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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Stichting Grebbelinie in het Vizier.
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‘In zijn brieven geen spectaculaire zaken. Maar wel de ervaringen van een 21-jarige
jongeman uit Rotterdam, die ongewild, door de mobilisatie uit zijn familie- en vriendenkring
werd weggerukt, en alles, zijn werk en collega’s in een onzekere toekomst moest achterlaten’.

.
Annie, Rotterdam 4 Mei 1940

Gerard, Januari 1940

Annie en Gerard, 31 januari 1983
Deze foto is genomen op 31 januari 1983 tijdens de afscheidsreceptie van mijn vader bij de R.V.S. Hij had er 49
jaar en 6 maanden gewerkt. Op 1 augustus 1933 was zijn 1e werkdag. Het was voor mijn ouders, zeker voor
mijn vader, een onvergetelijke dag. Links van mijn ouders zit ik. Rechts van mijn ouders zit mijn zus Gerda. We
zitten in een besloten bijeenkomst gezellig aan de koffie in de directiekamer. Enkele directieleden spreken mijn
vader lovend en humoristisch toe. Daarna was in de grote zaal de algemene receptie voor alle belangstellende
RVS-medewerkers. De zaal was bomvol. Veel gezelligheid en warmte. Groet, AM.
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Inleiding
Over de omstandigheden in de oorlogsjaren zijn boekenvol geschreven. Maar reeds het
voorafgaande jaar 1939 bracht grote veranderingen in het leven van een complete jonge
generatie. De gebeurtenissen in de jaren daarvoor waren voor degenen die het wilden zien, al
zwanger van de voortekens, dat het ‘bevriende staathoofd’ - zoals hij hier nog steeds werd
genoemd - meer wilde dan Duitsland alleen maar in de vaart der volkeren weer te doen
opnemen.
In die jaren was het kabinet Colijn aan de macht. Door de gebruikelijke politieke tegenstellingen kwam dit kabinet op 27 juli 1939 ten val. Het werd op 10 augustus 1939 opgevolgd
door het kabinet De Geer. Hoewel de tekenen steeds duidelijker werden, bleef Nederland nog
steeds vurig vasthouden aan het principe van de neutraliteit, zoals ook in de Eerste
Wereldoorlog. Men ging daarbij volledig voorbij aan het feit, dat Nederland niet zozeer
neutraal was, maar meer bij de gratie van de grootmachten, en dan met name van Duitsland,
neutraal werd gehouden. Vooral voor Duitsland was dit zeer voordelig, omdat Nederland
gebruikt kon worden voor de invoer van allerlei noodzakelijke goederen. De verhoudingen
tussen Engeland en Nederland kwamen hierdoor herhaaldelijk zwaar onder druk te staan.
Dat Duitsland overigens niet helemaal vertrouwde op de garantie van neutraliteit van de kant
van Engeland, ’het perfide Albion’, en het leger van Nederland om die garantie te handhaven,
bewijst wel de aanleg van de Hollandstellung in 1916. In Noord-België werd van Knokke tot
Vrasene bij Antwerpen een diepe stelling aangebracht, bestaande uit een keten van honderden
bunkers en versperringen. Duitsland vreesde een invasie van Engeland via ZeeuwsVlaanderen.
Het kabinet De Geer bleef zich halsstarrig aan die neutraliteit vast houden. Met name De Geer
verkondigde, dat Nederland neutraal zou blijven. Had Hitler zelf dat immers niet beloofd? De
uitdrukking van ‘gaat u maar rustig slapen’ is overigens niet van hem. Die uitspraak komt
uit een radiorede van Colijn naar aanleiding van het zogenaamde Verdrag van München van
29 september 1938, waarbij het Tsjechische Sudetenland aan Hitler werd uitgeleverd.
Teruggekeerd in Londen verklaarde Neville Chamberlain na z’n eerste bezoek aan Hitler op
15 september 1938 inzake de Sudetenkwestie: ‘Als Hitler zijn woord gegeven heeft, kan men
vast op hem rekenen.’
Nog op 26 augustus 1939 werd door de Duitse gezant aan Nederland, België en Luxemburg
een verklaring overhandigd, waarin de verzekering werd gegeven van het voornemen de
neutraliteit te waarborgen. Radiorede van De Geer op 12 november 1939: ‘Een acuut gevaar
bestaat thans evenmin als in de eerste dagen van September’.
Op 23 november 1939 verkondigde Hitler aan zijn opperbevelhebbers [ … ] ‘Schending van
de neutraliteit van België en Nederland is zonder betekenis. Als we overwonnen hebben,
kraait daar geen haan naar. We zullen de schending van de neutraliteit niet zo idioot
motiveren als in 1914.’ [ … ]
Mobilisatie 1939.
Maar enige maanden vóór die uitspraken was ook in Nederland – eindelijk - het kwartje
gevallen. Het kabinet werd ijlings bij elkaar geroepen, en op maandag 28 augustus werd tot
Algemene Mobilisatie besloten. Dinsdag 29 augustus dienden de eerste lichtingen op te
komen. Alle dienstplichtigen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, d.w.z. de lichtingen 1924 tot en
met 1939, werden opgeroepen.
In april 1939 was reeds een voormobilisatie afgeroepen onder de naam 'Buitengewone
Oproeping Uitwendige Veiligheid' (BUOV-mobilisatie). Cruciale punten in den lande
worden bewaakt. Nederland was ondanks alle mooie beloften niet helemaal lichtgelovig.
6

