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Voorwoord 

‘Johannes Lucas Kramer, onze vader, werd in 1914 geboren in 

de Wormer, Noord-Holland. Zijn tekentalent was op de lagere 

school al overduidelijk. Mede daardoor mocht hij, op aan-

dringen van de hoofdmeester, nog de 7e klas doorlopen.  

Daarna moest hij toch, net als de meeste jongens van zijn tijd, 

gaan werken. Hij werd inwonend slagersknecht in Nes aan de 

Amstel om het slagersvak te leren; ging voor de oorlog naar 

Haarlem en ontmoette daar Rie Toele.  Om wat bij te verdienen 

trad hij regelmatig op als imitator van Lou Bandy, samen met 

een accordeonist.  

Terug vanuit krijgsgevangenschap trouwde hij met zijn Rie in 

1941 in Haarlem. Samen kregen ze 3 dochters en een zoon. 

Tekenen en schilderen is hij zijn hele leven blijven doen.  

 

Over de oorlogservaringen werd thuis nooit gesproken, tot rond 1987 een start werd gemaakt 

met het vastleggen ervan in een gedetailleerde beschrijving aan de hand van bewaarde 

aantekeningen en schetsen en foto’s vanaf intrede in militaire dienst tot en met de terugkeer 

als krijgsgevangene uit Duitsland. Zelfs toen ging het schrijven hem beter af, dan het praten 

erover.  

Na de oorlog is hij lange tijd agent van politie geweest in Haarlem. Met het Corps liep hij 

negen keer de Nijmeegse Vierdaagse en speelde een aantal belangrijke rollen in de Politie 

Toneel Vereniging.  Uiteindelijke werden de onregelmatige diensten hem fysiek te veel, en 

moest hij uitkijken naar een andere baan. Eerst werd dat portier / beveiliging bij Drukkerij 

Spaarnestad. Vervolgens was hij tot aan zijn pensionering verantwoordelijk voor de 

bedrijfsbescherming en bedrijfsbrandweer bij een groot farmaceutisch bedrijf in Haarlem.  

Jan overleed in 2004’. 

 

De kinderen, Hetty, Marianne, Annelies en Jan, 

Augustus 2019 

 

 

Op zaterdag 29 juni 2019 brachten familieleden van een 

oud-soldaat een bezoek aan ons Grebbeliniemuseum te 

Woudenberg.  De soldaat was J.L.Kramer (Jan), die in de 

meidagen 1940 in de omgeving van de Buur(t)steeg, 

Veenendaal in de Voorposten van 1-II-10-R.I. gelegerd 

was geweest. In die tijd heeft hij in opdracht van zijn 

luitenant Ruhrman / kapitein Bonarius een schitterende 

tekening vervaardigd van het frontgebied, uitkijkend 

vanuit zijn Voorpost van de 2
e
 Sectie.  

De Voorposten mochten de eerste klap opvangen van een naderende vijand. In dit geval van 

het Duitse 368
e
 Regiment van de 207

e
 Divisie onder leiding van general-leutnant Karl von 

Tiedemann (1878 – 1979). De generaal kende de omgeving als z’n broekzak; eind dertiger 

jaren hadden zijn mensen immers onder het mom van toerist ongehinderd overal in deze 

contreien kunnen rondzwerven.  

Nederland zou immers ‘neutraal’ blijven (De Geer c.s.). ‘Gaat u maar rustig slapen …’ 

(Colijn, radiorede van 11 maart 1936 naar aanleiding van de herbezetting van het Rijnland op 

7 Maart). 
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Jan Kramer was een van de vele jonge mensen, die in de 

meidagen 1940 de rekening moesten betalen voor die 

ongelooflijke politieke naïviteit, bijna misdadige 

nalatigheid. 

De familie heeft genoemde tekening aan het museum 

geschonken, tezamen met een deel van Jan’s dagboek 

waarin hij die meidagen aan het front in deze omgeving 

beschrijft. Een kopie krijgt een opvallende plaats in het 

museum als postume hommage aan een dapper man. Het 

origineel gaat naar een nationaal archief, opdat het 

bewaard blijve. 

Een dapper man? Hijzelf zal er nooit zo over gedacht hebben. Zijn dagboek is geschreven 

zoals een objectief waarnemer dat zou doen, zonder vals pathos, zonder valse heroïek. Hij 

deed gewoon wat er van hem werd verwacht. Maar dat maakt het  relaas juist zo bijzonder. 

Het verhaal van een gewone man, abrupt uit z’n dagelijks leven gerukt om te vechten, 

zogenaamd ‘voor volk en vaderland’, om die onwaarachtige uitdrukking maar weer eens te 

bezigen.  

De soldaten betaalden de tol voor falend beleid. En na de oorlog? Zoals het altijd gaat, nog 

steeds, de ware schuldigen komen op riante, dik betaalde posities terecht, en de gewone man 

wordt aan z’n lot overgelaten. Nu ja, er kan soms wel een blikken medaille af. Oogt veel en 

kost weinig, en dat is tenslotte de hoofdzaak, nietwaar? ….. Nederland! 

 

Na de oorlog verloren de twee vrienden, Jan Kramer en Jo van den Berg (foto blz. 26) elkaar 

uit het oog. Jaren later ontmoette de zoon van Jo een aardig meisje, en ze maakten nader 

kennis. En natuurlijk kwam het vanzelfsprekend ook op het verleden van beider vader.  

En ongelooflijk toeval, het meisje bleek de dochter van Jan Kramer! …. 

 

Dit boekwerkje wordt ter toelichting bij de tekening gevoegd, om die oude herinneringen 

levend te houden, ter herinnering aan een gewoon man, die zonder dat het hem gevraagd 

werd, genoodzaakt werd om z’n plicht te doen, ‘opdat wij niet vergeten ….. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De tekening in het 

museum.  

Links eronder zo’n 
grondwerker, zoals 

Jan Kramer die in 

zijn dagboek 

omschrijft op blz.80 

(hier blz.15). 
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Een geïllustreerd verslag, Haarlem 1996, het verhaal achter de tekening van 14 mei 1940 

 
 

 

J.L.Kramer               Haarlem           1996       

Bernstraat 48              Aan het Leger Museum 

 2034. C.W.              Korte Geer 1 2611 C.A. 

 Haarlem.              Delft 

 

L.S. 

‘Hierbij gaande een tekening van onze stellingen en het voorterrein, zoals het was op 10 Mei 

1940. Ik was toen 26 jaar. Ik ben van de lichting 1934, en diende toen bij het 10
e
 regiment 

Infanterie, 1-II-10-R.I. 

Wij waren gelegerd in Ederveen en ingekwartierd bij de familie Nab op een zolder. Onze 

kapitein was de heer Bonarius uit Amsterdam.  

Omdat ik aardig kon tekenen, gaf hij mij de opdracht van het voorterrein van iedere Sectie 

een tekening te maken, en daarna van het geheel een tekening voor de Commandopost. Zo kon 

men zien welke huizen en boerderijen in ons schootsveld lagen. Wat in de weg van ons 

schootsveld stond werd door de genie opgeruimd. 

Het gebied bestreek het gedeelte tussen de spoorlijn De Klomp – Ede – Arnhem en de 

Buurtsteeg gelegen tussen Ederveen en Veenendaal. Er was ook een gedeelte 

inundatiegebied; hiervoor was een dam gemaakt tussen de 1
e
, 2

e
 , 3

e
 en 4

e
 Sectie richting 

Buursteeg. Een zogenaamde vluchtweg.  

Op 14 mei kwam het bevel om terug te trekken richting Amerongen – Houten. Dat vond 

omstreeks 24.00 uur plaats. 

De tekeningen voor de 1e, 2
e
, 3

e
 en  4

e
 Sectie kwamen op hun plaats.  Doch de tekening voor 

de Commandopost, hierbij gaande, bleef na het bevel dat wij de stellingen moesten bezetten in 

allerhaast achter bij de familie Nab, alwaar wij ingekwartierd waren. na de oorlog heb ik de 

tekening opgehaald,. Ze hadden hem goed bewaard. 

Tijdens de 5 dagen oorlog waren al verscheidene jongens van onze Compagnie gesneuveld.  

Bij het terugtrekken werd onze Compagnie onder de Amerongse Berg krijgsgevangen 

gemaakt. Tijdens die actie zijn er nog verscheidene jongens van onze Compagnie gesneuveld. 

We werden ondergebracht in een school in Elst. Daarna werden we afgevoerd naar Arnhem, 

vandaar naar Westervoort, en vervolgens naar Bathorn en Wordhorn. Vervolgens naar 

Altengarbow, alwaar wij in een krijgsgevangenenkamp gedurende 6 à 7 weken verbleven 
1
). 

Daarna werden wij als krijgsgevangene ontslagen en na drie dagen in een goederentrein 

kwamen wij via Oldenzaal weer terug in Nederland’. 

 

J.L.Kramer 

 

 

In 1996 had het Legermuseum geen interesse in de tekening. Dhr. Kramer besloot om die aan 

de kinderen in bewaring te geven; en die zijn er nu erg gelukkig mee dat de Stichting 

Educatief Centrum De Grebbelinie in het Vizier er zoveel aandacht aan besteedt.  
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De originele tekening meet 60 x 360 cm. Een prachtige copy is te bewonderen in het 

Educatief Centrum Grebbelinie. De navolgende tekst uit het dagboek over de eerste meidagen 

1940, is letterlijk overgenomen. Hier en daar zijn wat komma’s of hoofdletters toegevoegd. 

De enkele emendaties zijn cursief aangegeven. 

 

 
lokatie van waaruit de tekening in 1940 is gemaakt 

 

 
Uiterst links op de tekening is nog net een stukje van de spoorlijn van De Klomp naar Ede ingetekend (blz.35) 
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Huidige situatie, 2019 

 

 
De panoramatekening op de moderne plattegrond. Er is nogal wat veranderd in de naoorlogse jaren. Van de 

oude Buur(t)steeg rest niets meer; ongeveer op die plaats ligt thans de Buurtlaan (nu met ‘t’!) Oost geheten. 
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Lichting 1934, een onbekommerde tijd 

 
           Staand van li naar re: 1.met fiets, ?  2. Sergeant Lucas, 3. Ab Glas, IJmuiden, 4. ?, 5. Hendriks,     

          Hilversum,  6. Jan (J.L.)Kramer, Nes a/d Amstel, 7. ? 

          Knielend: 8. Jo van de Berg, IJmuiden, 9. Grind, Schagen, 10. Letter, Huizen,  10. ? 

          Liggend: 12. Manus Oudshoorn, Uithoorn, 13. J.v.Doorn, de Kwakel. 

 

 
         Tijdens een mars op de heide  bij Ede in 1934. 

