle 'foute' notabelen waren in de versierde 
raadzaal aanwezig om te zien hoe hem de 
burgemeestersketting werd omgehangen. 
Tijdens de plechtigheid hield hij een rede, die 
bol stond van nationaal-socialistische en 
antisemitische kreten, waar zelfs vele 
partijgenoten aanstoot aan namen. De 
tegenstanders van de door hem gewenste 
nieuwe orde bestempelde hij als 
'kapitalistische en joodse uitzuigers' en 
'communistische, joodse, egoïstische 
agitators'. 

Kennismaking in De Bilt 
Zoals gezegd kwam op maandag 7 juni 1943 
het bericht van de benoeming van Van 

Ravenswaay tot waarnemend burgemeester 
van De Bilt. Hij is diezelfde dag nog beëdigd. 
Waar dit plaatsvond is mij niet bekend, in 
ieder geval niet in De Bilt. Hij heeft Jagtlust 
's middags wel bezocht om kennis te maken 
met de Biltse wethouders en de 
gemeentesecretaris. Bij deze kennismaking 
was ook zijn persoonlijk secretaris, de NSB-er 
De Munnik, aanwezig. De ontmoeting had 
plaats in de burgemeesterskamer op Jagtlust. 
Van Ravenswaay vertelde dat hij zelf verzocht 
had om naast zijn ambt als burgemeester van 
Utrecht de functie in De Bilt te mogen 
waarnemen. De Commissaris van de 
Provincie dr. W.B. Engelbrecht (ook NSB-er) 
had hier aanvankelijk niet veel voor gevoeld, 
maar er uiteindelijk toch mee ingestemd. Op 
de vraag van wethouder Ter Laan of dit de 
inleiding vormde voor annexatie van De Bilt 
door Utrecht antwoordde Van Ravenswaay 
pertinent ontkennend. Van Ravenswaay zei te 
hopen op een goede samenwerking tussen de 
Biltse wethouders en hun Utrechtse collega's. 
Omdat de Utrechtse wethouders allemaal 
NSB-ers waren, werd zijn oproep nogal koel 
begroet. 

Een tweede, meer uitgebreide bijeenkomst, 
vond vier dagen later plaats op vrijdagmiddag 
11 juni. De Utrechtse delegatie, bestaande 
uit het volledige college van B. & W., de 
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gemeentesecretaris en een achttal ambtenaren 
had voorafin de trouwzaal van Jagtlust een 
'onderonsje'. De burgemeester vertelde aan 
zijn eigen mensen dat hij uit was op nadere 
samenwerking. Hij wenste geen bruusk 
optreden en voorlopig ook geen vervanging 
van Biltse functionarissen, voor zover deze 
zelf wilden blijven. Na deze voorbespreking 
volgde een rondgang door het gemeentehuis. 
Men belandde tenslotte in de raadzaal waar 
de Biltse delegatie in angstige spanning deze 
eerste ontmoeting afwachtte. Het Biltse 
gezelschap bestond uit twee wethouders, de 
gemeentesecretaris, de hoofden en chefs van 
de verschillende afdelingen, de 
gemeentearchitect, de kapitein van politie en 
een politieofficier. De nieuwe burgemeester 
hield staande een toespraak. Ieder zou zijn 
werk moeten voortzetten zoals hij gewend 
was. Hij deed daarbij een beroep op de 
aanwezigen voor een goede en vlotte 
samenwerking, ook bij verschil van politiek 
inzicht. Naar zijn mening moesten voor- en 
tegenstanders van het nationaal-socialisme de 
handen ineenslaan ter bestrijding van het 
Bolsjewisme. Na de toespraak werd door 
hem met de inmiddels rondgedeelde jenever 
een dronk uitgebracht op De Bilt. De 
gemeentesecretaris van Utrecht, dr. J. de 
Lange, tekende in zijn dagboek aan: "De 
toespraak werd niet beantwoord." Het viel 

hem ook op dat tijdens het borreluurtje zijn 
Biltse collega Damsté met Van Ravenswaay 
in discussie ging over een aantal 
voorschriften, waartegen Damsté 
gewetensbezwaren had. 

Het gemeentebestuur onder Van 
Ravenswaay 
Direct na zijn benoeming werd een regeling 
opgesteld voor het bestuur van de gemeente 
onder zijn leiding. De Biltse wethouders 
(Troostheide van Financiën, De Geus van 
Onderwijs en Ter Laan van Sociale Zaken) 
werden belast met de voorbereiding van 
besluiten over hun eigen portefeuille. 
Besluiten werden echter zoals gezegd 
genomen door de burgemeester, die zich 
vooraf nog eens liet adviseren door de 
Utrechtse NSB-wethouders. 
Collegevergaderingen vond Van Ravenswaay 
zonde van de tijd. Het was beter dat ieder 
zich met zijn eigen werkterrein bezighield en 
zich niet met andermans werk bemoeide. 
Overigens heeft wethouder Ter Laan zich na 
7 juni niet meer op het gemeentehuis 
vertoond, De Geus slechts een enkele keer. 
Alleen wethouder Troostheide was eerst op 
dinsdag, later vrijwel elke dag op het 
gemeentehuis. Niet omdat hij graag 
samenwerkte met Van Ravenswaay, maar 
meer omdat hij het ambtelijk apparaat 
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C. van Ravenswaay 

(grotendeels anti-NSB) niet in de steek wilde 
laten. 

Elke dinsdag van 
10.00 tot 11.00 
uur hield de 

burgemeester 
in het Biltse 
gemeentehuis 
spreekuur. Zijn 
functie van 
waarnemend 
burgemeester 
heeft hij hoofd
zakelijk vanuit 
Utrecht vervuld. 
Elke werkdag om 

17.00 uur reisde een bode uit De Bilt naar 
Utrecht om bij de burgemeester een tas met 
stukken af te leveren. Deze kon dan 
tegelijkertijd een tas met afgehandelde 
stukken mee terugnemen naar De Bilt. 

