
Inleiding tot Exodus 
Bij de Duitse veldtocht in het najaar van 
1914 sloeg de burgerbevolking masaal op 
de vlucht. De chaotische vlucht vormde 
een grote belemmering voor de landsver
dediging. Ook in Nederland was er in die 
dagen wat gaande. Bewoners van de 
landstreek ten oosten van de Nieuwe Hol
landse Waterlinie vreesden bij een even
tueel uitbreken van de vijandelijkheden 
in het gedrang te raken. Zij maakten zich 
gereed om bij het minste oorlogsgerucht 
een goed heenkomen naar Holland te 
zoeken. Achter de inundatiën, daar werd 
het veilig geacht. Het water was al te vaak 
een vijand geweest. Maar iedere Neder
lander (met lager onderwijs) van toen wist 
welk een vriend het water was geweest in 
het rampjaar 1672. De legerleiding 
toonde zich evenwel danig bezorgd. Een 
ongeorganiseerde verplaatsing van bur
gers naar het westen van het land zou ook 
hier de verdediging ten zeerste kunnen 
schaden. Als algemene regel werd gesteld, 
dat de burgerbevolking bij een vijande
lijke aanval in hare woonplaatsen moest 
blijven. Alleen bewoners van gebieden, 
die aan inundatie of beschieting bloot 
zouden staan, dienden naar bepaalde 
vluchtoorden te worden geleid. De burge
meesters van de gemeenten in deze ontrui-
mingsgebieden kregen hiervoor in 
augustus 1915 officiële aanwijzingen. Zo 
verging het de burgemeester van Maar
tensdijk. Ook hij kreeg opdracht om een 
evacuatie van de gehele bevolking naar 
aangegeven vluchtplaatsen in Zuid-Hol
land en Zeeland voor te bereiden. Want 
behalve met inundatie zouden zijn 
gemeentenaren ook te maken kunnen 
krijgen met vijandelijke en eigen wapen-
werking. Wat dit laatste betreft dient 
gedacht te worden aan de forten op Maar-
tensdijks grondgebied. 

Na 1933 namen de spanningen in Europa 
weer toe. De kans dat Nederland metter
daad in een oorlog zou worden betrokken 
werd van jaar tot jaar groter. Er was 
uiteraard een verdedigingsplan. Een 
evacuatie-plan werd mi even onontbeer

lijk geacht. Het kwam gestadig tot stand 
tussen september 1939 en april 1940. Om 
dit evacuatie-plan te kunnen begrijpen 
dient eerst het verdedigingsplan aan de 
orde te komen. 

Het verdedigingsplan 
Niettegenstaande een politiek van neutra
liteit werd uitgegaan van het "Geval 
Oost". Het Nederlandse leger was niet 
groot genoeg om het gehele grondgebied 
te verdedigen. Het zou dus ondoelmatig 
zijn de vijand al reeds bij de oostgrens op 
te wachten. Wel dienden grensbataljons 
de vijandelijke opmars te vertragen. Dat 
kon gebeuren door het opblazen van 
bruggen en het barricaderen van wegen. 
De hoofdverdediging moest geconcen
treerd worden. Voor die concentratie 
werd uiteindelijk de zgn. Grebbe-linie 
gekozen. Die linie liep vanaf de Grebbe-
berg bij Rhenen via Veenendaal tot het 
IJsselmeer. Dat meer was vervolgens toe
vertrouwd aan de Koninklijke Marine. 

De toegang tot de Afsluitdijk was bij 
Kornwerderzand geblokkeerd met een 
hechte stelling. Zou deze Grebbe-linie 
bezwijken dan kon het veldleger nog 
terugtrekken op de zgn. Vesting Holland. 
Het Oostfront ervan werd gevormd door 
de (antieke) Nieuwe Hollandse Waterli
nie. Om en nabij al de genoemde verdedi
gingslijnen konden meer of minder 
omvangrijke inundatiën worden gesteld. 
De hoop bestond, dat de Grebbe-linie het 
wel enige weken zou houden. 

De omvang 
Voor het grootste deel van het land gold 
het devies "Laat zitten wat zit". Ontrui
ming zou echter onvermijdelijk zijn voor 
gebieden die voor langdurige verdediging 
waren ingericht of geïnundeerd moesten 
worden. Op 29 augustus 1939, de eerste 
mobilisatie-dag, werd de "Commissie 
Burgerbevolking" ingesteld. Deze lande
lijke commissie werd belast met de voor
bereiding van de evacuatie en ook van de 
huisvesting van de af te voeren bevolking. 

Voor deze inleiding 
werd geput uit twee 
uitstekende bronnen, 
t.w. het "Archief 
van de Commissie 
Burgerbevolking" in 
het Rijksarchief in 
Den Haag èn het 
boek van J. Kool
haas Revers, Evacua
ties in Nederland, 
1939-1940, Staats
uitgeverij, 1950. 