         Van links naar rechts: 1. Gortemuller, Uithoorn, 2. Huizing, Haarlem, 3. Pieper, Hilversum,  

         4. De Boor, Haarlem, 5. Veerman, Hilversum, 6. Mensink, 7. Dijst, 8. Jan Kramer, Nes a/d Amstel,  

         9. Lucas. 
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Mobilisatie 1939 

 

 
 

 

 
 

 

 

Niet ieder was overtuigd van 

's-Neerlands weerkracht ... 

en zo stelde men zich de 

Nederlandse waterlinie en de 

mobilisatie in het buitenland 

voor  (Smith's Weekly, Sydney, 

Australië, 1939) 

 

 

April 1939 werd  een voormobilisatie afgeroepen onder de naam 'Buitengewone Oproeping 

Uitwendige Veiligheid' (BOUV-mobilisatie). Cruciale punten in den lande worden bewaakt. 

 

Op 24 Augustus 1939 begon de grote Vóór-mobilisatie, nodig om de voorbereidingen te 

treffen voor de Algemeene Mobilisatie op 29 Augustus. 

Op 28 Augustus werd het besluit tot mobilisatie genomen, en de mobilisatie volgde op 

Dinsdag 29 Augustus 1939. Alle dienstplichtigen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, d.w.z. de 

lichtingen 1924 tot en met 1939, worden opgeroepen. 
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Vijfhonderd personentreinen en zestig goederentreinen zorgden 

ervoor, dat de mobilisatie vlot verliep 

Rond Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg enz. 

werden de soldaten ingekwartierd op verschillende boerderijen, 

burgerwoningen, en zelfs de plaatselijke schietvereniging 

ontkwam daar niet aan: [ ... ] 'Bij punt 6 merkt Scherpenzeel op, 

dat zij niet in staat is dezen winter een bukswedstrijd te geven, 

omdat ze door inkwartiering niet over een gebouw beschikken 

kan' [ ... ]. (Notulen SKGV, 'Schiet Kring Gelderse Vallei', 

Donderdag 26 October, 1939). 

 

◄ 19 April 1940 

 

Inrichting Stelling Grebbelinie  

(in 1939 omgedoopt tot Valleistelling). 

 

1. De Voorposten. 

Vóór de inundaties, voor de eerste opvang van de vijand, lagen de voorposten in zelf gegraven 

stellingen. Ze waren bewapend met lichte en zware mitrailleurs (voor zover beschikbaar, 

werkend en voorzien van de juiste munitie!), alsmede 47 mm pantserafweergeschut (PAG). 

 

2.  De Hoofdverdedigingslijn 

Achter de inundaties in de Liniedijk zijn stellingen met kazematten en loopgraven in de 

Liniedijk aangebracht. In de Grebbelinie 276 stuks kazematten van allerlei typen en vormen. 

Bekendst is de S3, 'stekelvarken' vanwege z'n uitstekende pinnen voor de bevestiging der 

maskeringsnetten en z'n 3 schietgaten. 

 

3.  De Stoplijn 

Bij doorbraak van de hoofdstelling, zou de vijand hier nog tegen gehouden kunnen worden. 

Bij Woudenberg en Scherpenzeel werd de stoplijn gevormd door de spoordijk van de lijn 

Amersfoort - Kesteren. 

 

4. Artillerie 

Op ruime afstand achter de Linie stond de Nederlandse artillerie opgesteld. De kanonnen 

schoten ver over de Linie heen in het voorterrein op de naderende vijand. 

 

Inundatie en evacuatie van de Stelling 

In de derde week van September 1939 werd de eerste inundatie gesteld, in de 5e Kom, de 

Asschatterkom tussen Leusden en Woudenberg: op Maandag 18 September werd de damsluis 

in het Valleikanaal bij de Asschatterkade afgedamd; het land liep langzaam onder water tot 

3,50 m+ NAP. Woningen kwamen daardoor tot een halve meter onder water te staan. 

 

Deze inundatie was tegelijk bedoeld  als proefinundatie, en werd zorgvuldig bestudeerd. In 

Leusden moesten 53 gezinnen, in Woudenberg 12 gezinnen geëvacueerd worden, totaal zo'n 

300 man. Het vee werd bij deze eerste evacuatie nog per boerderij  afgevoerd, en de oogst nog 

binnen gehaald. In October 1939 werd met de inundatie van de overige kommen 

aangevangen. Bij die volgende inundaties werd het vee in één grote kudde verzameld en 

afgevoerd, het kleinvee bleef thuis, en de oogst werd op het land gelaten.  

In Januari 1940 waren tenslotte de laatste inundaties gesteld in de 6e Kom, de Voetpadkom. 
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Boven een stafkaart van omstreeks 1850 van de 

omgeving rond Scherpenzeel met hoogtecijfers. 

Rode pijl: I-II-10-R.I.-2
e
 Sectie, Mei 1940. 

Links uit latere periode (na 1865) een overzicht 

van de te inunderen kommen van de Grebbe- en 

Betuwelinie met hun inundatiepeil. 

  

Van boven naar beneden: 

XI.  Bunschoterkom,  0,5 - 0,15 M + AP 

X.   Vudijkkom,        1,00 M + AP 

IX.  Koelhorsterkom,       1,75 M + AP 

VIII.  Glashutterkom,       2,25 M + AP 

VII. Centraal Spoorwegkom,  2,80  M + AP 

VI. Voetpadkom,        2,85 M + AP 

V. Asschatterkom,       4,00 M + AP 

IV. Roffelaarskom,       4,50 M + AP 

III. Lambalgerkom,       5,50 M + AP 

II. Groepschekom,       6,60 M + AP 

I. Veenschekom,       6,62 M + AP 

B. Betuwsche kom,       7,00 M + AP 

 

De rode stippen geven de lokatie aan van de nog 

aanwezige Duitse bunkers  R703 uit de Panther-

stellung (1944 - 1945).  

Let op dat die Stellung bij Amersfoort van de 

Grebbelinie afbuigt richting Nijkerk. 
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         Veenendaal, Benedeneind, uitzicht over geïnundeerde weilanden, maart 1940 

 

 

 
        Positie Nederlandse leger aan de Grebbelinie op 10 mei 1940, met positie 10-R.I. 
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Uit het dagboek van soldaat Jan Kramer. 

 

[ … ] Praktisch had iedere jongen wel een tekening van mij boven zijn 

strozak, of een filmster of een landschap. Dit was onze luitenant-Ruhrman 

opgevallen, waardoor hij mij vroeg, of ik kans zag het voorterrein voor onze 

stelling te tekenen. Ik zei, ja hoor, dat zal wel lukken, zo werd ik vanaf 

begin nov: tekenaar en hoefde ik niet meer mee pionieren, wat een geluk. Ik 

was m’n eigen baas, stapte ’s morgens op de fiets en ging naar de stelling en 

maakte schetsen van het voorterrein die ik later op de zolder uitwerkte.  

Onze Bataljons comm
de

  Majoor Six - Dijkstra  werd benoemd tot stelling 

Comm
dt

 . Hij werd vervangen door majoor Klaassen. 

Ik kan wel zeggen dat er niet zo hard gewerkt werd, veel van de werktijd 

werd doorgebracht met koffie drinken bij de boeren die er woonden. Had 

men de ernst van het werk toen maar kunnen zien, dan zou er wel harder 

gewerkt zijn.                    (79) 

 

    
grondwerk voor de stellingen 

 

Het was een lakse boel, en onze jongens waren geen grondwerkers, enkele 

boerenjongens uitgezonderd, die wisten er wel weg mee. Echte 

grondwerkers kosten geld en het moest natuurlijk zo goedkoop mogelijk 

onder onze Minister Colijn. Hadden onze jongens toen maar geweten dat het 

nog een ernst zou worden, dat een paar schoppen zand je het leven kon 

redden, wat zouden ze gewerkt hebben, maar ach de mening was, dat wij 

wel uit de oorlog zouden blijven en dat het net zo zou gaan als in 1914 – 

1918, wel gemobiliseerd maar geen oorlog. Nederland was Neutraal maar 

wat een misrekening.       (80) 
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Mei  1940     Een onzeker  begin van de meimaand, in de eerste week 

werden de verloven ingetrokken en er was een kantonnements verbod.  

De grote vraag voor ons was, wat zou het worden. 9 April waren Duitse 

troepen Noorwegen binnen gevallen en hadden Denemarken bezet. 

Spanningen waren er, zowel in Nederland als in België en overigens in 

geheel Europa. 

Er kwamen berichten binnen over een mogelijke oorlog, doch die werden 

ook weer tegen gesproken. Nederland was neutraal, maar toch was er vrees 

– spanning en onrust. 

Dinsdag  7  mei  begon het gedonder. Er werd bekend gemaakt dat fase 1A 

en II A was ingetreden. Extra wachtposten werden uitgezet, waardoor de 

jongens 24 uur wacht moesten leveren, 2 uur op en 2 uur af. Het was een 

beroerde toestand, alle jongens van de kamer op wacht; ik kon blijven 

tekenen aan het werk waar ik mee bezig was en hoefde geen wacht te lopen

                   (107)

          

Woensdag  8  mei Dezelfde gespannen toestand, weinig verandering. Er 

ging zelfs een gerucht dat met Pinksteren op 12 en 13 mei de verloven weer 

door zouden gaan. 
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Donderdag 9  mei.  De gespannen toestand bleef, 

en desondanks gingen we met een stel jongens, die 

geen wacht hadden s avonds naar de film in 

Veenendaal.  “De Wildernis Roept”, was de titel. 

Harry Piel speelde er de hoofdrol in. Van Rie had 

ik die zelfde dag twee pakketjes  van de veldpost 

ontvangen. De inhoud was een stel ondergoed, 

overhemd, zeep, washandje,            toegang 14 jaar ► 

kaas – worst, hagelslag, chocolade, sigaretten en nog één gulden, wat had 

die Rie haar best gedaan. Terug van de film, toen we van Veenendaal naar 

Ederveen liepen, ging ik met Ab v.d. Kodde nog een weddenschap aan om 

iedere week 25 ct. van ons soldij over te houden (het soldij was toen f 2.24 

p. week). Op dat moment bezaten we ieder nog 76 ct., wat een spaarzin. 

Onderweg merkten wij wel, dat het in het kantonnement onrustig was. (108) 

 

Militaire vrachtwagens reden af en aan. Veel soldaten waren in de weer, het 

was niet gewoon. Op onze zolder gekomen 22.
30

 uur lagen er al een stel op 

hun strozakken te slapen; wel was de halve bezetting van de zolder op 

wacht. Op mijn strozak bekeek ik nog eens wat Rie mij had gestuurd en 

ging onder de wol.                            