Van Ravenswaay liet zich in Utrecht bijstaan 
door een aantal naaste medewerkers, 
consulenten genoemd. Een van hen was J.B. 
Schoonhoven, die tot de oude garde van de 
NSB behoorde. Deze Schoonhoven (niet te 
verwarren met de Biltse ambtenaar W. van 
Schoonhoven) zou elke dinsdag van 9.00 tot 
17.00 uur op de Biltse secretarie in De Bilt 
zijn. Alle andere werkdagen was hij van 8.00 

tot 1 1.00 uur op het Utrechtse stadhuis te 
spreken over Biltse aangelegenheden. Enkele 
weken later werd hij door Van Ravenswaay 
benoemd tot 'secretaris van de burgemeester 
van De Bilt'. De gemeente De Bilt moest 
voor het salaris van deze pottenkijker nog 
ƒ 1.000,- per jaar bijdragen. 

Aanvankelijk besloot Van Ravenswaay dat 
alle bestellingen van goederen, aankopen en 
aanbestedingen vooraf goedgekeurd moesten 
worden door de Bestelcentrale Utrecht. Deze 
centrale was net als in Zaandam opgericht om 
NSB-ondernemers te bevoordelen. Nadat 
Damsté hiertegen ernstige bezwaren had 
geuit, trok de burgemeester deze maatregel 
gedeeltelijk in. 

Van Ravenswaay trok de besluitvorming over 
het aanstellen en ontslaan van personeel naar 
zich toe en schakelde hierbij de Utrechtse 
Personeelscentrale in, die (het wordt 
eentonig) onder leiding stond van een NSB-
er. In Zaandam en Utrecht had zijn beleid 
geleid tot tal van ontslagen van 'goede' 
ambtenaren -vooral op sleutelposities- die 
werden vervangen door NSB-ers. In De Bilt 
is echter geen sprake geweest van 
grootschalig ontslag. Zowel voor als na zijn 
aantreden werden veel ambtenaren 



gedwongen tot deelname aan de arbeidsinzet 
in Nederland en Duitsland. Dit gebeurde 
echter op last van de bezettende macht en 
niet op initiatief van Van Ravenswaay. 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 11 
juni 1943 had één van de Utrechtse 
delegatieleden, de sociaaladviseur W.S.J. 
Vissers, een lege plek aan de wand van de 
trouwzaal ontdekt, waar kennelijk een portret 
van de koningin had gehangen. Hij vroeg 
direct toestemming aan de burgemeester om 
daar een portret van de Leider der NSB op te 
hangen. De burgemeester keurde dit goed 
maar wees er op, dat er dan tegelijk volgens 
voorschrift een portret van Hitler moest 
komen, dat niet kleiner mocht zijn dan dat 
van Mussert. Men wilde ook in de raadzaal 
dergelijke portretten ophangen. 
Gemeentesecretaris Damsté wees de 
burgemeester er echter op dat zo'n 
handelswijze niet bevorderlijk was voor de 
door de burgemeester zo gewenste 
samenwerking. Van Ravenswaay besloot toen 
om alleen portretten op te hangen in de 
burgemeesterskamer. Bij bijzondere 
gelegenheden zouden deze tijdelijk in de 
raadzaal kunnen hangen. 

Gemeentesecretaris Damsté vervulde 
gedurende de periode Van Ravenswaay een 

De Biltse Grift Maart 2004 

sleutelrol in het gemeentelijk apparaat. Hij 
had niet alleen een gevoelsmatige afkeer van 
de NSB en van Van Ravenswaay, maar nam 
ook principieel stelling tegen het nationaal-
socialisme. Hij probeerde persoonlijk contact 
met Van Ravenswaay zoveel als mogelijk te 
ontwijken, al was dit door zijn functie als 
gemeentesecretaris niet altijd mogelijk. Na de 
oorlog heeft hij Van Ravenswaay beschreven 
als een man met stijl, welverzorgd gekleed, 
een knap en vol gelaat met pientere bruine 
ogen, met een charmante lach, een goed 
verstand, een snel en doeltreffend 
reactievermogen en een radde tong. Van 
Ravenswaay was geen briljant spreker, maar 
wel in staat om improviserend een uur lang 
achtereen aan het woord te blijven. Damsté 
zag Van Ravenswaay als een overtuigd 
nationaal-socialist, dat wil zeggen als iemand, 
die overtuigd was, dat de belangen van het 
Nederlandse volk het best gediend zouden 
zijn met de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het nationaal-socialisme. 

Verhuizen naar Utrecht? 
Grote onrust brak uit toen in september 1943 
Jagtlust door de Duitse Weermacht werd 
gevorderd en de gemeente werd 
aangeschreven het gebouw 'raschestens zu 
räumen'. In allerijl werd naar huisvesting voor 
de gemeentelijke diensten gezocht. Door 
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Damsté werd een rapport opgesteld met het 
voorstel om de gemeente onder te brengen in 
de Oranje Nassauschool aan de Overboslaan, 
welk rapport op 17 september aan Van 
Ravenswaay werd overhandigd. Deze stuurde 
het rapport voor advies naar de vier 
Utrechtse wethouders. Enige dagen later 
werd Damsté voor een bespreking op het 
Utrechtse stadhuis verwacht. Op 23 
september werd hij aldaar ontvangen door 
wethouder Quéré, gemeentesecretaris De 
Lange, de consulent / secretaris 
Schoonhoven en de heer Schipp. Tot zijn 
schrik hoorde hij, dat reeds besloten was de 
Biltse ambtenaren op het Utrechtse stadhuis 
te huisvesten. Hij kreeg een plattegrond te 
zien waarop was aangegeven welke 
vertrekken voor De Bilt beschikbaar waren. 
Het ging om de trouwzaal en twee daarbij 
horende ruimten op de begane grond met een 
eigen ingang aan de achterzijde van het 
stadhuis. In de kelder was een kleine ruimte 
beschikbaar voor het archief. In De Bilt zou 
dan een hulpkantoor gevestigd kunnen 
worden. De zaak leek beklonken en men 
wilde met Damsté alvast afspraken over de 
verhuizing maken. Damsté was totaal 
overdonderd en wilde de kwestie allereerst 
met Van Ravenswaay opnemen. Volgens 
wethouder Quéré had dat weinig zin maar 
Damsté hield zijn voornemen staande. Hij 

stelde een uitvoerige notitie op waarin de 
nadelen van verhuizing naar Utrecht werden 
opgesomd. Niet alleen was het voor de Biltse 
inwoners en de ambtenaren een 
achteruitgang, ook de kosten van de 
huisvesting in Utrecht waren aanmerkelijk 
hoger. Bovendien zouden bij verhuizing naar 
Utrecht de 21000 kaarten van het 
bevolkingsregister moeten worden overgetypt 
ten behoeve van het hulpkantoor en elke 
mutatie zou op twee plaatsen moeten worden 
verwerkt. Enige dagen later werd hij gebeld 
door de burgemeester met de mededeling dat 
deze toch akkoord ging met het voorstel van 
Damsté. In de kerstvakantie werd het 
gemeentelijk apparaat ondergebracht in de 
Oranje Nassauschool. 

