
De Exodus van Twee Dorpen 

Mei 1940 
"Zo kwam die meimorgen. O, het was 
schoon weder, het was een schone nacht 
geweest en gans Nederland had rustig 
geslapen. Maar niet ons leger . . . Want 
in die nacht drongen de horden van Hitler 
over onze grenzen en wij werden wakker 
van het geraas der vliegtuigen". Het vee: 
. . . "Daar ging al het vee, duizenden 
koeien, werden gedreven over noodbrug
gen over de Vecht achter de waterlinie". 
En de evacuatie van de inwoners: 
. . . "Daar gingen we het dorp uit, de 
gezonden, de sterken, de ouden en de jon
gen, de zieken en de zwakken". Over het 
vertrek per trein: "Terwijl enkele Neder
landse vliegtuigen over ons heen raasden 
gingen we in de trein naar Noord-
Holland. Nog een laatste blik op onze 
oude toren, zouden we haar ooit weer 
zien? Daar ging onze trein en het was 
voorbij . . ." . 
Aldus G. Masmeijer in "Uit het grijs ver
leden naar het heden". Masmeijer is één 
van de Westbroekers die in de eerste oor
logsdagen het dorp moest verlaten. En 
dat heeft hem pijn gedaan, getuige het 
bovenstaande. Maar het waren dan ook 
dramatische, hectische dagen voor 
Masmeijer en met hem voor alle inwoners 
van Westbroek en Achttienhoven. Eerst 
kwam de Duitse inval op 10 mei en twee 
dagen daarna - op Pinkstermaandag -
de afvoer van het vee en weer een dag later 
de uittocht van bijna alle (ca. 1800) inwo
ners van Westbroek en Achttienhoven. 

Over deze dagen, over die meidagen in 
Westbroek en Achttienhoven gaat dit ver
haal. Dat is gebaseerd op gesprekken met 
mensen die het allemaal meemaakten, 
maar ook op geschreven bronnen zoals 
die van Masmeijer en documenten uit het 
archief van de toen nog zelfstandige 
gemeente Westbroek. Daaruit blijkt dat 
zowel de afvoer van het vee als de evacua
tie van de mensen uitstekend was voorbe
reid. 

De Burgerbevolking 
De verantwoordelijkheid voor de evacua
tie van de bewoners lag bij de comman
dant Oostfront Vesting Holland, de kolo
nel J.H. Fruyt de Hertogh. Voor een goed 
begrip: Westbroek en Achttienhoven 
behoorden tot het inlandige gebied van de 
nieuwe Hollandse Waterlinie. Het was 
met name de onderwaterzetting (inunda
tie) die in geval van oorlog de evacuatie 
onontkoombaar maakte. De organisatie 