 

Vrijdag  10  mei 

Ongeveer 01.
00

  uur kwam een ordonnans zeggen dat Fase 4 A was 

ingetreden d.w.z. algehele toestand,  Oorlog , alles inpakken en met volle 

bepakking de stellingen bezetten. Even daarna blies Korporaal Stoete, 

Tamboer – hoornblazer, de reveille, uit de bedden en aantreden. Korporaal 

Mulder kwam op de zolder en zei dat het nu een oorlogs toestand was. 

Iemand zette de radio aan en we hoorden, dat er veel vreemde (Duitse) 

vliegtuigen gezien waren boven verschillende delen van Nederland. De stem 

van de omroeper klonk paniekerig, waardoor alles wat angstig werd.    (109)
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 Grebbelinie 10 – 11 mei 1940, en lokatie  1-II-10 R.I. → 1e Compagnie, 2e Bataljon, 10e    

 Regiment Infanterie. Compagnie is  ca.180 man,  Bataljon ca. 800 man, Regiment ca.   

 3000  man. Een Compagnie is verdeeld in Secties. Eén Sectie is ca 30 man, verdeeld in    

 drie Groepen van ca 10 man. 

 

Wij moesten verzamelen op het erf van boer v.d. Brink, alwaar we 

noodrantsoenen moesten innemen, en verder kon je alles inpakken wat je 

nodig achtte. 

De spullen die Rie had gestuurd gingen mee. In aller haast bracht ik mijn 

tekenspullen en tekeningen nog in veiligheid bij de fam Nab. Ook heb ik 

nog even vlug een kaart aan Rie geschreven met de mededeling, dat we de 

stellingen moesten bezetten. Joop Mulder die korporaal van de week was, en 

moest kijken of de zolder verlaten was, schreef ook nog een kaart aan z’n 

meisje. En daar gingen we dan samen, bepakt naar de stellingen, bij Hotel 
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de Klomp, deden we onze kaart op de post, ik zei nog, ‘nou Joop, God 

zegen de greep’, toen even harder lopen om de anderen in te halen. Toen we 

bij onze stellingen aan kwamen, zei onze Kapitein Bonarius, dat de toestand 

kritiek was, maar dat we kalm moesten blijven en niets over haast moesten 

doen. Ongeveer 03.
00

  uur waren de               (110)

  

de stellingen bezet, de mitrailleur en de geweerposten bemand, en de nodige 

wachten uitgezet. Wij van de 2
e
 sectie kregen luitenant Kroon toegevoegd. 

Bij alles wat er zo om ons heen gebeurde, drong het nog niet eens tot ons 

door dat het echt oorlog was, zo’n stellingoefening hadden we al eens meer 

gedaan, dat was niet nieuw.    

                  

Bij het dag worden zagen we ineens veel vliegtuigen, sommigen vlogen heel 

laag over ons heen, en mitrailleerden onze stellingen, een  enkel vliegtuig 

zag je in de verte  brandend neerstorten, toen pas was het voor ons 

werkelijkheid, dit was oorlog, en het waren Duitse Vliegtuigen. We hadden 

niet eens tijd om onze mitrailleurs tegen die Vliegtuigen in stelling te 
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brengen; Ab v.d. Kodde was Mitrailleur Schutter, zat met z’n helper in een 

gecamoufleerd kippenhok op ongeveer 100 mtr afstand van onze stelling, hij 

had bij de komst van die vliegtuigen zijn mitrailleur  op dat kippenhok 

direct in stelling gebracht en schoot als een razende op die laagvliegende 

vliegtuigen.                                      (111) 

                            

Toen een piloot bemerkte waar die mitrailleur zat, zwaaide hij om en vloog 

heel laag recht op het kippenhok af en gaf hij het de volle laag, en Appie en 

z’n helper waren niet meer te zien. Van uit onze stelling konden we alles 

zien gebeuren, zij hadden zich van het kippenhok laten rollen. Wonder 

boven wonder leefden ze nog, doch het mitrailleurnest was totaal vernietigd. 

Appie en z’n helper kropen naar onze stelling terug. 

Het verhaal deed de ronde dat Korporaal Landmeijer, uit Hlm van een 

andere sectie met z’n karabijn een vliegtuig had neergehaald.  

Er werd bekend gemaakt dat er Duitse parachutisten in Ede waren geland, 

dat was ongeveer 4 km bij ons vandaan. In allerhaast moesten alle boeren, 

burgers en het vee dat zich in het voorterrein bevond evacueren, het was een 

chaos, de mensen en het vee trokken weg en achter hen blies de genie alle 

huizen en boerderijen op die in ons schootsveld stonden. Erg voor de 

mensen.                  (112) 

 

 
de lokatie van de 2e Sectie van soldaat Jan Kramer in de Voorposten 
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Intermezzo Duitse spionage 

[ … ]  Er komt een grote stafkaart tevoorschijn, zo haarfijn uitgewerkt, dat ik er verstomd van 

sta. Deze kaart is veel beter, dan onze eigen stafkaarten, maar bovendien hebben we er niet 

eens een. Zij [de Duitsers] wijzen me precies de lijn van de voorposten aan en daarachter de 

linie van Rhenen over Amersfoort naar de Zuiderzee. [ … ] 

Uit: W.A.Pesch. Een burger in uniform. 

 

… en zoals de voorpost op de Duitse kaart van 15 maart 1940 stond aangegeven (rode pijl). De Buursteeg valt   

 aan de onderzijde net buiten de kaart 

 

Zelfs met de kennis van achteraf is de ongelooflijke naïviteit en kortzichtigheid van kabinet, 

De Geer, en ministers, met name Dijxhoorn, werkelijk niet te bevatten. Men oordele zelf: 

 

‘De beknotting van de militaire bevoegdheden [ door kabinet De Geer op advies van de 

volstrekt incompetente minister van defensie Dijxhoorn ] heeft ernstige gevolgen gehad. 

Vooral met betrekking tot het uitvoeren van schootsveldopruimingen en het tegengaan van 

spionage. De Duitsers hebben er dankbaar gebruik van gemaakt. Buitgemaakte kaarten van 

Nederlandse opstellingen en bewaard gebleven rapporten van Duitse officieren die hier in 

burger vrijwel ongehinderd verkenningen konden uitvoeren, illustreren dat op wel zeer 

duidelijke wijze. Eén van hen was de Hauptmann R.Kriebel. Hij schreef onder meer 

‘Moeilijkheden met de Hollandse bewaking hebben zich niet voorgedaan. Het was mogelijk 

om zelfs kriskras de versterkte gebieden te doorkruisen, zonder ook maar één keer 

aangehouden te worden’. 

Ook de Duitse majoor Mantey kon op die wijze beschrijvingen geven van de Nederlandse 

stellingen. Oberstleutnant Von Zitsewitz was het Hoofd Operaties in de staf van de Duitse 

207
e
 Divisie, die versterkt met een SS-brigade later op de Grebbeberg zou aanvallen. 

Vermomd als onschuldige toerist  kon hij op z’n gemak dit toekomstige operatiegebied gaan 

bekijken. Ook in het westen van het land werden vliegvelden en andere objecten bezocht, 

waarna de bijzonderheden door de betreffende agenten naar Duitsland werden doorgegeven. 
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Het was vooral minister-president De Geer die 

de zo zeer nodige beveiligingsmaatregelen blok-

keerde. Hij geloofde niet dat Nederland in 

oorlog kon komen. Hitler was immers zo’n 

innemende en betrouwbare politicus.  

 

Iets waarmee hij zich persoonlijk bemoeide  was 

◄ de uitkijktoren in Ouwehands Dierenpark op 

de Grebbeberg. Van daaruit had men een 

schitterend zicht op een flink deel van de 

Grebbelinie. Het kwam dan ook herhaaldelijk 

voor dat Duitse ‘toeristen’ hier gebruik van 

maakten. Verzoeken aan het kabinet om de toren 

af te breken, werden niet beantwoord. Twee 

kapiteins [ … ] vertelden hun ervaringen en 

stelden, dat het handhaven van de toren het leven 

van Nederlandse soldaten in gevaar kon brengen. 

Maar volgens De Geer maakte men zich zorgen 

om niets. ‘Want’ – zo zei hij – ‘de neutraliteit is 

volkomen gewaarborgd [sic!]. De toren was een 

toeristische attractie en het zou de Nederlandse 

economie geld kosten, het ding af te breken’. 

Maar zelfs ook na Januari 1940 bleven tal van 

belemmeringen bestaan. Zo mochten de boomgaarden voor de Grebbeberg, die het 

schootsveld sterk belemmerden, niet worden opgeruimd. Men vond de daarvoor te betalen 

schadevergoedingen te hoog.  Dit onder het  mom dat al het werk uit het verleden daar niet 

teniet mocht worden gedaan. De bij de Grebbeberg gestationeerde reserve kapitein A.Zwarts 

verwoordde na de gevechten in mei 1940 zijn gevoelens als volgt: 

‘Bij herhaling heb ik aangedrongen  op het opruimen  van een in mijn vak gelegen proeftuin 

met boomgaard. Het werd verboden, omdat twintigjarige noeste arbeid niet verloren mocht 

gaan. Ik heb geantwoord dat jonge, twintigjarige Nederlanders bij een aanval zouden worden 

gedood, welk woord gebleken is juist te zijn’.  

Uit  E.H.Brongers. Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber. 1939 – 1940. 
2 

 

Na die eerste golf vliegtuigen hebben we verder weinig vliegtuigen weer 

gezien. In de loop van de dag werd er nog een loopgraaf gegraven van  ±150 

mtr lang en 1½ mtr diep en breed die een verbinding moest vormen tussen 

de stelling en de Commando post. Later bleek dat deze loopgraaf velen van 

ons het leven redde, je kon anders niet omopgemerkt door de vijand in de 

comm. post komen. Daar wij in het inundatie gebied lagen, zouden, om de 

vijand                  (113) 

 

vijand tegen te houden de weilanden om ons heen onder water komen te 

staan, doch om de een of andere oorzaak kwam het water niet hoog genoeg. 
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Op de weilanden stond hoogstens 5 c.m. water, we hebben daar wel veel last 

van gehad. 

Later bij het terugtrekken kon je de sloten moeilijk onderscheiden waardoor 

je plotseling tot je middel in het water stond en dan er maar uit zien te 

komen, lastig, want je was gelijk doornat. Klaas Koopman en ik werden op 

verkenning uitgezonden in het voorterrein, toen we ongeveer 500 mtr voort 

gekropen waren zagen we in de verte vijandelijke voertuigen en soldaten op 

een zijweg van de Buurtsteeg. Weliswaar was het nog ver bij ons vandaan, 

doch we besloten toch maar naar de stelling terug te gaan. 