Nieuwe onrust 
Op 10 mei 1944 stond er een interview van 
de heer Van Ravenswaay in het Utrechts 
Nieuwsblad naar aanleiding van het feit dat 
de stad inmiddels twee jaar onder leiding 
stond van 'de nieuwe orde'. De burgemeester 
vertelde daarin uitvoerig wat er gedurende die 
tijd allemaal was bereikt. Hij vertelde echter 
ook dat een commissie een ontwerp tot 
stadsuitbreiding gereed had, dat binnen 
afzienbare tijd zou worden uitgevoerd, met 
andere woorden: een uitbreiding van de stad 
was op handen. Toch annexatie? Troostheide 



en Damsté besloten om aan Van Ravenswaay 
bij zijn eerstkomende bezoek een nadere 
uitleg te vragen. Tot hun ontsteltenis en 
verontwaardiging vertelde de burgemeester, 
dat de annexatie van De Bilt in een 
vergevorderd stadium was. Verschillende 
instanties hadden zich hier al mee verenigd. 
Hij kon de teleurstelling van Damsté en 
Troostheide wel begrijpen, maar omdat er 
grote belangen op het spel stonden, moesten 
zij trachten zich erbij neer te leggen. 
Enkele weken later deelde Van Ravenswaay 
aan Damsté mee dat de annexatie van de 
baan was. De Leider (lees: Mussert) had het 
niet goedgekeurd: "En dan is zoiets bij ons 
ook afgelopen en wordt er niet meer over 
nagezeurd," aldus Van Ravenswaay. 

Een terugblik met vragen 
Wie zich in de levensloop van Van 
Ravenswaay verdiept, wordt met allerlei 
vragen geconfronteerd. Van Ravenswaay was 
naar eigen zeggen in de dertiger jaren nog een 
aanhanger van het koningshuis. Hij heeft 
vóór 1940 nauwelijks interesse getoond voor 
politiek. Pas in oktober 1940 wordt hij lid 
van de NSB met opportunistische motieven 
(ambitie burgemeesterspost). En dan 
plotseling, na zijn benoeming in Zaandam, 
ontpopt hij zich als een ongekende extremist. 
De wijze waarop hij in Zaandam van leer trok 
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en later in Utrecht op vergelijkbare wijze het 
gemeentelijk apparaat nazificeerde, werd door 
weinigen van zijn collega's geëvenaard. Zijn 
felle nazistische en antisemitische uitingen 
werden door veel van zijn partijgenoten 
veroordeeld. In het NSB-blad 'De Misthoorn' 
van 5 september 1 942 werd hij betiteld als 
'jhr. K.A.P. van Rokkenswaay tot Billengraay'. 
In De Bilt zou men hem later spottend 'Van 
Rokkenzwaay' noemen. 
Wat hem bezielde om op zijn 43 e jaar zo'n 
ommezwaai te maken blijft onbekend. 

Maar ook zijn beleid met betrekking tot De 
Bilt roept vragen op. Zijn handelwijze week 
sterk af van wat hij in Zaandam en Utrecht 
had laten zien. Er volgde geen grootschalig 
ontslag van anti-Duitse elementen in het 
Biltse ambtenarencorps. Bestellingen hoefden 
niet uitsluitend bij 'kameraden' te worden 
gedaan. De trouwzaal en raadzaal bleven vrij 
van Mussert- en Hitlerportretten. Hij ging 
akkoord met het plan van Damsté om de 
gemeentesecretarie in de Oranje 
Nassauschool te huisvesten, tegen de zin van 
zijn Utrechtse wethouders, die voor het 
Utrechtse stadhuis hadden gekozen. Hij koos 
veelvuldig het woord 'samenwerking' om de 
gewenste verhouding in De Bilt te 
karakteriseren, al heeft dat woord natuurlijk 
een andere klank dan tegenwoordig. 



Burgemeester Van Ravenswaay 

De Oranje Nassauschool 

Na de oorlog waren er 'goede' Biltenaren die 
zeiden: "We hadden een NSB-burgemeester, 
maar wat dat feit betreft, hadden we het 
slechter kunnen treffen" en "We hebben 
eigenlijk niet veel last van hem gehad." 
Waarom die relatief milde en soms 
toegeeflijke houding in zijn Biltse beleid in 
vergelijking met Zaandam en Utrecht? Ik heb 
geruime tijd naar een verklaring gezocht. Was 
hij zo druk met zijn functie als burgemeester 
van Utrecht dat hij aan De Bilt weinig tijd en 
aandacht kon schenken? Natuurlijk, zijn 
functie in Utrecht vergde veel tijd en 
inspanning. Aan de andere kant, hij had zelf 
verzocht om de burgemeesterspost van De 
Bilt te mogen waarnemen. Bovendien had hij 
reeds getoond complexe organisaties naar zijn 
hand te kunnen zetten door 'foute' mensen 

op sleutelposities te benoemen. Als 
burgemeester, tevens waarnemende de raad 
en het college, had hij alle bevoegdheden om 
het Biltse gemeentelijke apparaat volledig te 
nazificeren. 
Geloofde hij niet meer in een Duitse 
overwinning? Ook dat is geen verklaring. Hij 
heeft pas rond Dolle Dinsdag op 5 september 
1944 zijn vertrouwen in een Duitse 
overwinning verloren, 16 maanden na zijn 
aantreden in De Bilt. 
Een afdoende verklaring bleef vooralsnog uit. 
De ogen werden me echter geopend toen ik 
in het Utrechtse stadsarchief een aantal 
verrassende en onthullende stukken ontdekte. 
Van Ravenswaay had een geheime agenda. 
Hij had andere plannen met onze gemeente 
en speelde dubbel spel. 