van de evacuatie en dus ook de voorberei
ding ervan was in handen van een provin
ciale commissaris, die op zijn beurt weer 
instructies gaf aan de burgemeesters van 
de betrokken (front) gemeenten. Voor 
Westbroek en Achttienhoven, die als 
afzonderlijke gemeenten één burge
meester hadden, was dat de heer Huyde-
cooper van Maarsseveen. Zijn taak bij de 
voorbereiding van de evacuatie was aller
minst eenvoudig. In de eerste plaats 
moest hij ervoor zorgen dat alle mensen 
werden ingedeeld in groepen (van 50 per-
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sonen) en waarvoor per groep een 
groepsleider en per ca. 1000 mensen een 
hoofdleider moest worden benoemd. In 
het archief vinden we "opgemaakt naar 
den toestand per 10 april 1940" denamen 
van 3 hoofdleiders (H. Tjoelker voor 
Achttienhoven en A. van Cooten en 
V.H.G. Ammerlaan voor Westbroek, 
inclusief de Gagel). Naast de organisatie, 
compleet met instructies en voorschrif
ten, onderhoudt de burgemeester ook 
rechtstreeks contacten met de bewoners 
van zijn beide gemeenten. Zo probeerde 
hij de ernst van zijn eerste maatregelen af 
te zwakken teneinde de burgers gerust te 
stellen. 
"LET WEL!" schrijft hij al op 14 
november 1939, "Al deze maatregelen 
worden door de overheid voorbereid: niet 
omdat de bijzondere omstandigheden, 
waarop zij betrekking hebben, worden 
verwacht, maar wel, ten einde gereed te 
zijn, ingeval tegen de verwachting, die 
omstandigheden zich desondanks zouden 
voordoen. Er is derhalve geen enkele 
reden om zich daardoor te laten veront
rusten!" 
Deze ietwat curieuze brief eindigt echter 
met een angstaanjagende "waarschu
wing", waarbij het streng wordt verbo
den het woongebied te verlaten en ook 
"vluchten op eigen gelegenheid grote 
gevaren oplevert". Als de brief eindigt 
met een opsomming van allerlei zaken die 
"in geval van nood" moeten worden 
meegenomen (variërend van mondvoor-
raad voor 2x 24 uur tot en met trouw
boekje), kan men zich afvragen of die 
brief de bevolking écht op haar gemak 
gesteld heeft. 
Een andere opgave waarvoor burge
meester Huydecooper zich gesteld zag 
was het contact met de zg. opvangge-
meenten. Ook hierbij lijkt iets mis gegaan 
te zijn. Als de burgemeester op 8 april een 
brief schrij ft aan de gemeenten Schermer-
horn en Oterleek en iets later aan Ursem, 
blijkt het dat deze gemeenten definitief 
zijn aangewezen als tijdelijk verblijf voor 
de Westbroekse en Achttienhovense 
bevolking. Het is dan vreemd dat de bur
gemeester op 23 april nog een brief van 
zijn collega in Woerden ontvangt met de 
vraag naar welke gemeente(n) Achttien

hoven en Westbroek definitief worden 
afgevoerd en - mochten zij alsnog 
komen - "langs welke weg Woerden 
bereikt zal worden". Uit het antwoord 
blijkt dat Woerden inderdaad nog niet 
uitgesloten wordt als "voorlopig vlucht-
oord". De route naar Woerden wordt 
nauwgezet beschreven in het antwoord 
van 27 april 1940 en eindigt met de mede
deling dat "waarschijnlijk één gemeente
veldwachter mede wordt afgevoerd". De 
correspondentie is daarom zo interessant 
omdat, zoals achteraf is gebleken, niet de 
bevolking, maar wel het vee in Woerden 
terecht kwam. Woerden blijkt een uit-
wijkplaats te zijn geweest in geval de 
spoorwegen gebombardeerd zouden wor
den en Ursem en Stompetoren niet meer 
bereikt zouden kunnen worden. 

Het vee 
De archiefstukken over de plannen om 
het vee af te voeren zijn schaars. Niette
min lijkt de voorbereiding hiervan vlot 
verlopen te zijn. De burgemeester had 
hiermee weinig te maken. De verant
woordelijkheid hiervoor lag bij het minis
terie van Economische Zaken, dat daar
voor een Bureau Ontruiming had 
ingesteld. In zijn brief aan de burge
meester van Achttienhoven/Westbroek 
schrijft het ministerie: "Voor Uwe 
gemeente wordt door mij als plaatselijk 
leider voor de afvoer aangezocht de heer 
Jac. Oudhof". Helaas biedt het archief 
geen inzicht, waarom het ministerie of het 
Bureau Ontruiming tot deze keuze is 
gekomen. Uit het gesprek met zijn zoon 
A. Oudhof blijkt dat zijn vader inder
daad als "hoofdleider" van het veever-
voer is opgetreden. Evenals bij de afvoer 
van de inwoners kon Oudhof als hoofd
leider beschikken over "groepsleiders", 
die elk een groep koeien voor hun reke
ning zouden nemen. 