Op de weg terug bezochten we nog een winkeltje langs de Buurtsteeg  

vanwaar we wat chocolade en sigaretten meenamen, de mensen die er 

woonden waren in aller haast geëvacueerd en hadden alles achter moeten 

laten.                   (114) 

 

 
Situatie rond 1908; in de cirkel de voorpost van Jan Kramer in 1940 nabij de Buursteeg. 
Ter plaatse van de oude Buursteeg ligt nu (2019) een nieuwe weg, de Buurtlaan Oost / 

Pakhuislaan.. 

 

We waren nog maar net de Buurtsteeg op toen we werden beschoten door 

mortiervuur, dus dat was dekken geblazen; toen de beschieting voorbij was, 

lagen we onder het zand en vroegen aan elkaar of we nog leefden; het was 

net of je even dood was geweest, want je wacht maar af in zo’n situatie, het 

is gewond raken, dood of leven. 
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We kwamen op onze buik gekropen in de stelling en vertelden de luit wat 

we hadden gezien, en dat we onder vuur waren genomen. ’s Middags 

moesten Kolkmeijer en ik bij de draadversperring een kuil graven die als 

vooruitgeschoven uitkijkpost moest dienen. Kolkmeijer was een zeer nette 

kantoorbediende, zijn uitrusting was altijd correct, boven z’n strozak  lag 

altijd netjes geordend. ’s Avonds op z’n strozak lag hij altijd in z’n bijbel of 

psalmboek te lezen, heel vroom opgevoed. Dat graafwerk lag hem helemaal 

niet, hij had nooit werken geleerd. Toen we zo aan het graven waren, vroeg 

hij of ik dacht dat we hier nog levend uit zouden komen. Ik zeg, nou jongen, 

ik heb Rie beloofd terug te komen,               (115) 

 

komen, en ik kom terug, dat geef ik jou op een briefje, achteraf wel een 

beetje grootspraak, als af en toe de kogels om je oren floten zoals we ’s 

morgens al hadden meegemaakt. Ik zeg Kolkmeijer, je moet ’t zo bekijken, 

als je met hart en ziel zegt, ik moet leven dan blijf je leven maar als je die 

wil opgeeft ga je er altijd aan. Je kan bidden of vloeken, je kan het ook 

allebei doen, het geeft je allebei niets. Je lucht er alleen van op, de wil om te 

leven dat is alles. 

Het voorterrein werd scherp geobserveerd i.v.m. het landen van 

parachutisten in de omgeving van Ede en de troepenbewegingen op die 

dwarsweg van de Buurtsteeg die ongeveer 1 km  bij ons vandaan lag. Het 

werd avond. We hadden onze uitkijkpost klaar en gingen terug in de 

stelling, het leek wel of we al een week in de oorlog zaten. We hadden deze 

10
e
 mei al zoveel beleefd en gedaan van 01

00
  uur af. De mitrailleur en 

geweerposten waren bezet en er werd wacht gelopen, verder was het 

afwachten wat er verder zou gebeuren.                       (116) 

 

De jongens die geen post hadden konden in een lig-nis, die in de loopgraaf 

was ingebouwd, een paar uur gaan slapen totdat zij af moesten lossen. Het 

wachtwoord was Schelpdier. Zo gingen we de nacht in. Ik heb de hele 

nacht met Henk Hoogland in een mitrailleurnest gezeten, om de beurt kon 

een van ons even slapen …. 

Behoudens wat al werd vermeld, hadden wij in deze nacht die erg lang 
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duurde, weinig last gehad van vijandelijkheden. Eten hadden we nog niet 

gezien en van slapen was haast niets terecht gekomen. 

Zaterdag  11  mei  Na een nacht van spanning, want duisternis is de 

grootste vijand, waarin we in de verte wel schieten en zwaar geschut hadden 

gehoord, dan weer van links en dan weer van rechts. Je kon absoluut niet 

bepalen waar het was en wat het voor ons betekende. 

Het verhaal ging, dat we nog twee dagen in de stelling moesten blijven en 

dan afgelost zouden worden door Fransen en Engelse troepen.              (117)

       

Bij het dag worden gingen wij door met de stelling te verbeteren. 

Handgranaten werden verdeeld omdat er Duitsers in het voorterrein waren, 

zo af en toe kregen we geweervuur van de vijand en sloeg er dicht bij de 

stelling mortiervuur in. Er werd uitgezien naar eten want we hadden nog 

niets gehad, we behielpen ons met noodrantsoenen, gelukkig had ik van Rie 

nog kaas worst en chocolade wat ze had gestuurd; dat hielp de honger 

stillen. Het gerucht ging, dat de grenstroepen en de troepen aan de IJssellinie 

stand hadden gehouden; dit kon toch niet, want we hadden ze toch gezien 

die Duitsers in het voorterrein en in de verte die voertuigen, en dat vuur wat 

we af en toe kregen. Er was bericht binnen gekomen dat er eten voor ons 

onderweg was, maar het bleef maar weg. Onze sergeant – administrateur 

bracht ons tegen de avond eten; die had wel lef gehad, hij was vanuit de 

comm.Post het achterterrein ingegaan en had onze ordonnans Toon 

Lommerse uit Bennebroek dood aangetroffen bij de ketel met eten die hij 

ons wilde brengen                  (118) 

 

toen hij haast bij ons was, was hij onder vuur genomen, de kogelgaten zaten 

in de ketel. De sergeant majoor nam de ketel bruine bonen mee en kwam 

weer in de stelling terug. 

Die sergeant majoor was de spotprent van de Comp: ’t was een zemelaar 

overal moest hij moeilijk over doen, we noemden hem ’t zacht gekookt 

eitje, maar nu was gebleken dat de binnenkant anders was dan de 

buitenkant, hij had lef, hij bracht ons onder vuur een pan eten. Achter ons 

schietgat aten we ons portie bruine bonen op. De dag verliep verder zonder  
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veel vuur en weinig beweging in het voorterrein. Tegen de avond werden 

weer de nodige wachten uitgezet en werd er patrouille gelopen, je kroop 

meer als dat je liep. het wachtwoord was “Schulpzand”. 

De gedachte was, dat de vijand in de duisternis de stellingen zou trachten te 

besluipen. Ik had al een tijdje bij de toegang van de stelling op wacht 

gelegen, want staan kon je niet, dan werd je voor je kop geschoten, 

hoogstens kon je op een knie steunen, toen ik een schop tegen m’n voet 

kreeg. Ik schrok mij dood, het was Luit Kroon die op            (119) 

 

 
Van links naar rechts: Ab Glas, Jo van den Berg, Jan Kramer 
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op patrouille was en de wachtposten controleerde of je op je post was en niet 

sliep want goed slapen was er nog niet bij geweest. Hij zei, Kramer ben je 

bang. Ik zeg, ach wat zal ik daarvan zeggen, bang, ik zou willen dat we 

levend uit dit gat weg waren, erg veilig lijkt het mij niet, je hebt zo een 

kogel in je kop, ik wou dat ik weer bij mijn meisje was. Hij zei ja, dat willen 

we allemaal, ik heb een vrouw en twee lieve kinderen en in Utrecht waar ik 

naar toe wil en hier lig je in de modder, totdat je door een granaat getroffen 

wordt of een kogel door je kop krijgt  en dan is het afgelopen met je. Hij 

vertelde dat Appie Glas en z’n maat Arie van de eerste sectie bij verkenning 

in het voorterrein op een landmijn waren gelopen en allebei waren 

gesneuveld. 

Ab Glas maakte deel uit van ons drieën in 1934 toen we voor het eerst op 

moesten komen, zie [ hierboven ] de 1
ste

 van links. We waren toen 19 jr, nu 

was hij 25 jr, getrouwd, en had een kind.  

Dit was een verschrikkelijk bericht. Hij moest van z’n luit met Arie 

verkennen in het voorterrein, maar de genie had landmijnen           (120) 

 

gelegd en we wisten niet waar, dat was een fout in de communicatie; zijn 

luit was volkomen de kluts kwijt, helemaal in de war, hij gaf de gekste 

bevelen, sergeanten van 1
ste

 sectie hebben hem moeten isoleren want hij 

werd steeds gekker. Gelukkig was er in onze sectie niet zo’n luitenant, 

hoewel …. Hij zei verder, wat zal er van mijn kader overgebleven zijn als 

dit voorbij is, wij hebben de eed van trouw gezworen d.w.z.  dat wij sterven 

voor het vaderland en laten ons geen krijgsgevangenen maken, wij zijn een 

standhoudende linie en vechten tot het einde. We zullen het beste er maar 

van hopen. 

Met, nou Kramer goede wacht, ging hij weg om verder te zien hoe het met 

z’n manschappen stond. Er kwam ook nog een Aalmoezenier in de stelling, 

die wat bemoedigende woorden sprak. Hij bood nog aan, als je dat wilde, 

om te biechten, het was net een gevoel of je afscheid van je leven nam en 

dat wilde ik niet. 

Zondag  12  mei  1
ste

 Pinksterdag 

De nacht van 11 op 12 mei was een              (121) 
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     Grebbelinie 12 mei 1940; rode cirkel 1-II-10-RI, 2e Sectie 

 

was een hel geweest, alles vuur, onafgebroken schoot de Ned: Artillerie 

over ons heen, waarna het door de vijand werd beantwoord. Het gierden en 

floot door de lucht, je kon de gloeiende granaten volgen en hoorde even 

later het inslaan, het was een hels lawaai, daar moest je wel even aan 

wennen, na verloop van tijd wist je haast wanneer de inslag kwam. In de 

verte konden we zien dat de Grebbeberg – Rhenen gebombardeerd werd, 
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een hels lawaai was het. Vergeleken met wat er om ons heen gebeurde, 

hadden wij op onze stellingen nog weinig vuur gehad. Dit maakte Luit 

Kroon ongerust, hij was bang dat de vijand van de duisternis en de artillerie 

beschietingen gebruik zou maken om ons te besluipen; die angst werd bij 

hem zo groot, dat hij midden in de nacht met een schijnwerper boven op de 

stelling ging staan en zo het terrein voor de stelling bescheen tot voorbij de 

prikkeldraadversperring en wij schoten op alles wat maar bewoog. Toen het 

dag werd, zagen we het resultaat, we hadden een paar varkens dood 

geschoten, die door de evacuatie geslipt waren.             (122) 

 

Daar stonden we dan op de morgen van de 1
ste

  Pinksterdag weer achter 

onze schietgaten en tuurden naar de plaatsen in het voorterrein waar de 

vijand zich naar onze mening verscholen moest houden. Luit Kroon kwam 

bij mij en vroeg of ik met Vermeulen samen naar een afgebrande boerderij 

wilde gaan, om een paar muren om te trekken die in ons schootsveld 

stonden. Ik vond het best, het was op dat moment rustig, dus daar gingen we 

dan het voorterrein in, op onze buik vooruit kruipend om zo min mogelijk 

trefkans te bieden. Nauwelijks waren we het voorterrein in of onze artillerie 

opende het vuur op de vijand, de projectielen floten en gierden over ons 

heen, doch de inslagen waren nog ver bij ons vandaan. 