Dubbel spel 
Van Ravenswaay heeft bij zijn aantreden en 
tijdens de dreigende verhuizing naar het 
Utrechtse stadhuis geprobeerd de Biltse 
ambtenaren er van te overtuigen dat 
annexatie van De Bilt door Utrecht niet aan 
de orde was. Damsté en de zijnen bleven 
echter wantrouwend. En niet ten onrechte. 
Achter de schermen was hij met zijn 
wethouders en de provincie druk doende om 
een annexatie van De Bilt voor te bereiden. 
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Direct na het ontslag van burgemeester Van 
der Borch zocht het stadsbestuur van Utrecht 
contact met B.M. Müller-Reinert, die als 
Beauftragte van de provincie Utrecht het 
Duitse gezag vertegenwoordigde. In enkele 
gesprekken drongen de stadsbestuurders van 
Utrecht aan op waarneming van het Biltse 
burgemeestersambt door de Utrechtse 
burgemeester Van Ravenswaay, "zulks met 
het oog op de aanhangige 
grenswijzigingsplannen". Op 24 mei 
overhandigde Van Ravenswaay een rapport 
aan de Beauftragte met een pleidooi voor zijn 
aanstelling als waarnemer. In het rapport 
werd uitvoerig geschetst hoezeer de gemeente 
Utrecht worstelde met gebrek aan ruimte. In 
de gemeente woonden 170.000 inwoners op 
een oppervlakte van 2.304 hectare. Al jaren 
bleef de groei van de bevolking binnen de 
gemeentegrenzen beperkt, omdat er geen 
grond was voor stadsuitbreiding. Buiten de 
gemeentegrenzen waren stadswijken 
ontstaan, zoals Zuilen met 20.000 inwoners 
en Tuindorp en Hoograven met elk 5.000 
inwoners. De bevolking van de gemeente De 
Bilt was sinds 1900 gegroeid van 5.000 tot 
15.000 inwoners. De bebouwing van De Bilt 
sloot weliswaar niet direct aan bij de 
stadsbebouwing, maar was door de 
bebouwing langs de Biltse Straatweg toch met 
de stad verbonden. De stad puilde uit, had 

geen ruimte om woongelegenheid voor de 
beter gesitueerden te bouwen en leed 
daardoor aanzienlijke verliezen, dit ten 
voordele van de buitengemeenten. 
Waarneming van het Biltse 
burgemeestersambt door de Utrechtse 
burgemeester bood vele voordelen. De 
stedenbouwkundige ontwikkeling aan de 
oostzijde der stad zou daardoor onder één 
hoofdleiding komen. Bij eventuele 
toekomstige grenswijzigingen hoefden geen 
onnodige weerstanden overwonnen te 
worden, zoals het geval zou zijn bij de 
benoeming van een eigen Biltse 
burgemeester, die zich uiteraard geroepen 
zou voelen krachtig voor de eigen lokale 
belangen op te komen. Kortom, hij hield een 
lang pleidooi voor de annexatie, met als 
startpunt zijn eigen aanstelling als 
waarnemend burgemeester. De Beauftragte 
heeft zich laten overtuigen en Van 
Ravenswaay werd benoemd. 

Annexatieplannen in stroomversnelling 
Het wijzigen van gemeentegrenzen is een 
zaak van lange adem. Er zijn veel instanties 
mee gemoeid. Zelfs in oorlogstijd. Op 11 juli 
1943 werd de Utrechtse Provinciale 
Planologische Dienst ingesteld met als 
directeur de ingenieur H. van Vreeswijk. Die 
nam het vraagstuk van de grenswijzigingen 
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rond Utrecht in studie en stelde een rapport 
op. Hierin werd gepleit voor een stevige 
uitbreiding van de stad Utrecht door 
annexatie van De Rilt, Bilthoven, Den 
Dolder, Bosch en Duin, en delen van 
Westbroek, Maartensdijk en Bunnik. 
Grootschalige bebouwing ten noorden en 
westen van de stad werd ongewenst geacht. 
Bouwruimte moest vooral aan de oostzijde 
van Utrecht worden gecreëerd. 
Er werd een adviescommissie ingesteld 
waarin ook de stad Utrecht was 
vertegenwoordigd. Deze commissie heeft het 
plan van Van Vreeswijk drie maal besproken, 
op 4 februari, 14 en 21 maart 1944. In de 
discussie nam het vraagstuk van het al of niet 
annexeren van De Bilt en Bilthoven een 
centrale plaats in. Om een annexatie te 
kunnen verwezenlijken was het niet 
voldoende om te wijzen op gebrek aan 
bouwgrond voor de stad. Er dienden ook 
bestuursrechtelijke argumenten te zijn. De 
voorstanders van annexatie waren dan ook 
niet mild in hun oordeel over het 
planologisch beleid zoals dat door de 
gemeente De Bilt was gevoerd. 
De bebouwingsontwikkeling van De Bilt en 
Bilthoven was in hun ogen zo slecht, dat er 
geen duidelijke kern kon worden ontdekt. De 
Bilt had geen eigen bestaansmogelijkheden, 
geen eigen werkgelegenheid. Van Vreeswijk: 