Op 3 oktober werd het "Bureau Ontrui
ming" opgericht. Dit centrale bureau 
kreeg tot taak voorbereidingen te treffen 
voor de afvoer van het vee. Na diverse 
besnoeiingen kwam een definitief plan tot 
stand. Het voorzag in de afvoer van 
400.000 personen en 130.000 koeien. Er 
werden in het plan acht te ontruimen 
gebieden onderscheiden. Twee ervan zijn 
in dit verband van belang en worden 
daarom genoemd. Als eerste het "Inun
datie-gebied Oostfront van de Vesting 
Holland". Het was een strook van Weesp 
tot Almkerk, ten zuiden van Gorinchem. 
Het totaal aantal hieruit af te voeren per
sonen zou 20.000 zijn. In deze strook 
lagen behalve bijvoorbeeld Maarssen en 
Breukelen ook Westbroek en Achttien
hoven. Een ontruiming van (o.a.) de 
beide laatstgenoemde gemeenten zou dus 
het gevolg zijn van een militair bevel tot 
inundatie. Vervolgens komt aan de orde 
het " Gebied tussen Grebbe-linie en Oost
front Vesting Holland". Daarin lag 
behalve o.a. Hilversum, Amersfoort, 
Zeist, Bunnik en Culemborg ook Maar
tensdijk. Voor wat betreft dit gebied was 
het aantal mogelijke vertrekkenden zo'n 
125.000. Aanvankelijk was overwogen 
dit gebied te ' 'laten zitten' '. Maar de Chef 
Staf van de Vesting Holland achtte dit 
ontoelaatbaar. De bevolking zou in 
gevaar kunnen raken door het vuur van 
de eigen en vijandelijke artillerie. Van
wege dit gevaar moest ook de gemeente 
Maartensdijk zich voorbereiden op ont
ruiming. 

Richtlijnen 
Vanaf midden september trad de legerlei
ding in overleg met de burgemeesters van 
de te ontruimen gemeenten. Daarmee 
begon de lokale voorbereiding van de 
mogelijke afvoer van burgers en vee. In 
november kwamen er officiële richtlijnen 
voor de afvoer van de burgerbevolking. 
De belangrijkste worden hier genoemd. 
De plaatselijke bevolking diende te wor
den ingedeeld in klassen. Tot klasse A 
behoorden personen die moesten blijven 
(politie voor bewaking, brandweerlieden 
etc). Tot klasse B werden gerekend per
sonen die onmiddellijk zouden moeten 
vertrekken (spoorwegmensen, buitenge

woon dienstplichtigen etc). Klasse C, dat 
waren de overigen, de eventuele évacués. 
Een ieder zou een bewijs dienen te krijgen 
waarop de klasse vermeld stond waartoe 
de houder behoorde. Verder werd voor
geschreven een gemeente te verdelen in 
wijken van 1000 personen en zo'n wijk in 
groepen van 50. De burgemeester werd 
opgedragen per wijk een hoofdgeleider te 
benoemen en per groep een leider. Een 
hoofdgeleider diende bij vertrek een lijst 
te hebben van zijn groepsleiders en een 
groepsleider een appèllij st van zijn 
groepsleden. Die hiervoor genoemde 
grootte van een zgn. wijk was niet toeval
lig. Dit aantal van 1000 personen met 
daarbij de totale handbagage was de 
transportcapaciteit van een evacuatie
spoortrein. 

De vluchtoorden 
Vanaf september 1939 werd dus gewerkt 
aan de voorbereiding van de ontruiming 
der acht evacuatie-gebieden. Gelijktijdig 
werden maatregelen getroffen die nodig 
waren voor de ontvangst van de afge
voerde bevolking in zgn. vluchtoorden. 
Per provincie werd een Commissaris 
Afvoer Bevolking aangesteld, afgekort 
CAB. Zo'n CAB ressorteerde onder de 
eerder genoemde landelijke Commissie 
Burgerbevolking. In dit verband is rele
vant hetgeen in Noord-Holland 
gebeurde. De CAB begeleidde hier een 
groot aantal gemeenten. In het evacuatie
schema stond Ursem genoemd als vlucht-
oord voor Achttienhoven met zo'n 700 
inwoners, inclusief die van de Gagel. De 
1100 inwoners van Westbroek zouden 
worden verdeeld over Oterleek en Scher-
merhorn, elk 550 évacués. Voor Maar
tensdijk waren zelfs vier vluchtoorden 
gereserveerd. Elk van de vier wordt hier 
vermeld mét het aantal te herbergen 
Maartensdijkers. Het waren: Beemster 
(3870), Oosthuizen (630), Beets (230), 
Oudendijk (250) en Avenhorn (520). 