Wij kropen voorwaarts tot we ons doel bereikt hadden. Vermeulen ging 

eerst aan het werk en stootte met een balk de stukken muur om, ik bleef 

achter een waterput op de uitkijk. Gezien de omstandigheden klinkt het 

misschien gek, maar ik nam nog tijd om een kaart naar Rie, en Mevr 

Vosman, die 13 mei jarig was te schrijven.              (123) 

 

 

Opeens werden we onder vuur genomen, de vijand had Vermeulen ontdekt, 

die direct dekking zocht; zo lagen we een poos om te ontdekken waar dat 

geweervuur vandaan kwam, doch konden het niet waarnemen, uiteindelijk 

kropen we naar de stelling terug; tijdens onze terugtocht leek het wel of de 

hel was losgebroken, overal vandaan werd geschoten, dus zaten er nog heel 

wat Duitsers in het voorterrein. Gelukkig kwamen we heelhuids in de 
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stelling terug, maar we hadden wel het vuur naar ons toe getrokken. Toen 

we weer in de loopgraaf waren begon het lieve leven. We werden onder  

vuur genomen door geweerschutters en mortieren, die probeerden onze 

schietgaten onklaar te maken. Langs de Buurtsteeg zagen we het een en 

ander glinsteren in de zon, het leken wel stukken geschut. We gaven het 

meteen door aan onze Luit, en die gaf het weer door aan onze artillerie; we 

zagen dat er wat werd opgesteld bij die afgebrande boerderij waar 

Vermeulen en ik pas waren geweest. Het was zo’n 500 mtr bij ons vandaan. 

Nog geen 10 min later nadat we die voertuigen             (124) 

 

 
12 mei 1940; de rode cirkel de positie van de 2e Sectie 

 

(stukken geschut) hadden gezien, werden wij zwaar onder vuur genomen 

door  mortier en geweervuur. Onze mitrailleurs ratelden onophoudelijk 

waarbij ook het nodige geweervuur niet ontbrak. De vijandelijke granaten 

sloegen in op onze stellingen en maakten de schietgaten onklaar. Recht voor 

mijn schietgat was op ongeveer 30 mtr een loodrechte sloot, en zag dat 

Duitse soldaten daar overheen sprongen en dan in het terrein verdwenen, 

waarna ze het vuur op onze stellingen opende. Het enigste was, die sloot 
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zwaar onder vuur houden. na 2 dagen oorlog waren er jongens van de 

lichting 38 / 39 bij ons gekomen en een aantal cadetten in de rang van 

sergeant en vaandrig die moesten officier worden; ze werden over de secties 

verdeeld waardoor je ze moeilijk leerde kennen. 

Sergeant Rooy, een cadet, kwam bij me staan en vroeg of hij ook even de 

lichte mitrailleur mocht bedienen. Ik zeg, ga je gang als je die sloot maar 

onder vuur houdt, dus kreeg ik even rust, maar niet voor lang. Hij stond er 

even achter, toen er net voor hem een granaat insloeg waarvan een scherf 

                   (125) 

 

zijn arm er afscheurde, hij stond te gillen als een gek, en keek verdwaasd 

naar zijn arm die er bij hing en waar het bloed uit spoot; hij werd heel snel 

achter de stelling gebracht en afgevoerd, nooit meer terug gezien. Ik had 

geluk gehad en nam mijn plaats weer in. Oude Hoiting van lichting ’24 

kreeg een kogel recht door zijn hoofd door zijn helm heen, hij was op slag 

dood, kreunde even en zakte in elkaar, een raar gezicht. Door het vuur dat 

we op dat momnet kregen, konden we niet bij hem komen en moesten hem 

laten liggen tot dat er een vuurpauze zou komen. Henk Hoogland, 

mitrailleur schutter, wilde even afgelost worden om z’n behoefte te doen; 

toen hij uit z’n mitrailleur hok kwam werd hij door granaatscherven 

getroffen, één in z’n been en één in z’n gezicht, waardoor hij een stuk van 

z’n neus kwijt raakte, ook hij werd buiten gevecht gesteld en afgevoerd. Het 

was verschrikkelijk wat en hel. Onze mitrailleur bleef maar zwijgen en onze 

stelling werd al aardig in elkaar geschoten. 

Op eens gierden de projectielen door de lucht van onze artillerie, die 

jongens                    (126) 

 

wisten meerdere voltreffers te plaatsen op die geschutsopstelling die achter 

de afgebrande boerderij stond opgesteld. Hier door kregen we even rust, het 

voorterrein werd schoongehouden door onze lichte mitrailleur en ons 

geweervuur. De  gewonden werden naar achteren gebracht en verder 

afgevoerd. Doch die rust was niet voor lang, de hel begon weer en we 

kregen het nog erger te verduren dan voor heen, zwaardere granaten beukten 
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op onze stelling waar door het haast onmogelijk werd in de stelling te 

blijven. Bij elke inslag vloog hout, aarde en stenen door de lucht, in korte 

tijd hadden we geen schietgat meer over, we konden geen positie meer 

innemen, alleen vanuit de loopgraaf op de stelling kon je  nog wat doen; het 

werd een onmogelijke situatie, gelukkig sneuvelde er niemand bij dit 

geweld, wel hadden we een aantal gewonden. Er werd over terugtrekken 

gesproken, maar Luit Kroon wilde daar niets van weten, doch na een paar 

voltreffers zag hij het hopeloze van de situatie in. 

Het heeft Luit Kroon en Ruhrman wel moeite gekost dit besluit te nemen, 

maar tenslotte                 (127) 

 

tenslotte zwichtten zij voor 

het geweld, het was 

hope[n]loos. De gewonden 

werden achter de stelling 

gebracht, waarna wij de 

stelling uit kropen. Onder 

vijandelijk vuur kropen we 

door de modder in onze in 

allerhaast gegraven loopgraaf naar de Commandopost.  

In de Comm: post aangekomen werd met Kapitein Bonarius beraadslaagd 

wat er verder stond te gebeuren; in principe moesten wij stand houden, doch 

in deze situatie was dat onmogelijk, dit zou afwachten zijn tot de vijand ons 

in de stelling zou overmeesteren en dat zou dan het einde zijn. Aan 

aanvallen werd niet gedacht, daar was de overmacht te groot voor, onze taak 

was verdedigen. 

In de Comm: Post speelde zich nog een drama af, een sergeant was 

weerspannig, wilde er op z’n eigen houtje vandoor gaan; de Luit gelastte 

hem te blijven, doch hij wilde vluchten, hij werd op bevel door een paar 

soldaten tegen gehouden. Toen heeft de Kapitein hem zijn sergeantstrepen 

van z’n mouwen gerukt en werd hij wegens lafheid weer soldaat; het was in 

die omstandigheid een gekke vertoning. In eerste instantie wilde Kapitein – 

                   (128) 
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Bonarius van geen terugtrekken weten, doch hij merkte dat het in de Comm: 

Post ook al niet veilig meer was, granaten sloegen rondom ons in en er was 

geen houden meer aan. Door de officieren werd algemene besloten terug te 

trekken op de eerste linie, die vanaf de Klomp naar Veenendaal was 

gelegen. In de Comm: Post werd alles in een kist gepakt, kaarten, mijn 

tekeningen, en de administratie. En daar gingen we dan, onze sectie met drie 

man minder, ook andere secties hadden jongens verloren, we zagen er 

slordig en vuil uit, vanaf 10 mei waren we niet uit de kleren geweest, haast 

niet geslapen, noch gegeten, de zenuwen tot het uiterste gespannen, want de 

vraag was, hoe komen we bij de eerste linie, we lagen nog steeds onder 

vuur.  We kropen de Comm: Post uit en gingen zoveel mogelijk gedekt 

voorwaarts naar de 1
ste

 linie. Een paar jongens ging het te langzaam en 

gingen er op eigen houtje vandoor, drie van die jongens liepen op een 

landmijn en waren niet meer; zo wisten wij dat alleen het pad dat daar liep 

veilig was. De Communicatie met de eerste linie was zeker niet duidelijk 

                   (129) 

 

duidelijk want af en toe moesten we dekken voor eigen vuur. Op handen en 

voeten en op je buik kropen we dan verder tot dat we de 1
ste

 linie bereikt 

hadden, we hadden over een afstand van ±3 km 2 uur gedaan.  We werden 

in schuren en kippenhokken ondergebracht, daar konden we rusten. We 

zagen dat de rest van de 1
ste

 Comp. ook al was teruggetrokken. Nu was het 

wachten wat er verder zou gebeuren. 

Na verloop van tijd zagen we Gen.Maj.Batta met onze Kap. Bonarius 

spreken, waarbij zich even later in z’n auto overste de Briel voegde. Onze 

Kapitein Bonarius kwam verslagen na dit gesprek terug. Hij had het bevel 

gekregen met z’n Comp: terug te gaan en de stelling die wij verlaten hadden 

weer te bezetten. Onze kapitein had daar veel moeite mee, doch het was een 

bevel, dat kostte wat het kost uitgevoerd moest worden. Wij hadden nooit 

terug mogen trekken; in gedachten zagen we de weg voor ons die wij 

afgelegd hadden, nu waren wij er levend doorgekomen, behoudens die drie 
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jongens die op landmijnen waren gelopen, verschrikkelijk was het, die hele 

tocht terug was voor                 (130) 

 

voor niets geweest en we waren doodmoe, het was toen ± 15.30  uur. Onze 

kapitein pleegde overleg met z’n officieren. Na een half uur moest iedere 

sectie verzamelen, voor de weg terug. Ik bleef in een kippenhok achter met 

een jongen van de 4
e
 sectie die niet terug wilde. Hij was van plan de gekste 

dingen te doen om maar in het hospitaal te komen, er was geen praten tegen; 

het was al 16.
00

  uur geweest toen ik nog met die knaap bezig was, 

uiteindelijk zei ik, je ziet maar, ik ga er vandoor. Dus ik achter de jongens 

van mijn sectie aan om ze in te halen. Ik kwam langs de keuken van de 1
ste

 

linie daar was de kok aan het pannekoeken bakken, hij zegt, joh, pik er een 

paar mee, en dat deed ik, waardoor ik nog meer achter op raakte. Ik haastte 

me op weg, toen ik een vaandrig tegen kwam; hij zei waar ga je naar toen, ik 

zei naar de stelling van de 1
ste

 Comp: 2
e
 bataljon. Hij zei dat komt mooi uit, 

want de verbinding met jullie stellingen is verbroken, granaten hadden de 

tel: verbinding onklaar gemaakt. 