"Bilthoven heeft een bevolking, die teert op 
haar omgeving. Deze gemeente bezit niet de 
mogelijkheden om zich in stand te houden, 
daar een belangrijke bevolkingsgroep, 
namelijk de arbeidersbevolking, ontbreekt. Ik 
acht een krachtige leiding noodzakelijk. Met 
behulp van bosbouwkundigen en 
tuinarchitecten kan in Bilthoven nog veel 
worden hersteld en de eentonigheid van het 
naaldhout worden weggenomen door 
aanplant van loofhout." Elders zegt hij: "De 
vestigingsmogelijkheden van beter 
gesitueerden buiten Utrecht is er inderdaad 
in Bilthoven. Spreker wijst er echter op, dat 
Bilthoven slecht is gebouwd. Ook de wegen 
zijn slecht getraceerd. Alles wijst er op, dat ter 
plaatse de bouw- en grondspeculant 
werkzaam is geweest. Bovendien is 
aanvankelijk gebouwd zonder bouwtoezicht." 
De Utrechtse wethouder Quéré verwoordt de 
bebouwingsgeschiedenis van Bilthoven in een 
afzonderlijke notitie als volgt: „Er is een 
wilde, chaotische ontwikkeling ontstaan, die 
het aanzien heeft gegeven aan de 
tegenwoordige oostelijke agglomeratie; een 
bebouwingscomplex, dat én door zijn veel te 
grote uitgebreidheid én door zijn stelselloze 
aanleg én door de deels onvoldoende aard 
van de bebouwing welhaast de voornaamste 
hinderpaal vormt voor het vinden van een 
bevredigenden oplossing." Hij wijst nog op 
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de uit hygiënisch oogpunt ongewenste situatie 
van het Natuurbad, dat onder supervisie van 
de gemeente Utrecht beter dienstig gemaakt 
kan worden aan de volksgezondheid. Tot slot 
het financiële aspect, Utrecht is noodlijdend 
en De Bilt niet. Als De Bilt haar begroting 
zou behandelen als Utrecht, zou er stellig 
ruimte op de begroting overblijven. 
Van Ravenswaay, geen commissielid, deed 
adviserend ook een duit in het zakje. Naar 
zijn oordeel had de stad behoefte aan 
'levensruimte' (waar heb ik die term eerder 
gehoord?), aan gebieden voor recreatie en 
voor inrichtingen van maatschappelijke aard. 
Daarnaast had de stad behoefte aan 
bouwterrein voor woningen voor de beter 
gesitueerden. "De wens is nu om een zeer 
grote gebiedsuitbreiding naar het oosten te 
verkrijgen; eventueel zelfs tot en met de 
gemeente Zeist wat - volgens het 
stadsbestuur - tot de goede harmonische 
ontwikkeling van Utrecht zou bijdragen." 
De adviescommissie kon na de derde 
vergadering op 21 maart 1944 de laatste hand 
leggen aan haar adviesrapport. En - zoals wel 
vaker bij adviescommissies - verschillende 
commissieleden voegden daar nog drie 
afzonderlijke notities aan toe met afwijkende 
visies. Uit het eerder aangehaalde interview 
van 10 mei 1944 van Van Ravenswaay in het 
Utrechts Nieuwsblad blijkt, dat de 

burgemeester optimistisch was over de 
slagingskansen van de voorgestelde annexatie. 
Het was de eerste keer dat er iets over de 
plannen openbaar werd gemaakt. 

Het oordeel van Mussert 
Op 2 juni 1944 toog een delegatie naar NSB-
voorman Mussert om hem het plan voor te 
leggen. Op 13 december 1942 was hij immers 
door Hitler benoemd tot de 'Leider van het 
Nederlandse volk'. Van Vreeswijk en de 
anderen gaven een uitgebreide toelichting en 
legden ook verband met een provinciaal plan 
om het aantal gemeenten in de provincie 
terug te brengen tot 29. Ook in dat plan werd 
voorgesteld De Bilt bij Utrecht te voegen. Na 
hun uitvoerige betogen stelde Mussert enige 
detailvragen. Vervolgens concludeerde hij 
simpelweg: "...dat het er voor Utrecht op 
neerkwam: hoe pikken we Bilthoven in." Hij 
voelde echter niets voor deze 
annexatiegedachte. Hij bepleitte een nieuwe 
administratieve indeling van het gehele land 
in streken, die economisch, geografisch, 
sociaal en historisch bij elkaar horen. Binnen 
deze streken zouden gemeenten met een 
minimaal aantal inwoners van 5.000 
zelfstandig blijven. Van Ravenswaay 
probeerde de afwijzende houding van 
Mussert nog te keren met het argument dat 
de stad en provincie het na dertig jaar praten 
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eindelijk met elkaar eens waren. Mussert bleef 
echter afwijzend en adviseerde plannen te 
ontwikkelen op basis van bovengenoemd 
streekverband. Bovendien kon er voorlopig 
geen onheil gebeuren, omdat er door de 
tijdsomstandigheden toch niets gebouwd kon 
worden en omdat de burgemeester van 
Utrecht tegelijk burgemeester van De Bilt 
was. Van Ravenswaay beloofde tenslotte de 
zaak in het licht van het besprokene opnieuw 
te zullen overwegen. De afwijzing zal voor 
hem een grote teleurstelling zijn geweest. De 
kwestie kwam gedurende de bezettingsjaren 
niet meer aan de orde. 

Het einde 
Vier dagen later, op 6 juni begon de invasie 
in Normandie. Het werd steeds duidelijker 
dat het einde van de oorlog naderde, met 
verlies voor de Duitsers. Op 3 september werd 
Brussel bevrijd. Twee dagen later op 'Dolle 
Dinsdag^ namen veel bang geworden NSB-
ers de benen richting Duitsland. Van 
Ravenswaay sloeg zijn boeltje op in het 
stadhuis en hield zich enige dagen schuil in de 
conciërgewoning aan de achterzijde van het 
gebouw. 

Niemand kon toen vermoeden dat de 
bevrijding van Utrecht nog acht maanden op 

zich zou laten wachten. Na de bevrijding is 
Van Ravenswaay opnieuw enige dagen 
ondergedoken, onder meer in de woning van 
Dufour (NSB-directeur van de PEGUS) aan 
de Boothstraat. Beiden werden daar op 9 mei 
ingerekend door leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Men had de dienstfiets van de 
burgemeester buiten zien staan. Diep 
geschokt werden de twee als gevangenen, 
door Utrecht naar het stadhuis gevoerd en 
vervolgens vastgezet in de gevangenis aan het 
Wolvenplein. 
Pas in juni 1947 moest Van Ravenswaay zich 
voor de Utrechtse Kamer van het Bijzonder 
Gerechtshof aan de Hamburgerstraat 
verantwoorden. Hem werd ten laste gelegd 
het nazificeren van het gemeentelijk bestuur, 
de reorganisatie van het Utrechtse 
politiecorps met verwijdering van anti-Duitse 
elementen, jodenvervolging, ijveren voor de 
arbeidsinzet en het aanbrengen van gijzelaars. 
Hij werd veroordeeld tot 11 jaar 
gevangenisstraf, door te brengen in een 
Rijkswerkinrichting met ontzetting uit alle 
burgerlijke rechten. Met veel andere 
veroordeelden werd hij in 1952 
voorwaardelijk op vrije voeten gesteld. Drie 
jaar later is Van Ravenswaay op 3 september 
1955te Den Haag overleden. 
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HET DRAMA IN WESTBROEK OP 5 MEI 1945 
J.C. Brugman 

