
Davelaar 

Via de dochter van soldaat Jan van Bentum ontvingen wij een aantal foto’s en documenten om te kopiëren voor ons 

project. 

De foto’s zijn van 2-III-4- RVA. Ingekwartierd tijdens de mobilisatie 1939-1940 op boerderij ‘Davelaar’ te 

Woudenberg. 

Uit zijn oorlogszakboekje blijkt dat de heer van Bentum zijn militaire opleiding als hospitaalsoldaat heeft gehad en 

heeft gediend bij de 2e Compagnie Geneeskundige Troepen. 

Tijdens de mobilisatie is hij als hospitaalsoldaat ingedeeld bij 2-III-4-Regiment Veld Artillerie en kwam zo terecht bij 

de familie van Steenbergen op boerderij ‘Davelaar’. 

 

Derde van links is de heer Jan van Bentum. 

                                  



 

 



De familie van Steenbergen hier gefotografeerd in ‘betere’ tijden. 

De dreiging van het uitbreken van de oorlog was mede door de aanwezigheid van de ingekwartierde militairen 

duidelijk voelbaar maar stond in schril contrast wat de familie nog zou overkomen in de loop van de oorlogsjaren. 

Op de foto staan, bovenste rij van links naar recht: 

Gert, Aart, Cornelis en Joachem van Steenbergen. 

Zittend van links naar rechts: 

Gerda, moeder van Steenbergen, vader van moeder van Steenbergen, Jan en Ger van Steenbergen. 

Deze familie van Steenbergen was in de omgeving Scherpenzeel/Woudenberg bekend vanwege de maatschappelijke 

en kerkelijke functies die vader Jan van Steenbergen bekleedde. 

Ook de kinderen waren actief o.a. als bestuursleden van jeugdverenigingen. 

Boerderij ‘Davelaar’ is nu geheel verbouwd tot een riante villa en biedt onderdak aan kwekerij Davelaar. 

 

De boerderij met dwarshuis is en blijft een aanwijsbare plaats, waar zich in die donkere oorlogsdagen een 

familiedrama voltrok. De boerderij gelegen in het achterland van Woudenberg aan een oud modderig karrenspoor 

was daarom een veilig onderkomen, meende men, voor activiteiten tegen de Duitse bezetter. Vanuit deze boerderij 

werden berichten overgeseind naar Engeland. 

De marconist die de seinsleutel bediende werd door de Duitsers opgepakt en tijdens zijn verhoor en verschrikkelijke 

martelingen werd de naam van Steenbergen genoemd. 

De Duitsers verschenen op 3 januari 1945 plotseling op het erf en arresteerden Cornelis, Aart en Joachem van 

Steenbergen en hun zwager Florus Oskam, die juist op visite was. Vader Jan van Steenbergen was niet thuis. 

De vier jonge mannen in de kracht van hun leven gingen op weg naar …..de dood. 

Op de verzetsmonumenten van Scherpenzeel en Woudenberg staande namen van de gebroeders van Steenbergen. 

Chris Sangers. 

Bronnen: 

In de Tweede Wereldoorlog Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel. 

Met dank aan de heer Johan Lagerweij. 

 