Ga naar de Comm: Post van majoor Klaassen, meld je daar, en zeg dat je 

duiven komt halen voor de 1
ste

 Comp: 2
e
 Bataljon.            (131) 

 

Jij moet toch naar de stelling en weet de weg, anders moet ik een ander 

sturen. Zo gezegd zo gedaan, ik op weg naar die Comm: Post; onderweg 

was het een drukte van belang, ziekendragers waren druk bezig met het 

afvoeren van gewonden, sommigen waren er niet best aan toe, ik dacht nog 

dat kan met mij ook gebeuren. Met die gedachten was ik nog even bezig, 

toen ik een projectiel hoorde fluiten, ik viel plat op mijn buik en even verder 

op sloeg een granaat in; toen de regen van modder, zand en stenen voorbij 

was, ging ik vlug verder steeds dekking zoekende tot dat ik bij de Comm: 

Post van Majoor Klaassen was. Ik vertelde mijn opdracht, waarna ik met 

een soldaat naar Hotel de Klomp ging alwaar een hok met duiven was. Ik 

kreeg een korf met die duiven er in van hem mee, ook gingen we nog even 

naar de winkel van het hotel, alles was verlaten, ik nam wat chocolade en 
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sigaretten mee en ging op pad, die soldaat wenste me het beste. Ik was nog 

2½ km verwijderd van onze stelling waar ik naar toe moest.           (132) 

 

 
Route van Jan Kramer naar de 1ste linie (oranje) en terug via De Klomp naar de sectie in 

de voorposten (rood)  

 

Dit zou de ergste tocht van mijn leven worden. Al dekking zoekende ging ik 

langs de spoorbaan, de Klomp – Ede, voorwaarts, de spoorlijn was vernield 

en bood een troosteloze aanblik, ijzeren masten waren uit de grond gerukt, 

van het electriciteits net hingen de draden er bij, alles was kapot; de 

spoordijk lag bezaaid met ijzer en stenen. Hier en daar waren granaat 

trechters waarin ik dekking kon zoeken, de spoorlijn lag onder vuur, af en 

toe floten de kogels over mij heen; doch ik moest voorwaarts tot dat ik 

rechts af moest om bij de stelling te komen, hiervoor moest ik een sloot 

oversteken waar bij het terrein onder vuur lag, er lag een plank over die 

sloot maar er over heen was te riskant. Ik gooide de korf met duiven en m’n 

geweer naar de overkant en ging hangend aan handen en voeten onder de 

plank door naar de overkant. Al kruipend bereikte ik de stelling, eindelijk. 

Ik ging met de duiven naar de Comm: Post en meldde mij bij Kap: 

Bonarius, hij zei ik dacht dat je gesneuveld was Kramer, ik zeg zoals u ziet 
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leef ik nog. Ik vertelde hem mijn ervaringen, hij zei: je hebt geluk gehad 

Kramer.                   (133) 

 

Ik ging weer naar de stelling en hoorde van de jongens, dat de stelling weer 

bezetten rustig was verlopen, heel vreemd, het voorterrein was vrij van 

vijand.  Ik denk dat we dat te danken hadden aan die jongens van de 

artillerie die het voorterrein bij ons steeds onder vuur hadden gehouden. 

Onze jongens hadden de gelegenheid gehad de doden te begraven z.a.  Oude 

Hoiting, Jas v. Kampen, Toontje Lommerse, Sergeant Vuhrman e.a. 

De schietgaten werden zoveel mogelijk hersteld, als ook de loopgraaf, zodat 

we er weer in konden verblijven; de jongens zeiden dat we wel zo’n 40 

inslagen op onze stelling hadden gehad, wat was het een hel geweest. Het 

was heel vreemd dat het nu zo rustig was. In de verte hoorde je wel vuren en 

inslagen maar bij ons was niets aan de hand. Inmiddels was het ver in de 

avond, toen alles weer zo’n beetje op orde was. De mitrailleur en 

geweerposten waren weer bezet en de nodige wachten uitgezet, zo gingen 

we de nacht in. Wat hadden we veel beleefd op deze 1
ste

 Pinksterdag. 

Het wachtwoord was “Scheveningen”.              (134) 

 

Eten was er nog steeds niet geweest, we leefden op onze noodrantsoenen en 

de chocolade die we georganiseerd hadden en op de halve kuch die we bij 

het terugtrekken naar de eerste linie hadden gekregen. 

Maandag  13  mei,  2
e
 Pinksterdag 

Een rustige nacht, geen vuur van betekenis, wel artillerievuur van beide 

kanten over ons heen, tot dat het dag werd, ineens werden we weer zwaar 

onder vuur genomen, tot dat de artillerie wist van waar … We werden 

bestookt, de jongens van de artillerie wist die stukken geschut buiten 

gevecht te stellen, waarna het weer rustig werd. We konden in het voor-

terrein geen vijand ontdekken. Luit Ruhrman vroeg of ik lef had om met 

Vermeulen het voorterrein in te gaan ter verkenning, wij voelden er wel wat 

voor, en daar gingen we weer in de richting waar het vijandelijk geschut had 

gestaan; toen we daar aankwamen zagen we wat de Voltreffers van onze 

artillerie hadden aangericht. We zagen een aantal Dode Duitse Soldaten en 
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veel uitrusting stukken die achter gebleven waren, ook troffen we een kar 

met munitie aan en geweren               (135) 

 

 
  13 mei 1940;  zie ook blz.50         ▲ 2e Sectie 

 

  

geweren die bij de dode Duitse 

soldaten lagen, we hebben toen alles 

op die kar geladen en langs de 

Buurtsteeg naar onze stelling 

getrokken. 

Bij heen en terug werd geen schot 

gelost, heel vreemd was het. Er werd bekend gemaakt, dat de hoofdmacht 

om 18.
00

 uur ging terugtrekken, wij moesten stand houden tot 24.
00

 uur,  en 

dan mochten wij ook terugtrekken. Tegen de avond kregen we nog wat licht 

geweervuur, het bleef dus uitkijken, het voorterrein was dus nog niet 

helemaal vrij van vijand. De wacht posten werden als gewoon weer uitgezet 

en de geweer en mitrailleur posten bemand. Het wachtwoord bleef 

“Scheveningen”.  Hierna was het wachten op 24.
00

 uur, dat duurde een 

eeuw, de spanning steeg met de minuut, of we het zouden halen, ’t was 

ondraaglijk. 

Eindelijk was het zover. 
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 Situatie 13 mei, tegen 19.00 uur. 

 

Dinsdag  14  mei.     24.
00

 uur, we kropen de stelling uit in de richting van 

de Buurtsteeg alwaar we rechtsaf moesten in de richting van Veenendaal; 

over de weg was te gevaarlijk dus gingen we over weilanden en door sloten, 

we troffen het niet, het was                (136) 
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het was lichte maan, doch het was heel vreemd bij het terugtrekken werd 

geen schot gelost.  

Het vervelende was, dat je geen sloten kon onderscheiden door die 

inundatie, waar door je op een gegeven moment tot je middel in het water 

stond, aan prikkeldraad haalde ik mijn schoen nog open, doch daar lette je 

niet zo op, je had maar een gedachte terug en weg van de vijand, dat was de 

hoofdzaak. Langs de weg naar Veenendaal zagen we dat de sigarenfabriek 

van de fa Schuppen 
4.
 beschoten was geweest en er waren veel huizen 

beschadigd.  

We moesten terugtrekken tot achter de waterlinie naar Houten bij Utrecht, 

daar waren we nog zo’n 25 km van verwijderd; onderweg naar de 

Amerongse Berg zagen we uitrustingstukken langs de weg liggen, het leek 

net of Ned: soldaten op de vlucht waren geslagen. Wij vroegen ons af of de 

Duitsers hier al geweest waren, afijn doorlopen maar, wel gedekt. We 

maakten geen gebruik van de hoofdweg, we bleven de bosrand houden. Op 

een gegeven moment begaf mijn schoen het, die ik had open gehaald aan 

prikkeldraad. We kregen even rust.               (137) 

  

 
 Route van  2e Sectie naar Veenendaal, Amerongse Berg en verder, 14 Mei 1940  3) 
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Ik zag in de nabijheid van onze rustplaats een huis waar ik naar toe ging; de 

bewoners waren geëvacueerd zodat ik er gemakkelijk in kon komen en ik 

zoeken naar schoenen en eten; onder een kast stond een hele rij schoenen en 

ik vond er een paar die mij prima paste. Vlug verwisselde ik van schoenen, 

even drinken, eten was er niet, en terug naar de Compagnie. Na rust, daar 

gingen we weer, wat zal er van ons worden. 

Er kwam over de weg een groep wielrijders Ned: soldaten langs, die 

schreeuwden dat er pantserwagens in aantocht waren, wat te doen. Onze 

Kapitein Bonarius besloot dat wij ons in de bosrand verdekt moesten 

opstellen, niet schieten, waardoor die pantserwagens mogelijk voorbij 

zouden trekken zonder ons gezien te hebben.  Zo gezegd zo gedaan, na 

ongeveer 10 minuten hoorden we die pantserwagens aankomen rollen, wat 

een lawaai. Toen ze in het zicht kwamen zagen we wat een kolossen het 

waren. We hadden ze nog nooit gezien. Uit het mangat zag je een Duitse 

soldaat in het zwart gekleed met een zwarte baret op die de omgeving 

afzocht.                  (138) 

 

We bleven doodstil, tot dat we een paar 

schoten hoorden, er waren er toch die 

hun zenuwen niet de baas waren. In 

een oogwenk stopte de Colonne 

pantserwagens, waarna een hels vuur 

gegeven werd, ik lag op ongeveer 5 

mtr vanaf een pantserwagen die over mij heen schoot, er werd geschreeuwd 

“Vluchten”! De jongens die hier gehoor aan gaven liepen in het vijandelijk 

vuur, in een ommezien lag het veld achter de bosrand bezaaid met doden en 

gewonden, je hoorde kermen en roepen om hulp. Het was verschrikkelijk, 

later hoorden we dat daar zo’n 65 jongens gesneuveld waren.  

Toen het vuren ophield, zagen we een groep Duitse soldaten op een motor 

met zijspan door de bosrand het open veld op rijden die ons omsingelden. Er 

werd bevel gegeven dat we onze wapens moesten neerleggen, koppel los 

maken en laten liggen, opstaan en de handen in de hoogte.           (139 
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Terugblik, 1964 

Op 6 Februari 1940 wordt tot grote verbijstering alom in den lande aan generaal Reynders 

ontslag verleend, met name door de machinaties van de volstrekt incompetente Dijxhoorn. 