Of Oudhof die hulpkrachten zelf heeft 
benoemd, is niet duidelijk. Uit de 
gesprekken met zijn zoon en W. v. Barne-
veld valt op te maken, dat alle beesten van 
een "blikje" (hoewel ook verteld wordt 
dat er vee gebrandmerkt was in de 
hoorns) waren voorzien. Volgens Oud
hof Jr. is dat geregeld door de groepslei
ders. Uit de goedgeplande afvoer en 



De beesten eerst . . . 
Vanwege die inundatie moest het vee weg 
en dat gebeurde dus allemaal op Pinkster
maandag 13 mei 1940. Bij veel gezinnen 
brandde er om 4.00 uur 's morgens al 
licht. De dag was aangebroken, dat het 
vee geëvacueerd zou worden, menig boer 
voelde zich droef gestemd. Hij wist 
immers niet of hij ooit z'n vee wel terug 
zou zien? Nu waren de koeien wel geblikt 
en had iedere boer een lijst waarop de 
nummers van zijn vee stonden, maar 
toch . . . 
De veehouders hadden hun koeien al om 
de boerderij lopen, zodat - wanneer het 
sein kwam — de dieren met hun begelei
ders direct konden vertrekken. Op onge
veer iedere tien koeien was een begeleider. 
Deze werkte al bij de boer of was gewoon 
door de plaatselijke commissie aangewe
zen. De begeleiders stonden onder super
visie van groepsleiders. Dat was voor 
Westbroek e.o. dhr. Jacobus Oudhof. 
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vooral de veilige terugkeer van het vee 
- waarover straks meer — valt op te 
maken dat het gehele transport zorgvul
dig voorbereid was. 

De inundatie 
Tot slot nog iets over de inundatie. Uit de 
afloop valt op te maken dat slechts een 
klein deel van de omgeving van West
broek/Achttienhoven onder water heeft 
gestaan. Uit de gesprekken hierover valt 
op te maken dat bij een proefinundatie 
het water veel hoger heeft gestaan en ook 
meer land is overstroomd. Sommige den
ken dan ook dat er bij de inundatie in de 
meidagen sprake is geweest van sabotage 
(door b.v. NSB'ers). Uit het enige 
archiefstuk over deze materie blijkt dat 
ten minste vier inwoners van Westbroek 
en vier uit Achttienhoven geacht werden 
zich te melden i.v.m. het verrichten van 
persoonlijke diensten voor de militaire 
inundatiewerkzaamheden. Die acht 
behoorden tot de zogenaamde A-catego
rie, de mensen die moesten blijven (zie 
inleiding tot Exodus). De heren moesten 
zich melden bij hotel Concordia te 
Maarssen. Welke vergoeding ze hebben 
gehad weten we niet. Ze moesten wél zelf 
een schop en laarzen meenemen. 

Het was de bedoeling, dat het vee lopend 
naar Woerden en omgeving zou gaan. 
Het eerst vertrokken de koeien van boe
ren achteraan de Kerkdijk en steeds sloot 
het daaropvolgende vee aan. De dieren 
uit Achttienhoven kwamen het laatst. U 
begrijpt: het was een heel lange stoet. 
Getallen variërend van 2500 tot 5000 
stuks vee zijn ons ter ore gekomen. W. v. 
Barneveld vertelde: "Het geloei en 
geschreeuw van het vee was verschrikke
lijk, maar we konden niet anders, we 
deden wat ons gevraagd was. We leefden 
in een roes". 
Men kon eigenlijk niet weigeren. Tegen 
een boer die niet mee wilde doen werd 
gezegd: "U mag helemaal alleen achter
blijven als u wilt, maar het vee MOET 
weg". 
Paarden werden het land ingejaagd, var
kens werden geslacht of gewoon losgela
ten op het erf (kunt u zich voorstellen hoe 
de tuinen er naderhand uitzagen?). Waar
schijnlijk liet men ook het kleinvee ach
ter. 
De stoet ging de Nedereindse Vaart af, de 
Krom door en over het fietspad naar de 
Gagel. Op dit fietspad had men al last van 
hoog water. Een paar koeien raakten van 
het pad af en belandden in het water. Het 