Na januari 1940 bracht de CAB van 
Noord-Holland ook contacten tot stand 
tussen de gemeenten van afvoer en die 
van ontvangst. De burgemeester van 
Westbroek en Achttienhoven pleegde 
o.a. overleg met die van Ursem. Er viel in 
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zo'n vluchtoord heel wat te regelen. 
Begonnen werd veelal met een inventari
satie van de voorhanden woningruimte. 
Daartoe werd per woning een kaart aan
gelegd. Vervolgens moest een hele serie 
vraagstukken worden opgelost. Om er 
slechts enkele te noemen: het transport na 
aankomst op het uitlaadstation, de 
registratie van de évacués, de huisvesting 
van zieken en gebrekkigen, de voorraad
vorming van voedsel, de EHBO, de ver
goeding aan de gastgezinnen, de school-
gang van de kinderen en de geestelijke 
bijstand aan de gezindten. Een grondbe
ginsel bij de inkwartiering was het intact 
laten van de gezinnen. Verder werd 
beoogd bij plaatsing rekening te houden 
met godsdienst en sociaal milieu. Bij
voorbeeld: de gemeente Oterleek han
teerde een schema, waarin vijf milieus 
werden onderscheiden. 

Het transport 

De taak van het transport bij evacuaties 
was toegedacht aan de zgn. Directie der 
Etappen- en Verkeersdienst, afgekort 
DEV. Voor het massale transport over 
grote afstanden kwamen twee vervoer
middelen in aanmerking: de trein en het 
vaartuig. De vaartuigen waren in particu
liere handen en moesten worden gevor
derd. Het spoorwegmaterieel was van een 
semi-staatsbedrijf. Het stond de DEV 
reeds vanaf de mobilisatie geheel ter 
beschikking. In dit blad zal uitsluitend 
aandacht worden besteed aan de voorbe
reiding van het vervoer per trein. 
De tocht naar het inlaadstation diende te 
worden geregeld door de te ontruimen 
gemeente. Een ieder mocht ten hoogste 
30 kg aan bagage meenemen. Zo'n 
gewicht viel niet te dragen en vereiste ver
voer. Gedacht werd aan wagens met 
paarden, driewielers, fietsen, sportkar-
retjes en kinderwagens. Heel dit bonte 
assortiment aan voertuigen en trekdieren 
moest overigens bij het afvoerstation 
worden achtergelaten. Eind januari had 
de DEV het evacuatie-vervoer per spoor 
in details geregeld. Voorrang kreeg de 
afvoer per spoor van de burgerbevolking 
uit het centrum van de Grebbe-Iinie. 
Daarna kon het transport beginnen van 
de bevolking uit de inundatiegebieden 

nabij de Vesting Holland. Was eenmaal 
aan een gemeente bevel tot vertrek gege
ven dan had de spoorwegdienst van de 
DEV nog twaalf uren nodig om het beno
digd aantal treinen naar het betreffende 
inlaadstation te dirigeren. Die tijd kon 
een burgemeester gebruiken om zijn inge
zetenen reisvaardig te maken. Daarop 
zou dan onder leiding van groepsleiders 
en hoofdgeleider de tocht naar het station 
beginnen. Daar aangekomen ging de lei
ding over op de zgn. vervoercomman-
dant. Voor de leiding in de evacuatie-
treinen hadden zich in april 1939 een aan
tal oud-officieren ter beschikking gesteld. 

AFVOER BURGERBEVOLKING 

Gemeente, MAARTENSDIJK (U.) 

KLASSE: C 

Naam van de(n) houder (houdster). 

Geboorteplaats: / » ^ f ? Z < j J ? & Z 0 ^ & . *~^-> 

Geboortedatum: /.&..u&/../ß/?.J?... 

Siraat en Huisnr.: ,^...i..t2^fz^^èaa-., 

Behoort tot gezin van kaart gezinshoofd 

Nr  

Het inlaadstation voor de gemeenten 
Westbroek en Achttienhoven was Maar
tensdijk. Er waren voor de in totaal 1800 
inwoners van deze beide gemeenten 3 trei
nen geboekt. Het uitlaadstation was Alk
maar. Voor de inwoners van de gemeente 
Maartensdijk w.o. die van Groenekan, 
waren 6 treinen gereserveerd. Vier van 
deze treinen zouden naar Purmerend sto
men, 1 trein naar Oosthuizen en 1 naar 
Avenhorn. Meestal moest er ook nog ver
voer plaatsvinden van uitlaadstation naar 
vluchtoord. Dat was dan weer de zorg van 
de burgemeester van ontvangst. Zo zou
den er voor de évacués uit Achttienhoven 
bussen gereed staan. Een loods van de 
Alkmaarse groenteveiling was als wacht-



kamer gedacht. In Oterleek hadden auto
houders aanzegging gekregen zich met 
hun wagens gereed te houden om de 
Westbroekers uit Alkmaar te halen. Er 
moest uiteraard rekening worden gehou
den met de mogelijkheid van stagnatie 
van het vervoer per spoor en te water. 
Door de vijandelijkheden kon dit alles 
volledig ontregeld raken. Voor dat geval 
was gedacht aan voorlopige vluchtoorden 
op loopafstand. De "niet-mars-vaardi-
gen' ' konden dan per bus of auto worden 
vervoerd. 