Reynders  wordt opgevolgd door de al gepensioneerde generaal H.G.Winkelman. Deze besluit 

om de Grebbelinie tot de Hoofdverdedigingslinie te maken. De Hollandse Waterlinie wordt  - 

fatale beslissing -  verder aan z’n lot overgelaten. 

Op de beide kaarten op blz. 51 is als het ware in een oogopslag – zelfs voor de leek - de 

zwakte te herkennen van de nieuwe verdedigingslinie ten opzichte van die van het 

oorspronkelijke plan Reynders.
5 

  

‘Als hoofdstelling was de Grebbelinie, vooral in vergelijking met de enorme, prachtige 

inundaties van de Hollandse Waterlinie, een tweede klas stelling. Er was geen gewaarborgde 

inundatie; deze kon aflopen, hetgeen bij de Hollandse Waterlinie niet gemakkelijk kon … ‘ 

(Generaal Roëll, 1940).  

 

‘Het is een onvergeeflijke fout om in een periode waarin het gevaar voor ons land acuut was 

en alles op alles moet worden gezet om nog enigermate te herstellen  wat in vorige jaren was 

afgebroken, een nieuwe kapitein en een nieuwe eerste stuurman op het schip te plaatsen.’ 

(Generale Staf, J.J.C.P.Wilson). 

 

[ … ] De bij de Grebbeberg gestationeerde reserve kapitein A.Zwarts verwoordde na de 

gevechten in mei 1940 zijn gevoelens als volgt 

‘Bij herhaling heb ik aangedrongen  op het opruimen  van een in mijn vak gelegen proeftuin 

met boomgaard. Het werd verboden, omdat twintigjarige noeste arbeid niet verloren mocht 

gaan. Ik heb geantwoord dat jonge, twintigjarige Nederlanders bij een aanval zouden worden 

gedood., welk woord gebleken is juist te zijn’. 

 

Interview in GP-Weeken met de toen 85-jarige Generaal b.d. Reynders, d.d. 29 augustus 1964 

( 31-12-1966) 

[ … ] Dijxhoorn was absoluut de mening toegedaan, dat hij de wijsheid in pacht had. De 

Geer kon het allemaal niets schelen … Hij was een principiële anti-militarist. Van hem was 

het belachelijk om te vechten. Als je aangevallen wordt, loop je weg. Dat was zijn innige 

overtuiging. De Geer was een onmogelijk man. Hij stond aan het hoofd van een ambtenaren-

regering. Het was een slecht ministerie, geen kabinet van vooraanstaande  mannen, [ … ] 

Ze geloofden niet in oorlog. (…) als zij de Peel-Raamstelling verdedigd zouden hebben, was 

het voor Frankrijk in elk geval eervoller verlopen. Ik heb altijd gezegd, wij dienen toch onze 

plicht te doen. Wat nu eigenlijk gebeurd is, moet beschamend heten. Wij hebben ons land in 

feite als doorgangsgebied  [ aan de Duitsers ]  beschikbaar gesteld. 

 

Uit  E.C.Brongers. Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber. 1939 – 1940. 
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Een tijdreis, 1900  -  2000 

 

Tot 1940 

Tot de vijftiger jaren veranderde er niet zo veel in het Veenendaalse landschap. De stafkaart 

van 1908 verschilt niet zo heel veel van die uit 1939. Alleen het Fort a/d Buursteeg is 

merkwaardigerwijs in tegenstelling tot 1908 op de kaart van 1939 prominent aangegeven, 

evenals de hoogtelijnen. Misschien om de Duitse ‘toeristen’ extra ter wille te zijn? 
 

 
1908 

 
 

 
1939, oranje: de hoogtelijn ongeveer  tot waar het land onder water gezet zou kunnen worden. 
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               ▲ 

 

De bovenste, korte, rechte rode lijn op de kaart van 1939 is vermoedelijk de lange rechte weg links op de 

tekening van Jan Kramer (▲ thans de Binnenweg, kaart 2018?). De Buursteeg staat op deze kaart abusievelijk? 

aangegeven als Boveneindsche pad. 

De onderbroken oranje lijn geeft het hoogteverschil aan van circa 6,5m+ AP naar circa 9m+ AP, oftewel de lijn 

tot waar het terrein – tenminste bij voldoende water - geïnundeerd zou kunnen worden. Het theoretische 

inundatiepeil van Kom I, de Veensche Kom, lag op 6,62m+ AP. Op het origineel is deze lijn, weliswaar wat 

minder geprononceerd, ook aangegeven. Let op het Fort a/d Buursteeg, bijna in detail weergegeven! 
 

Na 1945. 

Het landschap begon na de oorlog drastisch te veranderen. Tot ca 1955 is alles nog vrijwel bij het oude gebleven.  

Vanaf 1957 beginnen de grote landschappelijke veranderingen. De  A12 wordt aangelegd. Veenendaal begint 

zich in rap tempo uit te breiden. In 1958 wordt de vergissing ontdekt en heet het Boveneindsche pad weer 

gewoon Buursteeg. In 1966 verdwijnt de naam Buursteeg van de topografische kaart; de weg is er nog, maar 

gaat verder topografisch naamloos de geschiedenis in. Thans is de Buursteeg deels door de steeds verder 

oprukkende bebouwing van Veenendaal in de nieuwbouwwijken opgenomen. Onder de namen Buurtlaan-Oost 

(nu met ‘t’!) / en voorbij de A12 als Pakhuisweg, rest nog de vage herinnering aan die oude Buursteeg.  

Jan Kramer zou het gebied niet meer terug gekend hebben. Wij trouwens ook niet; goeie ouwe tijd. 

 

 
1958 
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2018, rood, waar ooit de Buursteeg lag; de cirkel Jan’s 2e Sectie, 80 jaar geleden. 

 

Vogelvlucht 2019 

 
Vogelvlucht 2019 met inschatting van de panoramatekening van Kramer.  Onderbroken lijn: de oude Buursteeg. 

Links in de bovenhoek van het gele vierkant, de spoorlijn Ede – Arnhem, welke nog net op de tekening te zien is. 

. 
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En zo is het uitzicht nu, Pakhuisweg (vroeger ook Buursteeg), richting oosten 
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Noten 

 

1. Blz.7. Kampen voor krijgsgevangenen. 

 

Kamp Bathorn, Stalag VI-C 

 

 

 

 

 

 

 

Na de meidagen 1940:                                            

Krijgsgevangene in 

Lager Bathorn (Stalag VI C), 

Alleen het oude elektriciteits-

huisje ○ herinnert thans 

nog aan het kamp: 

coörd. 52.590535  6.994360 

 

 

Kamp Bathorn is een van de vijftien Emslandkampen welke Hitler vanaf 1933 liet oprichten 

om de hem onwelgevallige personen in op te sluiten. De gevangenen moesten in zware, 

meedogenloze  arbeid de veengebieden op de grens met Nederland ontginnen. Het was een 

sinistere voorbode van wat de mensen later in de concentratiekampen te wachten zou staan. 

Nederland was verteld dat in deze kampen zware misdadigers zaten. Het gevolg was dat 

gevangenen die ontsnapten en de in hun ogen veilige grens over staken, werden gearresteerd 

en weer aan de Gestapo of de SS werden uitgeleverd. Deze leidden de gevangenen onder 

dankzegging terug naar het kamp. De ongelukkigen kwamen daar echter nimmer aan! 

Kamp Bathorn werd in 1938 gebouwd voor duizend strafgevangenen. In 1938 werd het 

vernieuwde kamp door het Obercommando van de Wehrmacht overgenomen, om dienst te 

doen als krijgsgevangenenkamp. Samen met de kampen  Gro Hesepe, Dalum, Wietmarschen 

en Alexisdorf vormde het het Kriegsgefangen-Mannschaftsstammlagers (Stalag) VI-C 

Bathorn. 

 

Kamp Altengrabow, Stalag XI-A 

  
coördinaten 52.213939  12.222326 
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Dit kamp lag nabij een oefenterrein voor het leger uit 

de 19
e
 eeuw, de Trupenübingsplatz Altengrabow, in 

de deelstaat Saksen-Anhalt, nabij het dorpje Dörnitz, 

circa 50 km ten oosten van Maagdenburg.  

Reeds in de eerste Wereldoorlog was hier een krijgs-

gevangenenkamp ingericht voor zo’n 12.000 krijgs-

gevangene van verschillende nationaliteiten.           ► 

In september 1939 werd het kamp onder de naam 

Stalag XI-A opnieuw ingericht als krijgsgevangenen-

kamp. Elke nationaliteit in een met dubbel prikkel-draad omgeven eigen blok teneinde 

verbroedering te voorkomen. Januari 1945 verbleven er nog steeds 60.000 gevangenen. 

De huisvesting bestond uit tot barakken omgebouwde oude paardstallen zonder enige 

voorziening. Per barak tussen de 400 en 600 gevangenen. In veel gevallen moesten de 

gevangenen op de kale vloer slapen. Naarmate de lang verbeide Eindsieg steeds meer op zich 

liet wachten, werd de toch al karige voeding van steeds slechtere kwaliteit, te weinig, 

eentonig, vaak bedorven of beschimmeld. Geen wonder dat Jans vrouw later steeds tegen de 

kinderen verzuchtte, ‘hij was erg mager nadat hij terugkeerde’.  

De dag werd doorgebracht in grote lijdzaamheid met niets doen, soms verplichte oefeningen 

of marcheren, maar honger, verveling en de daardoor gedrukte stemming waren slopend.  

 

Na de oorlog werd het gebied overgenomen door de  Sowjetstrijdkrachten in Duitsland. Het 

was het hoofdkwartier van de 10e Tankafdeling Bewakers Oeralsko-Lwowskaja tot 1990. 

Later geraakte het gebied volledig in onbruik. Het eindstation van Altengrabow, waar de 

treinen met de krijgsgevangenen binnenkwamen, is vrijwel geheel vervallen 

 

2. Blz.22. E.H.Brongers. 

Eppo Hero Brongers (1929 – 2017) geniet als 

oud-militair grote faam als schrijver van 

militair historische boeken over de Tweede 

Wereld Oorlog, en dan met name over die 

eerste meidagen 1940. Op scherp analytische 

wijze geeft hij een helder relaas over de 

verrichtingen van het Nederlandse leger. Een 

leger dat dank zij de toenmalige politiek met 

een minimale, onvoldoende bewapening en 

oefening een overmachtige vijand moest 

pogen te weerstaan. 

In zijn boek ‘Generaal Reynders.  Een miskend bevelhebber.’ geeft hij een onthutsend en 

verbijsterend verslag over de ongelooflijke naïviteit en tegenwerking van het toenmalige 

kabinet De Geer. Geld en kleingeestige partijpolitiek telden meer dan mensenlevens, tot het te 

laat was. Wat de gevolgen van die rampzalige politiek zijn geweest, is maar al te bekend. En 

na de oorlog waste ieder zich – uiteraard - de handen in onschuld. 