was een hele klus om ze er weer op te krij
gen. Men moest voortmaken: de sluis van 
de Vecht zou open gaan, het water zou 
hoog komen en voor die tijd moest al het 
vee erover zijn! Tijdens de tocht zijn er 
ook wel koeien verdronken. Via de Gagel 
kwam men in Zuilen uit. Men verzamelde 
alle koeien op het land van boerderij "De 
Kijkwerf" aan de Vecht. Ook de koeien 
van veehouders aan de Kooidijk, West-
broeksebinnenweg, de beide Gagels, de 
Groeneweg en de Klopdijk kwamen daar 
naartoe. 
De Vecht was de eerste hindernis, die 
genomen moest worden. De gewone brug 
moest vrij gehouden worden voor militair 
vervoer. In plaats daarvan was een zgn. 
schipbrug gebouwd. Die bestond uit een 
aantal pontons en was voorzien van een 
reling, zodat het meeste vee veilig de over
kant bereikte. 
Vervolgens ging de hele stoet via Maars-
sen en Vleuten richting Woerden. Het 
was nog steeds erg vroeg, maar het 
beloofde een mooie zonnige dag te wor
den. Cornelis Stam, één van de begelei
ders, vertelt: "We hadden nogal bekijks, 
overal stonden mensen. Bij boeren waar 
we langs trokken, moesten we soms een 
koe achterlaten. Die koe was dan kreupel 
geworden of moest kalveren". De tocht 
was niet geheel zonder gevaar, want regel
matig werd er door Duitsers vanuit vlieg
tuigen geschoten. 

In Woerden werd het vee bijeengebracht 
op de markt en van daaruit verdeeld over 
veehouders uit de omgeving. Zij verzorg
den vrijwillig en zonder enige vergoeding 
de koeien. Natuurlijk mochten ze wel de 
melk houden! Na terugkeer was al hun 
grasland kaal gegeten en de Westbroekse 
koeien hadden er nog nooit zo mooi uit
gezien! Ter compensatie brachten West
broekse boeren hen naderhand dan ook 
ladingen hooi. 
Omdat de Woerdense veehouders niet 
alle koeien konden opnemen, moesten de 
laatste groepen nog doorlopen naar 
Bodegraven. Het was inmiddels midder
nacht geworden! De begeleiders van deze 
"laatkomers" werden voor de rest van de 
nacht ondergebracht bij mensen in Woer
den. 

Aan dit verblijf bewaren zij nog goede 
herinneringen. De andere begeleiders 
konden eerder teruggaan naar Westbroek 
en waren nog net op tijd om met hun 
dorpsgenoten te evacueren naar Noord-
Holland. 
Toen ook de laatste begeleiders (zeven 
man) weer thuis kwamen, bleek iedereen 
al vertrokken. Dit groepje mannen is ach
tergebleven in Westbroek. Overdag 
mochten ze van de commandant in het 
dorp blijven, 's Nachts moesten ze echter 
weg. Ze sliepen dan in het hooi van een 
boer aan de Nieuwe Wetering. Overdag 
maakten ze zich verdienstelijk door de 
achtergebleven dieren te verzorgen. Dhr. 
Stam vertelt: "We haden een soort saam
horigheidsgevoel. Met elkaar verzorgden 
we de achtergebleven dieren. Toen we gei
ten aan het melken waren — dat was op de 
Westbroeksebinnenweg — hadden we 
niets om de melk in te doen. We hebben 
van alles gebruikt om de melk in op te van
gen. Zelfs po's!! En het mooiste was: toen 
iedereen weer terugkeerde heeft bakker 
Aart van deze melk de eerste broden 
gebakken! Later, toen dat uitkwam, zijn 
er heel wat vieze gezichten getrokken, 
maar er werd ook hartelijk om gelachen". 