Op 24 Augustus 1939 was preventief de grote Vóór-mobilisatie afgekondigd, nodig om de
voorbereidingen te treffen voor de Algemeene Mobilisatie.
Bij Koninklijk Besluit van 30 augustus 1939 is luitenant-generaal I.H.Reynders benoemd tot
opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.
[ … ] 29 Augustus 1939. Tussen de ochtend- en middagbeurs gebruikten we onze lunch, toen
de radiouitzending werd onderbroken voor het bericht van de algehele mobilisatie van alle
lichtingen vanaf 1924. De volgende dag met de eerste gelegenheid opkomen. De consternatie
was enorm. [ … ] Ik belde naar huis waar het bericht ook met schrik was ontvangen. We
troostten elkaar met de hoop, dat we misschien wel weer neutraal zouden blijven. Op kantoor
handelde ik de meest dringende zaken af en ging naar huis. Wij moesten ons melden bij het
depôt 15 R.I. in de Morspoortkazerne te Leiden. [ … ]
Uit: W.A.Pesch, Een burger in uniform.

Vijfhonderd personentreinen en zestig goederentreinen zorgden ervoor, dat de mobilisatie vlot
verliep, totaal zo’n 280.00 man, waarvan 50.000 voor alleen de Grebbelinie.
De soldaten werden overal ingekwartierd, in scholen, lokalen, boerderijen, en wisselend
gastvrij ontvangen. De foto’s uit die tijd zijn legio, en als je de beelden mag geloven was het
best wel een gezellige tijd. Men hielp op het land, er werd veel gemarcheerd, en verder werd
de dag besteed met graven, graven en nog eens graven, loopgraven, schuilplaatsen en
stellingen. Het was nogal eens behelpen, getuige de diverse verslagen, maar vooruit, daar
stond dan weer de onderlinge kameraadschap tegenover.
En ook de commercie duikt er bovenop. De markt wordt overspoeld met vrolijke ansichtkaarten, soldatenliedboeken, cartoons, waarin overal het vrolijke en ongedwongen soldaten7

leven wordt bejubeld. De thema’s verschillen onderling niet zoveel, zijn eigenlijk van alle
tijden, drie hoofdthema’s: de vriendin, het eten en de sergeant.
Men kan zich in Nederland moeilijk voorstellen, dat er op Nederlands grondgebied een oorlog
zal plaatsvinden, en dat is dan ook het thema in de lichtvoetige en humoristische toon van veel
mobilisatieliedjes zoals bijvoorbeeld het populaire ‘Wie heeft er suiker in de erwtensoep
gedaan?’, van Lou Bandy, of het bekende liedje van Wim Kan ‘Ergens in Nederland – hevig
verscholen, Achter een gracht – daar weet ik een fort … ’t Is in de buurt van … neen, ’t
landsbelang eischt nu, Dat het niet nader omschreven wordt’ ….
‘Maar … ‘ergens in Nederland’ ken ik een meisje. Waar? Dàt verzwijg ik in eigenbelang!’