Op bevrijdingsdag ontstond in Westbroek 
een gevecht tussen de lokale verzetsgroep en 
een eenheid van het Duitse leger. Hierbij 
zijn elf mensen gesneuveld, zes 
verzetsmensen, drie burgers en twee Duitse 
soldaten. Er is over deze rampdag reeds veel 
geschreven en nog meer gesproken. Waarom 
dan nu nogmaals een publicatie na 59 jaar? 
Daar is een gegronde aanleiding voor. 

In 2001 heb ik gesproken met een aantal 
Duitsers (nu tachtigers), die in die periode 
deel uitmaakten van het hoofdkwartier van 
het 88ste Legerkorps dat in Bilthoven was 
gevestigd van 1 januari 1944 tot mei 1945. 
Een van hen, Georg Kilens, was op deze 
bewuste 5 mei 1945 als radioverbindingsman 
gelegerd in Maartensdijk en maakte deel uit 
van de gevechtseenheid die betrokken was 
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bij deze actie. Hij heeft op mijn verzoek zijn 
bevindingen van die dag opgeschreven en ik 
heb dit verslag vergeleken met de publicatie 
in het tijdschrift St. Maerten (nr. 13 van mei 
1 995), waarin het drama van 5 mei 1945 is 
beschreven.Tenslotte sprak ik uitgebreid met 
de heer M. Mobach, een van de weinige nog 
in leven zijnde verzetsmensen in Westbroek, 
die ondercommandant was van de BS-groep 
Westbroek. 

Op vrijdag 4 mei 1945 capituleerde het 
Duitse leger in Noord-Duitsland. De 
ondertekening vond plaats om 18.30 uur in 
een tent op de Lüneburgerheide door 
Fieldmarshal Montgomery en Admiral von 
Friedeburg. Tevens werd die avond in 
Nederland door de Canadese generaal 
Foulkes verordonneerd dat alleen de 
geallieerde troepen de Duitsers zouden 
ontwapenen en dat dit niet door de BS zou 
worden uitgevoerd! Daarop zond Koot, 
commandant van de NBS (Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten), op diezelfde 
vrijdagavond om 21.00 uur een bericht naar 
zijn ondercommandanten: "Officiële 
bevestiging van capitulatie, zaterdag 5 mei 
om 08.00 uur. Rustig en voorzichtig 
optreden. Geen voorbarig vlagvertoon. U 
ontvangt nadere instructies." Dit bericht 
werd door koeriers per fiets overgebracht 

naar de districtshoofden en zo verder tot de 
kleinste eenheden! 
Omstreeks middernacht besloot de hoogste 
Duitse commandant generaal Blaskowitz 
echter dat de capitulatie niet voor Nederland 
zou gelden. Dit bericht kwam 's nachts ook 
bij Koot, die onmiddellijk een volgende 
order uitstuurde, dat tot nader order geen lid 
der BS met armband op straat mocht 
komen. Ook dit bericht werd uiteraard weer 
door koeriers verspreid. 
In Westbroek waren de BS-ers 's morgens 
vroeg bijeengekomen in de toen leegstaande 
pastorie van de Gereformeerde Kerk 
(Kerkdijk 51), waar aan de mensen van de 
verzetsgroep wapens werden uitgedeeld. 
Daarbij waren de commandant van de groep 
Westbroek, H.J. Witteveen, belast met 
ordehandhaving, en de ondercommandant 
M. Mobach, die het arrestatieteam zou 
leiden, ook aanwezig. Beiden waren 
marechaussee. De groep Westbroek bestond 
op dat moment uit ongeveer twintig man. 
Allen waren volgens voorschrift gekleed in 
overall met een oranje band om de linkerarm 
met het opschrift ORANJE, met 
uitzondering van Witteveen en Mobach, die 
in het uniform van de marechaussee waren 
gekleed en ook voorzien waren van de 
hiervoor genoemde band om de linkerarm. 
Allen waren gespannen in afwachting van de 
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orders die verwacht werden van de 
kwartiercommandant Schroers die in Fort 
Tienhoven in Nieuwersluis zetelde. In de 
loop van de ochtend verscheen eindelijk de 
koerier 'Henk', die per fiets van het 
districtscommando kwam. Mobach kende 
Henk van vroegere districtsbijeenkomsten. 
Hij bracht het mondelinge bericht dat men 
met de armbanden (en dus met de wapens) 
naar buiten kon komen en dat men kon 
beginnen om de wapens van de Duitsers in 
te nemen. Dit was dus nog het bericht van 
de avond van 4 mei. Het tweede bericht dat 
's nachts was uitgegaan was blijkbaar nog 
niet doorgekomen. In ieder geval was het 
bericht om over te gaan tot ontwapening een 
fout bericht. Ik ga er van uit dat 'Henk' dit 
zo heeft gezegd, maar dit strookte in ieder 
geval niet met de order van Koot van 
vrijdagavond 4 mei en al helemaal niet met 
de nachtelijke correctie dat de BS nog niet in 
het openbaar mochten verschijnen. Dit is in 
feite het cruciale gegeven waardoor het fout 
is gegaan. Wie verantwoordelijk was voor de 
verminking van het oorspronkelijke bericht 
zal wel altijd een vraag blijven. We moeten 
daarbij wel bedenken dat zon bericht van de 
landelijke commandant, naar de 
districtscommandanten, dan naar de 
plaatselijke kwartiercommandanten en dan 
tenslotte naar de groepscommandanten 

uitsluitend mondeling en per fietskoerier 
moest worden overgebracht. En dat 
gebeurde dus in de avond en nacht van 4 op 
5 mei. 