Daarna de mensen . . . 
Het is nog steeds Pinkstermaandag de 
dertiende mei. Het vee is al afgevoerd en 
de circa 1900 inwoners van Westbroek en 
Achttienhoven maken zich klaar voor 
hun eigen vertrek. Ook deze evacuatie is 
prima geregeld. Toch moet ieder gezin en 
persoon voor zich nog belangrijke beslis
singen nemen: "Wat moet ik meene
men?" en vooral, "Wat moet er gebeuren 
met het vee en de huisdieren die niet zijn 
afgevoerd; de varkens, de kippen, de poe
zen en b.v. de kanariepiet". Iedereen 
neemt zijn eigen beslissing. De varkens en 
de paarden, voor zover niet ingeschakeld 
bij het transport van de inwoners, worden 
het land ingejaagd. Ook de poezen en kip
pen worden op goed geluk losgelaten en 
de vogelkooitjes op hooggelegen plaatsen 
achtergelaten. De meeste mensen worden 
met paard en wagen afgehaald. Velen 
gaan op de fiets. Uit het evacuatierapport 
van burgemeester Huydecooper aan de 
gemeenteraad in juni, blijkt dat vracht-



auto's en personenauto's klaar stonden 
voor het vervoer van zieken en bejaarden 
uit beide dorpen. 

Op het station Maartensdijk gebeurden, 
ondanks de goede voorzorgen, een paar 
vervelende dingen. In de eerste plaats 
werden de paarden zo maar het weiland 
van v. Esveld ingejaagd en de wagens 
domweg achtergelaten. Zouden de vee
houders hun kostbaar bezit ooit terug
zien? Vervolgens bleken de treinen, waar
mee de mensen zouden vertrekken, niet 
aanwezig. Het was de bedoeling dat in 
totaal drie treinen zouden worden ingezet 
voor het vervoer naar Alkmaar. De men
sen uit Achttienhoven zouden met de eer
ste trein vertrekken. Vanaf vijf uur waren 
ze al onderweg om - zo was de bedoe
ling - rond negen uur richting Alkmaar 
te reizen. Deze trein vertrok uiteindelijk 
pas om half vier in de nacht! Hetzelfde 
gebeurde met de tweede trein waarmee de 
bewoners uit de "buitenwijken" van 
Westbroek zouden afreizen. In plaats van 
die maandag laat om kwart voor twaalf 
moesten zij wachten tot de andere och
tend vroeg om 06.40 uur voor deze trein 
ten lange leste wegreed. De mensen uit het 
dorp Westbroek tenslotte, moesten op 
het station wachten van kwart voor zes 
's morgens tot 's middags twee uur eer 
ook hun trein zich in beweging zette. Bij 

alle onzekerheid en angst over wat nog 
komen kon, was het verblijf in de open 
lucht, waar het vooral 's avonds en 
's nachts bitter koud was, een ervaring 
die de bewoners van de dorpen niet licht 
zouden vergeten. In zijn rapport meldde 
burgemeester Huydecooper nog een treu
rige gebeurtenis "één van de kinderen uit 
Westbroek is tijdens het wachten op de 
tweede trein overleden". . . 
Een tweede voorval dat diepe indruk 
gemaakt heeft, overkwam de mensen uit 
de laatste trein, waarmee ook burge
meester Huydecooper was vertrokken. 
"Op het Centraal Station in Amster
dam", zo schreef hij, "beleefden we nog 
hachelijke momenten vanwege een lucht
alarm". Mevrouw Doornebal uit West
broek hierover: "In Amsterdam moesten 
we allemaal uitstappen. We konden niet 
verder omdat na Rotterdam misschien 
ook Amsterdam gebombardeerd zou wor
den. We moesten met z'n allen in de 
schuilkelder wachten tot het gevaar voor
bij was. De portieren van de trein waren 
opengelaten, we konden na het verblijf in 
de schuilkelder zó weer instappen ' '. 

Na alle ontberingen van de reis was de 
aankomst in Alkmaar een ware verade
ming. Al op het station werden zij wel
kom geheten door vertegenwoordigers en 
bewoners uit de diverse gastgemeenten. 