Maar niet iedereen ziet er de humor van in … de Australische visie

… en die in Nederland …

En dan de praktijk 1939, ‘ergens’ in Woudenberg

Inkwartiering op de boerderij, maar slapen boven de varkensstal …. en overdag graven, graven, graven …
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Neutraliteit, en de grote stimulans voor het toerisme.
Het hardnekkig volhouden aan de ‘neutraliteit’ heeft grote gevolgen gehad. Neutraliteit houdt
in dat men geen partij kiest en het land in alle richtingen weerbaar maakt, dus ook aan de kust
en naar het zuiden. Ernstiger was dat drommen
toeristen overal vrij toegang hadden. En het was
wel erg opvallend, dat heel veel Duitse toeristen
ineens hun verpozing in Nederland zochten. De
uitkijktoren bij het dierenpark in Rhenen trok
enorm veel belangstelling. Vandaar uit had men
dan ook een prachtig uitzicht.
De legerleiding had er met het oog op die Duitse
belangstelling op aangedrongen om die toren te
slopen. Maar de regering weigerde, want dan zou
de Staat de inkomsten mislopen van het toerisme.
Het was vooral minister-president De Geer die de
zo zeer benodigde beveiligingsmaatregelen tegen
hield. Hij geloofde niet dat Nederland in oorlog
kon komen. Hitler was immers zo’n betrouwbaar
en innemend staatshoofd.
◄ 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 veelvuldig 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’ [!]. De toren was een toeristische attractie en het zou de Nederlandse
economie geld kosten, het ding af te breken.
Maar ook zelfs 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.C.Brongers. Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber. 1939 – 1940.
[ … ] 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 wijzen me precies de lijn van de voorposten aan en daarachter de linie van
Rhenen over Amersfoort naar de Zuiderzee. [ … ] (blz.34)
Uit: W.A.Pesch. Een burger in uniform.
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Op zoek naar het verleden
Arthur Mekes (1950), zoon van Gerard Mekes vertelt.
‘In juni en augustus 2020 kwam ik in contact met
enkele medewerkers van de Stichting “Grebbelinie in
het vizier.” Op een mooie junidag reed ik de fietsroute
“De Grebbelinie.” Startend in Renswoude kwam ik al
gauw bij Bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg. Ik
bezocht de expositie. Goed opgezet en interessant. ►
Na het bezoek vervolgde ik mijn weg langs de
spoorlijn Utrecht-Ede. In het landschap is hier nog
redelijk goed de frontlijn uit 1940 te herkennen. Even
verder het Valleikanaal overgestoken, en direct daarna rechtsaf De Steeg ingefietst. Bij de
Broekerweg rechtsaf. Na 200 meter kwam ik bij boerderij Nooitgedacht. Ik stond er even stil.
Tachtig jaar geleden tijdens de mobilisatie van 1939/1940 kwam mijn vader Gerard Mekes
hier ook regelmatig. De gemobiliseerde militairen kochten er eieren en melk. Op de boerderij
maakten mijn vader en andere soldaten graag een praatje met de bewoners. Schuin tegenover
boerderij Nooitgedacht het gedeelte van de Grebbelinie, waar de Compagnie van mijn vader,
2-III-15 R.I. haar stelling had; tussen de Broekerbrug en de Lambalgerbrug, direct achter het
Valleikanaal nabij het landgoed Lambalgen.

Ο Nooit Gedacht aan de Broekerweg, 2020; ▬▬ Stationsweg-west Woudenberg
Ik fietste verder langs de stelling richting Pothbrug. Bij de Brinkkanterweg sloeg ik linksaf. Ik
kwam bij Hoeve De Beek, een educatie- en informatiecentrum van Stichting “Grebbelinie in
het vizier.” Ook hier een goed opgezette en interessante tentoonstelling. Ik had een prettig en
boeiend gesprek met de aanwezige medewerker, Gert-Jan. Hij merkte op, dat de Stichting wel
interesse had voor materiaal en verhalen van oud-gemobiliseerden. Ik antwoordde dat ik thuis
eens zou kijken naar materiaal.
Ik had helaas geen tijd meer om ter plaatse de stelling met loopgraaf te bezoeken. Dat zou
zeven weken later wel lukken.
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Begin augustus bezocht ik weer Educatiecentrum Hoeve De Beek. Met de medewerkers had
ik een interessant gesprek. Ik had wat materiaal meegenomen. “Kunt u misschien een
verslagje maken over de mobilisatietijd van uw vader in Woudenberg?” werd mij gevraagd.
Het fraaie boekwerkje “Bericht uit de Voorposten” van en over de gemobiliseerde Jan L.
Kramer kwam ter tafel. Hierdoor geïnspireerd beloofde ik voorzichtig, dat ik een poging zou
wagen. En toen: naar buiten.
Eén der gidsen liet mij de stelling zien. De kazemat voor de zware mitrailleur en een stukje
verder de replica van de originele loopgraaf uit 1940. Gids Henk gaf goede informatie. Ik
daalde af in de loopgraaf. Tastbaar. Het verleden was even heel dichtbij. En ik dacht aan mijn
vader in zijn mobilisatietijd, 1939’.