In Westbroek waren op dat moment meer 
dan 100 Duitse soldaten (2 compagnie van 
het 488ste bataljon verbindingstroepen) 
ingekwartierd bij de bevolking, terwijl er ook 
nog eens meer dan 500 évacués in het dorp 
waren. Het was er dus overvol. Men besloot 
die ochtend van zaterdag 5 mei de Neder
landse vlag te hijsen op de kerktoren, waarna 
al snel velen dit voorbeeld volgden. In de 
loop van de ochtend begon men met het 
ontwapenen. De Duitsers leverden zonder 
problemen hun wapens in, die opgeslagen 
werden in een schuur van Van Zijtveld. In 

Westbroek, 5 mei 1945, plm 8.30 uur. De 

arrestatieploeg van de NBS o.l. Koop Oudhof 

Onderweg naar de schuur van boer Van Zijtveld. 
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opdracht van de kwartiercommandant 
Schroers namen de BS-ers daarna posities in 
aan de rand van het dorp om te voorkomen 
dat er Duitsers zouden ontvluchten. De drie 
Duitse officieren van bovengenoemde 
compagnie, die hun bureau ingericht hadden 
in het gemeentehuis van Westbroek, 
leverden ook hun wapens in en werden toen 
als enigen opgesloten. De BS had weliswaar 
de reguliere telefoon onklaar gemaakt, maar 
wist niet dat er nog een directe 
telefoonverbinding was met de commandant 
van het 88ste Legerkorps in Bilthoven. Een 
van de officieren belde direct naar hun 
commandant, generaal Schwalbe, om te 
melden dat de Duitse militairen in 
Westbroek waren ontwapend door de BS en 
dat de drie officieren opgesloten waren in 
het gemeentehuis. De Duitse bevelhebber 
besloot niet te accepteren dat de officieren 
gevangen gezet waren en er werd een 
gevechtseenheid gevormd om hun mensen 
in Westbroek te ontzetten. Deze eenheid 
bestond uit dertig man van de derde 
verbindingscompagnie uit Maartensdijk. 
Hoewel zij geen enkele gevechtservaring 
hadden werden zij bewapend met geweren 
en enkele Panzerfausten tegen tanks! Zij 
onderhielden de verbindingen van het 
legerkorps met radio en telefonie. Voorts 
ongeveer twintig Fallschirmjägers van de 

zesde parachutistendivisie die sinds kort in 
de buurt van het sanatorium Berg en Bosch 
bivakkeerden. Zij waren veel beter 
bewapend met geweren en mitrailleurs en 
hadden wel gevechtservaring. Tenslotte werd 
ter versterking hieraan een afdeling met vijf 
Panzerspähwagens toegevoegd. Dit waren 
gepantserde verkenningswagens op 
luchtbanden, voorzien van een 20 mm 
kanon en een mitrailleur. 
De eenheid vertrok rond 12 uur uit 
Maartensdijk en bij het einde van de Dr. 
Welfferweg verlieten de soldaten de 
vrachtauto's en verspreidden zich links en 
rechts van de weg. De pantserwagens gingen 
voorop en de soldaten met hun wapens 
erachter. Kort daarna bereikten ze de 
toenmalige wasserij Gruno (links op de Dr. 
Welfferweg), waarin toen de gaarkeuken was 
gevestigd. Enkele parachutisten, onder 
leiding van een luitenant, drongen de 
wasserij binnen om verzetsmensen te 
zoeken, die daar overigens niet waren. Ze 
vuurden enkele salvo's af, onder andere door 
het plafond om eventuele vijanden af te 
schrikken. De daar werkende vrouwen 
gilden in paniek. 

Daarna rukten de Duitsers verder op 
richting dorp. Door het schieten hadden de 
BS-ers in het dorp begrepen dat er Duitsers 
in aantocht waren. Witteveen had drie 
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De 'eerste brug', in tegengestelde richting. 

Het pand aan de rechterkant is 'Den Bonten Os' 

posten uitgezet bij het huis 'In den bonten 
Os' (bij de eerste brug) bestaande uit de BS-
ers Bouma, Van Dam en De Kruijff, 
bewapend met een machinegeweer (bren) en 
met pistoolmitrailleurs (stens). Zij werden als 
eersten met de komst van de oprukkende 
Duitse gevechtswagens en infanteristen 
geconfronteerd. De Duitsers rukten verder 
op tot ze op ongeveer een km van de eerste 
brug verwijderd waren. De BS was intussen 
ook gewaarschuwd door Wim de Rooij, die 
op weg naar de gaarkeuken de Duitsers zag 
naderen en ijlings terugrende. Het vuur werd 
waarschijnlijk geopend door Minne Bouma 
die daar achter zijn bren in de berm van de 
weg in dekking lag. Ik denk niet dat de 
Duitsers eerst schoten, want ze wisten niet 
dat de bren daar was opgesteld. Het doet 

overigens niet ter zake wie het vuur opende 
want een gevecht was onvermijdelijk 
geworden. De Duitsers zochten geregeld 
dekking in de berm naast de sloten aan 
weerszijde van de weg. Er was weinig 
ruimte, want alle landerijen aan weerszijde 
waren geïnundeerd. Ze kregen ook vuur 
vanuit een boerderij aan de rechterkant van 
de weg. Alle vensters werden beschoten. 
Direct daarop stormden drie soldaten de 
boerderij binnen en schoten binnen in het 
rond om eventuele verzetsmensen te 
verdrijven. 
Gijs van 't Veld zag vanuit het huis 'In den 
Bonten Os' dat twee Duitsers, die achterop 
een van de pantserwagens zaten door kogels 
werden getroffen. De Duitsers reageerden 
onmiddellijk en schoten terug. Hierbij 
werden de eerste BS-ers gedood, namelijk 
Leendert van Dam en Willem de Kruijff. 
Minne Bouma werd gevangen genomen en 
samen met de licht gehandicapte Jan 
Oudhof, die niets met het verzet te maken 
had, vastgebonden voor op een 
pantserwagen. Zij reden zo als levend schild 
mee naar de tweede brug. Jan Oudhof viel 
van de pantserwagen af en werd door de 
tweede wagen overreden. Bouma werd even 
later voor de boerderij van De Groot door 
een officier-sanitäter met een pistool gedood 
en daar begraven. Het was vooral deze 
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officier die kennelijk door het dolle heen 
was. Bij de huiszoeking vonden de Duitsers 
bij de boerderij van Cees Wijnen de BS-er 
M. de Boom die zich verstopt had in de 
hanenbalken. Hij werd ook doodgeschoten. 
Alle bewoners van de woningen en 
boerderijen werden uit hun huizen gedreven 
en samengebracht op een weiland. Een huis 
was in brand geschoten. Toen het schieten 
begon was Mobach nog in het 
commandocentrum van de BS in de pastorie 
en spoedde zich naar het centrum. Intussen 
rukten de Duitsers verder op in westelijke 
richting terwijl ze links en rechts de 
woningen en boerderijen onder vuur namen 
en razzia's hielden. Bij Gijs van 't Veld, 
Kerkdijk 106, vonden ze de BS-ers E.M. 
Jaarsma en H.C. Manten. Onder de divan 
vonden ze enkele handgranaten. De BS-ers 
werden buiten met hun eigen handgranaten 
omgebracht. 