Deze solide eike
houten bank werd 
door de bevolking 
van Achttienhoven 
geschonken aan de 
gemeente Ursem als 
dank voor de geno
ten gastvrijheid in 
mei 1940. Deze bank 
staat nu in het 
gemeentehuis van de 
nieuwe gemeente 
Wester-Koggenland. 
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Voor Achttienhoven was dat de (toenma
lige) gemeente Ursem. De bewoners uit 
Westbroek vonden onderdak bij gezin
nen uit Stompetoren, Oterleek en Scher-
merhorn. Voor het transport naar deze 
gemeente was gezorgd, al moest een aan
tal - vanwege gebrek aan vervoermidde
len - een deel van de route te voet afleg
gen. Ook aan het verblijf in die 
gemeenten - dat voor de meesten slechts 
van korte duur is geweest - worden nog 
goede herinneringen bewaard. 

Het is trouwens allerminst eenvoudig de 
gebeurtenissen rond de evacuatie weer te 
geven, zeker niet in termen van de beleve
nissen en de begrijpelijke emoties, waar
mee deze gebeurtenissen gepaard zijn 
gegaan. Laten we daarom de mensen die 
er bij waren nogmaals aan het woord: 

N« 0070 

Afvoer burgerbevolking 
GEMEENTE .'.(IIIQMIIIlTHO'l'liN 

WESTBROEK 
Naam van den houder (houdster): 

te UfZ~U>U>U<C 

Straat en huisnummer: 

Behoort tot gezin van kaart gezinshoofd nr.  

Zie achtt'iv.ijdo. 

Mw. A. van 't Veld: "We moesten alles 
achterlaten. We hadden 3 dieren; een 
hond, een zwarte kater en een kanariepiet. 
Die konden we niet meenemen. De hond 
hebben we af moeten maken, omdat je die 
niet los kon laten lopen en de kanariepiet 
hebben we los in de keuken laten vliegen 
en er een heleboel voer en water neergezet. 
Het was werkelijk heel erg om zo maar 
alles achter te laten. Je wist niet of je weer 
terugkwam. Maandagmiddag om een uur 

of 5 vertrokken we naar Maartensdijk. 
We deden het huis gewoon op slot. De lui
ken bleven open. Mijn man was nog niet 
terug van de reis naar Woerden met het 
vee. Hij is later op de fiets naar Maartens
dijk gekomen. We hebben heel lang op de 
trein moeten wachten, zondereten of drin
ken. Na middernacht vertrok hij pas. 
Onderweg heeft de trein een hele tijd stil
gestaan. De trein werd helemaal afge
sloten en geblindeerd. Ik weet niet 
waarom. Er is niets gebeurd, 's Ochtends 
vroeg kwamen we aan in Alkmaar. We 
zijn heel prettig ontvangen in Ursem. 
Toen we terugkwamen in Achttienhoven, 
troffen we ons huis nog precies hetzelfde 
aan. De beesten leefden nog. We waren 
blij dat we thuis waren ". 

Mevr. Schuurman-v. Vulpen: "Dr. Welf-
fer en zijn vrouw zaten bij mij in de coupé. 
Zij praatten alleen maar over hun pape
gaai, die was afgemaakt. Waarschijnlijk 
heeft de dokter 't zelf gedaan, want hij had 
't over ether en zo. Mevr. Welffer blééf 
maar over die papegaai praten ". 

Dhr. G. Manten: "Ik was 17 jaar en ben 
meegeweest met het vee naar Woerden. Ik 
ben met nog drie mannen direct terugge
gaan naar Westbroek met een jeep. Mijn 
ouders waren al vertrokken naar station 
Maartensdijk. Ik ben er achteraan gegaan 
met paard en wagen. Daar hebben we de 
hele nacht zitten wachten op de trein. 
Onderweg in Amsterdam moesten we alle
maal de trein uit en de schuilkelders in. Er 
was luchtalarm. Wij zijn bij een olieboer 
in Ursem ondergebracht. Ik was één van 
de eersten die terugging naar Westbroek. 
Mijn ouders en zusters kwamen later. Het 
dorp zag er nog heel verlaten uit". 