Aangezien op het allerlaatste moment de Grebbelinie tot hoofdverdedigingslijn werd 

bestempeld – februari 1940! - , heeft Brongers ook hier de gebeurtenissen nauwgezet 

vastgelegd. Misschien het enige positieve van die beslissing, in ieder geval voor het museum. 

Het museum, vrijwel gelegen op de plaats delict 1940, kan zo over een uitgebreide en 

deskundige  informatie over de plek  in situ beschikken. 

En het museum maakte met groot enthousiasme gebruik van zijn professionele vakkennis.  

In 2005 begon het museum met een bescheiden collectie op de zolder van Hoeve de Beek. 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Groep_van_Sovjetstrijdkrachten_in_Duitsland
https://nl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=10e_Tankafdeling_Bewakers_Uralsko-Lvovskaya&action=edit&redlink=1


 

48 

 

Op 22 september 2005 werd de expositieruimte officieel geopend. Tot de eregasten behoorden 

lt-kol.b.d. E.H.Brongers en serg.b.d. C.L.van Alten. Beiden haalden voor een enthousiast 

gezelschap oude herinneringen op uit die bewogen tijd in mei 1940. 

 

Hoeve de Beek, 22 september 2005 

 

3. De terugtocht op 13 mei 1940, blz.39. 

 
Schetskaart Nr.C.15.  Toestand bij de IIe Divisie op 13 mei 1940 omstreeks 19.00 à 20.00 uur. 
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Detail van de schetskaart, met rechtsonder de lokatie van de 1-II-10 R.I. 2e sectie aan de Buurtsteeg. 6 

Schetskaart uit: Collectie Historische Vereniging Oud Veenendaal, Hennie Henzen-122852. 

 

‘De terugtocht van de IIe Divisie ving voor de artillerie en de bezetting van de hoofdweer-

standslijn te 19.00 uur aan. 

Bij de IVe Divisie was de hoofdweerstandslijn bij de Grebbeberg omstreeks 14.00 uur door de 

Duitsers overmeesterd. De afgrendeling was om 13.30 uur in elkaar gestort en de tegenaanval 

op hetzelfde tijdstip in een vlucht veranderd. Deze Divisie was rond 19.00 uur geheel op de 

terugtocht ten westen van Amerongen, met uitzondering van 4 R.I. welke zich te Elst bevond. 

De zuidflank van de IIe Divisie werd beveiligd door I-19 R.I., III-19 R.I. en delen van de 10 

R.I., onder bevel van de commandant I-19 R.I. Een detachement onder bevel van de 

commandant III-29 R.I. trok rond 19.30 uur naar de omgeving van de Schietbaan.  

De commandant van I-20 R.I. bevond zich nog tot 23.00 uur met een detachement ter hoogte 

van kp. 28 aan de spoorweg [Amersfoort - Rhenen]’. 

Uit: collectie Historische Vereniging Oud Veenendaal, Hennie Henzen, 123034 

 

 
Kaart nr.488 Rhenen, 1906 met Schietbaan (coörd. 51.999931  5.539114)  en kp. 28. Deze kaart verschilt weinig 

van de gelijke kaart uit 1940. 
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4. Blz.39. De fabriek van Van Schuppen. 

Beste meneer Van Zanten,  

Ik heb geïnformeerd bij ons Documentatiecentrum en kreeg onderstaand antwoord:    

Ik denk dat  Villa Middelwijck bedoeld wordt en natuurlijk alles wat platgebrand was aan de 

Kerkewijk voor het schootsveld. Zie bijlage.  

De illustratie komt van een promotieblad, achter de woning was toen een tabakskerverij, 

volgens mij was de naam hiervan Henny & Van Kuyk maar zeker weet ik dat niet, het totaal is 

later overgenomen door de Ritmeester. Afbeelding 1 is een uitsnede van een luchtfoto, 

afbeeldingen 2 en 3 zijn de Villa na de brand, afbeeldingen 4 en 5 is de tabakskerverij.  

 

Ik kan mij ook niet een door de brand 

beschadigde sigarenfabriek 

herinneren. Villa Middelwijck was de 

woning van een van directeuren van 

Ritmeester en werd in brand gestoken 

om schootsveld te krijgen tegen de 

Duitsers, zoals er meer woningen in 

die omgeving in brand werden  

gestoken.    

 

Groeten,   

Ineke van Schuppen, Vereniging Oud-Veenendaal, 23-8-19.  

 

     

foto’s uit: collectie HVOV-Hennie Henzen 

 

De vergissing van Jan Kramer  is alleszins begrijpelijk. Jan kwam niet uit deze streek, en 

kende ook de omgeving niet. Voorts trok men in het nachtelijk duister  in grote haast terug. 

Uiteraard kende hij wel het bekende sigarenmerk Ritmeester, van Van Schuppen uit 

Veenendaal. 

 

5. Blz.41. Plan Reynders. 

Generaal Reynders wilde vast houden aan het oorspronkelijke doel van de Hollandse 

Waterlinie, te weten twee vertragende linies, de IJssellinie en de Grebbelinie, en de 

hoofdverdediging op de Hollandse Waterlinie. Daarenboven wilde hij een sterke Peel-

Raamstelling met een tweeledig doel. Allereerst om te  voorkomen dat de Duitsers een 

omtrekkende beweging via Brabant zouden maken. Daarnaast om tijd te winnen en zo de 

Fransen gelegenheid geven naar het noordoosten op te rukken en te hulp te komen. 
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Plan Reynders: sterke Peel-Raamstelling en           Plan Winkelman; Grebbelinie, en Maas-Waalstelling 

verdedigde Hollandse Waterlinie (5).           via nieuwe Waal-Lingestelling (6) aansluitend op het          
1. Grebbelinie, 2.Betuwstelling, 3. Maas-Waalstelling,      Zuidfront Vesting Holland (7). 

4. Peel-Raamstelling  

 

Dijxhoorn keurde dit plan af, met de bekende dooddoener ‘te duur’. In plaats daarvan regelde 

hij de vervanging van Reynders door de reeds gepensioneerde Winkelman. Gesouffleerd door 

bepaalde adviseurs besloot Winkelman, om de  Grebbelinie tot de hoofdverdedigingslinie te 

maken. Dijxhoorn had inmiddels al doorgezet, dat de Peel-Raamstelling  in feite werd 

ontruimd.  De Duitsers hadden daar inderdaad veel meer weerstand verwacht en konden 

zodoende moeiteloos doorstoten naar de Moerdijk. 

De Fransen waren verbijsterd dat Nederland de Peel-Raamstelling vrijwel onverdedigd had 

gelaten, zoals diverse getuigenissen, van onder andere de Franse president Paul Reynaud in 

zijn memoires vermeld. Ook  Generaal Gamelin ging er bij zijn opmars naar het noorden van 

uit dat hij gedekt zou zijn door een volledig bezette Peel-Raamstelling.  

Zoals de toen 85-jarige generaal Reynders in 1964 in terugblik verzuchtte ‘we hebben ons 

land in feite aan de Duitsers als doorgangsgebied beschikbaar gesteld …’. 

 

6. Blz. 51. Buursteeg of Buurtsteeg? 

Jan Kramer heeft het konsekwent over de Buurtsteeg, met ‘t’ dus. Op de oude kaarten heet de 

straat Buursteeg, zonder ‘t’. Opvallend dat op de schetskaart C.15 (blz.50, rechtsonder in het 

geïnundeerde gebied) de steeg wel wordt aangegeven als Buurtsteeg. 

In 1939 heeft men blijkbaar genoeg van de  spraakverwarring en heet de Buursteeg ineens 

Boveneindsche Pad. In 1958 is echter het weer gewoon Buursteeg. 

De Buursteeg is nu verdwenen, In plaats daarvan is de nieuwbouwwijk Buurtlaan West en 

idem Oost terug gekomen. Met ‘t’ dus. Ambtelijke wegen zijn ondoorgrondelijk. 

Het Fort aan de Buursteeg is nog steeds t-loos. Maar het zal nog niet zo heel lang geleden zijn 

(medio 2019), dat een gids op het Fort het bij een rondleiding constant had over Fort aan de 

Buurtsteeg. Ondergetekende  zal daar echter geen denigrerende opmerkingen over maken. Het 

is inmiddels wat langer geleden, dat hij dezelfde fout maakte; tot een gids van het 

Grebbeliniemuseum Woudenberg hem, besmuikt doch beslist corrigeerde. 
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7. Nagekomen bericht, d.d 16-11-19. 

 

 
 

We hebben ons verbaasd over de uitgestrekte lijn van prikkeldraad met asperges, zoals Jan 

Kramer die getekend heeft (blz.7). Naar onze mening werden asperges alleen gebruikt om de 

doorgangen in wegen ontoegankelijk te malen. Onderstaande mededeling van Jan Vos geeft 

geheel een ander beeld. 

 

‘Beste Herman, 

In 1940 zijn tussen Scherpenzeel en Veenendaal ter versterking van de Voorposten kilometers 

zogenaamde rail(tank)versperringen aangelegd, in aansluiting van tankgrachten. Daarbij 

werden aangepunte spoorstaven van vier meter lang in meerdere rijen in de grond 

gespoten(!) of geslagen / geheid. In totaal tienduizend stuks. na mei 1940 zijn die ook weer 

snel ontmanteld. [ … ] 

Wellicht ten overvloede, een ‘aspergeversperring’ is een algemene benaming voor een 

versperring bestaande uit min of meer recht opstaande palen. In die zin is de op een erf 

gevonden spoorstaaf inderdaad een ‘asperge’. De benaming wordt echter nogal eens 

vereenzelvigd met die voor die typische zogenaamde (snel afsluitbare) palenhindernissen 

tegen gevechtwagens, bestaande uit een betonnen sokkel met kokers waarin speciale van 

weerhaken voorziene H-balken gestoken konden worden. En daarmee heeft de spoorstaaf  

niets te maken 
8
. 

Groeten, Jan Vos’   

Naar aanleiding van artikel op http://www.grebbelinieinhetvizier.nl/aanwinsten-2011-05.php 

 

 
 de Linie van spoorstaven (rood) bij de tweede Sectie. 

 

http://www.grebbelinieinhetvizier.nl/aanwinsten-2011-05.php
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8. Blz.52. De echte asperges 

      
de echte asperge met weerhaak en trekkoord voor ontgrendeling (pijlen), en een reconstructie van een wegver-

sperring met die asperges op de Goilberdingerdijk  ten oosten van Fort Everdingen, coörd. 51.959761  5.183959 

 

 
 de asperges op de Goilberdingerdijk 

    

 
           pagina uit het dagboek van Jan Kramer 
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