Intussen was er een tweede Duitse eenheid 
opgerukt vanuit Maarssen. Bij vergissing 
ontstond tussen die twee eenheden een 
vuurgevecht waarbij nog twee burgers 
omkwamen, Teunis van Keulen en Cees 
Smaling. 
Toen het schieten was opgehouden besloten 
de Duitsers om een aantal mannelijke 
bewoners af te voeren. Mobach was intussen 
ook aangehouden en geboeid. Daarna werd 

hij door een Duitse officier met een 
machinepistool neergeslagen en vervolgens 
bij de groep geïnterneerden gevoegd. Zo 
werden ongeveer twintig man bijeengebracht 
voor de woning van dokter Broere, Dr. 
Welfferweg 27. Hierbij bevonden zich ook 
de gemeentesecretaris K. van Vliet, de 
gemeenteontvanger H. de Heer, de directeur 
van de Gruno, de slager N. van der Vaart en 
de BS-ers H J . Witteveen en M. Mobach. 
Aanvankelijk hoorde de huisarts dr. A. 
Broere hier ook bij, maar hij werd alsnog 
vrijgelaten. 
Zij werden lopend onder zware bewaking 
naar Bilthoven afgevoerd naar een villa links 
van de ingang van het sanatorium Berg en 
Bosch (nu Diabetescentrum), waar het 
commando van de parachutisten was 
gevestigd. De groep moest zich opstellen op 
het grasveld links van de villa en Mobach 
moest binnen komen bij een luitenant van 
de parachutisten, die hem vertelde dat ze ten 
dode opgeschreven waren. Vier man werden 
geselecteerd om afgevoerd te worden; 
Witteveen, Mobach, de gemeentesecretaris 
Van Vliet en de directeur van de Gruno. Ze 
werden onder zware bewaking in een 
vrachtauto geladen en via Bilthoven richting 
Utrecht afgevoerd. Op de Hessenweg in De 
Bilt en verderop op de Utrechtseweg waren 
veel mensen samengekomen om de 
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Dr. Weljferweg in Achttienhoven/Westbroek met links de artsenwoning. 

Zichtrichting: Westbroek 'eerste brug'. Pijl: rijrichting Duitse pantserwagens. 

Handje: Opstelplaats van de af te voeren mensen naar Bilthoven. 

Canadezen te verwelkomen. Er werd luid 
gezongen 'Oranje Boven' en misschien 
zagen de Duitsers daarom af van hun 
kennelijke plan om naar Fort De Bilt te 
gaan, waar in de loop van de oorlog al 
honderden verzetsmensen waren 
gefusilleerd. Ze reden door naar Maliebaan 
74, waar het kantoor van de 
Sicherheitsdienst was gevestigd. (Witteveen, 
Van Oostrum en Mobach waren al eens 
rond de Kerstdagen van 1944 door de 
Sicherheidsdienst aangehouden en 

ingesloten in het Huis van Bewaring aan het 
Wolvenplein in Utrecht). Na overleg tussen 
de SD en de Feldgendarmerie werden de 
genoemde mannen overgebracht naar de 
gevangenis aan het Wolvenplein en daar in 
de kelder opgesloten. Op 6 mei kwam 
plotseling een Canadese officier de 
gevangenis binnen en gaf bevel alle politieke 
gevangenen los te laten en zo gebeurde. De 
Westbroekers werd aangeraden nog maar niet 
direct terug te gaan naar Westbroek, omdat 
de Duitsers daar nog niet waren afgevoerd. 
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Op 7 mei kwamen ze tenslotte weer thuis. 
Ze kunnen 5 mei nog altijd moeilijk als een 
feestdag vieren; de herinnering aan dit 
gebeuren zal voor de mensen die dit 
meemaakten wel nooit helemaal slijten. De 
trieste balans van die dag gaf aan dat er zes 
verzetsmensen, drie burgers en twee Duitsers 
zijn omgekomen op de dag van de 
capitulatie, terwijl dit zo'n grote feestdag had 
moeten zijn. 
De vraag rijst waarom de commandant in 
Bilthoven besloot om zijn mensen in 
Westbroek met zoveel geweld te bevrijden 
op de dag van de capitulatie. De Duitsers 
waren weliswaar tegen de afspraken met de 
geallieerden in door de BS ontwapend, maar 
er was geen sprake van geweld of zelfs grote 
dwang. Hij had in datzelfde telefoongesprek 
met zijn officieren kunnen overleggen en er 
was ook een telefonisch contact mogelijk 
geweest met de BS via diezelfde telefoon. 
Verder had men door middel van een witte 
vlag een ontmoeting met de BS kunnen 
organiseren. Dit initiatief had ook van de 
kant van de BS genomen kunnen worden, 
hoewel, toen het vuurgevecht eenmaal was 
begonnen gingen de gebeurtenissen 
razendsnel. Het lijkt er op dat de Duitsers in 
een dusdanige gemoedstoestand gekomen 
waren dat zij scrupuleus de zaak wilden 
forceren. 

Het graf van 

Leendert 

van Dam 

op de 

begraafplaats 

te Westbroek 

(Oorlogsgraven 

stichting). 
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