Mw. M. Doornenbal-Woudenberg: "Ik 
wist van te voren dat we geëvacueerd zou
den worden als de oorlog uit zou breken. 
Ik had daar dan ook op gerekend. Voor de 
drie kinderen had ik een rugzakje klaar 
staan en voor mijzelf een koffer. Mijn 
man zat in dienst. Ik had het allemaal net
jes voorbereid en we konden dus ook zo 
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vertrekken. We moesten erg lang wachten 
in Maartensdijk. En toen kwam ik tot de 
ontdekking dat ik toch iets vergeten was; 
namelijk een "po". Mijn jongste moest 
plassen en wilde alleen op een po. Geluk
kig was er een andere moeder die er wel 
één had!" 

Westbroek weer bewoond 
Alle mensen waren nog maar nauwelijks 
op hun evacuatie-adressen geïnstalleerd 
of ze vernamen al, dat Nederland had 
gecapituleerd. Al op de 14e mei konden 
de geëvacueerde bewoners uit Westbroek 
en Achttienhoven het verpletterende 
bericht over de radio vernemen; "wij 
hebben" - laat opperbevelhebber gene
raal Winkelman weten - "de wapens 
moeten neerleggen, omdat het niet anders 
kon". 
Sommigen hoorden het bericht pas de 
volgende dag. Iedereen uit Achttienho
ven en Westbroek, hoezeer ook aangesla
gen hierdoor, maakte plannen voor een 
spoedige terugkeer naar huis. Mw. Door
nenbal: "Ik mocht van de burgemeester 
van Stompetoren als één van de eersten 
terug. Ik had hem verteld dat mijn man 
aan het front was en dat ik elk moment 
bericht over hem in Westbroek kon ver
wachten". Voor anderen heeft het - toen 
zinloze - verblijf in het Noordhollandse 
langer geduurd. De reden daarvan was 
dat voor de massale terugkeer onvol
doende vervoer beschikbaar bleek. 

Ondanks de korte afwezigheid boden 
Westbroek en Achttienhoven bij de 
terugkeer van hun bewoners een trieste en 
verlaten aanblik. Het was moeilijk troost 
te putten uit de omstandigheid dat het 
water niet hoog was gekomen en de ach
tergelaten varkens en huisdieren over het 
algemeen nog in leven waren. 

Mw. Van 't Veld: "Toen we aankwamen 
in Achttienhoven troffen we ons huis nog 
precies hetzelfde aan, zoals we het verlaten 
hadden. De poes was er nog en de kanarie
piet leefde ook nog. Het was natuurlijk 
wel een enorme troep in de keuken. Voor
dat we weggingen hadden we zelf water in 
de kelder laten lopen. De weck flessen 
lagen allemaal op de grond in het water, 

zodat ze bij het omvallen niet kapot kon
den gaan. Dat was precies nog zo toen we 
terug waren". 

De treurige tijd na de terugkeer werd nog 
droeviger door de lege weilanden zonder 
het vee, dat nog steeds in de omgeving van 
Woerden verbleef. Daarom was de 
vreugde groot toen na enkele weken, 
omstreeks eind mei, de eerste beesten 
terugkeerden. Anders dan bij de mensen 
bleek de terugtocht van het vee weer uit
muntend georganiseerd. W. van Barne-
veld: "Het vee kwam weer lopend naar 
Westbroek en werd verzameld in het land 
van de Waal" (aan de Kerkdijk - red.). 
Iedere boer kon daar om 18.00 uur heen en 
dan moest hij zijn veelijst meenemen". 

Eind juni was al het melkvee weer terug. 
Het lijkt wel of alles weer goed gekomen 
was, maar - zoals G. Masmeijer het in 
zijn eerder geciteerde boekje uitdrukt — 
"(Toen) werd het nacht voor ons volk, 
stikdonkere nacht". Of in de woorden 
van mw. Van 't Veld: "Natuurlijk waren 
we blij dat we weer thuis waren, maar 
vanaf dat moment begon die ellendige tijd 
van de oorlog natuurlijk pas goed!" 
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