De afvoer van het vee 
Besloten was tot een geheel aparte afvoer 
van het vee. Dat wil zeggen gescheiden 
van de evacuatie der bevolking. Daarbij 
ging het uitsluitend om rundvee. Meer 
werd niet haalbaar geacht. In de 
bedreigde gebieden zouden varkens, kip
pen en geiten dus moeten achterblijven. 
Zoals eerder vermeld, in oktober 1937 
werd ingesteld het "Bureau Ontrui
ming", een nieuw onderdeel van het 
"Rijksbureau van voedselvoorziening in 
Oorlogstijd". Dit "Bureau Ontruiming" 
kreeg tot taak de voorbereidingen te tref
fen tot afvoer van de veestapel naar de 
veilige "Vesting Holland". De provin
ciale inspecteurs van het bureau traden 
nog diezelfde maand in overleg met de 
burgemeesters van de te ontruimen 
gemeenten. Dat overleg leidde tot aanwij
zing van plaatselijke leiders. Het waren 
personen die in de kring van de veehou
ders aanzien genoten en overwicht had
den. Voor het gebied van Maartensdijk 
werd Wout Slob aangewezen. Hij was 
wethouder, kerkvoogd van de hervormde 
gemeente Blauwkapel en directeur van de 
Utrechtse Melkcentrale. Voor de 
gemeenten Westbroek en Achttienhoven 
werd het Jac. Oudhof. Hij was jarenlang 
lid van de Kerkeraad van de Gerefor
meerde Kerk en hoofdbestuurslid van de 
melkveehoudersbond. Beide mannen 
waren vertrouwd met de wereld van het 
platteland. Bovendien hadden zij de kwa
liteit om leiding te geven aan de lokale 
voorbereiding en uitvoering van de vee
evacuatie. Want dat werd de taak van 
deze zogeheten hoofdleiders. De organi
satie kende verder buurtleiders, 

groepsleiders en verzorgers. De laatsten 
zouden onderweg de zorg voor 10 koeien 
krijgen en kenbaar zijn aan een witte arm
band. Het transport kon per schip gaan 
ofte voet. In deze contreien ging het op de 
laatste manier. Reeds voor de spannende 
novemberdagen van 1939 was hier de 
route uitgestippeld. De hoofdverbin
dingswegen moesten na het intreden van 
de feitelijke oorlogstoestand vrijgehou
den worden voor het militaire verkeer. De 
route moest dus via die binnenwegen 
lopen. Die kwamen niet uit op de brug
gen. Voor een vlot verloop zouden dus 
aansluitende tijdelijke overgangen moe
ten worden gemaakt. Als overzetplaats 
van het vee uit Westbroek, Achttienho
ven, Zuilen, Maartensdijk en Utrecht was 
Zuilen gedacht. Het aantal af te voeren 
stuks vee uit die plaatsen werd geschat op 
8700. 
In de winter van 1939-1940 werd het 
rundvee getaxeerd en geregistreerd. Voor 
dit gebied werd verwacht, dat de afvoer 
niet onmiddellijk hoefde te beginnen met 
het uitbreken van een oorlog. Er zou 
enige dagen respijt kunnen zijn. Eerst zou 
de plaatselijke leider van het "Bureau 
Ontruiming" het bericht ontvangen: 
"Houdt u gereed voor de vee-ontrui
ming". Na ontvangst daarvan diende de 
hoofdleider dan de helpers te waarschu
wen. Vervolgens kon het oormerken der 
koeien ter hand worden genomen. De 
daadwerkelijke ontruiming zou pas 
beginnen na ontvangst van het bericht: 
"Vee-ontruiming bevolen". Als plaatsen 
van bestemming werden genoemd: Woer
den, Snelrewaard en Zegveld. 

De inundaties 
Op zondag 12 mei werd het bevel gegeven 
tot inundatie. Was dit een laat tijdstip? 
Ingewijden zijn van mening dat de Duitse 
troepen het te inunderen gebied al zouden 
hebben bereikt voordat het volledig blank 
stond. Daar staat tegenover dat het veld-
leger nog terug moest vanuit de Grebbe
stellingen naar het Oostfront. Het mocht 
voor geen prijs bekneld raken tussen 
oprukkende Duitsers en onder water 
gezette gebieden. In Westbroek ging het 
gerucht van sabotage. Dat laatste lijkt 
echter niet waarschijnlijk. 