Het vak tussen de twee cruciale punten van de 2e compagnie: de Lambalgenbrug en de
Broekerbrug, 1939. In de rode cirkel ‘Nooitgedacht’.
Thuis in Rotterdam ging ik op zoek naar bruikbaar materiaal. Ik vond o.a. een 40-tal brieven,
die mijn vader vanuit Woudenberg schreef aan zijn vriendin Annie. Zij woonde net als mijn
vader in Rotterdam. Zij werd later mijn moeder. Ik besloot deze brieven tot kern van mijn
verslag te maken. De brieven geven een aardig beeld van het wel en wee, en van het doen en
laten van mijn vader en zijn kameraden in die lange mobilisatieperiode.
De brieven werden zeer waarschijnlijk gecensureerd. Dat is waarschijnlijk de reden dat mijn
vader in zijn brieven niet zo veel directe namen, plaatsaanduidingen, militaire details,
uitgesproken meningen en gedachten noemt. Maar ik weet van hem dat de militairen vaak met
elkaar spraken over de oorlogshandelingen in Polen en Noorwegen. Over Duitsland en zijn
leiders. En over de kans dat Nederland zou worden betrokken bij de oorlog. Logisch.
In zijn brieven geen spectaculaire zaken dus. Maar wel de ervaringen van een 21-jarige
jongeman uit Rotterdam, die ongewild, door de mobilisatie uit zijn familie- en vriendenkring
werd gehaald en zijn werk en collega’s voorlopig moest achterlaten. Laat ik mijn vader maar
eens aan u voorstellen.
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Van jongen tot soldaat
Mijn vader, Gerard Mekes, werd op 15 Februari 1918 in het centrum van Rotterdam geboren.
Zijn vader en diens broer hadden een fabriekje voor chocolade- en suikerwerken. Gerards
ouders dreven in de Prinsenstraat een snoep- en chocolateriewinkel. In de loop der jaren werd
de winkel gesloten en in de crisistijd verdween ook het fabriekje. Gerards vader pakte zijn
oorspronkelijke beroep van meubelmaker weer op. Gerard ging na de lagere school naar de 3jarige ULO. In juli 1933 behaalde hij zijn diploma.
Hij solliciteerde bij de Levensverzekeringsmaatschappij R.V.S. (logo
wandelend echtpaar met hondje onder een paraplu). Hij werd aangenomen als
jongste bediende. Op 1 augustus 1933 was zijn eerste werkdag. Als 15-jarige
jongen realiseerde hij zich op dat moment natuurlijk niet, dat hij maar liefst
bijna 50 jaar bij de maatschappij zou blijven werken. Mijn vader nam zijn baan
serieus. Naast zijn werk overdag bezocht hij de Avond-Handelsschool, waar hij
zich bekwaamde in o.a. vreemde talen en handelskennis.
In zijn vrije tijd deed hij graag aan sport. Hij was tijdelijk lid van een voetbalclub en een turnvereniging. In 1936 werd hij lid van de atletiekvereniging
D.O.S. Samen met zijn twee broers speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de
vereniging. Momenteel is D.O.S. onderdeel van de vereniging Rotterdam Atletiek. In 1935
liep Gerard in het wandelteam van de R.V.S. de Vierdaagse van Nijmegen.
Naast sport trok muziek hem aan. Hij leerde gitaar spelen. Eind dertiger jaren en ook later
organiseerde hij gezellige avonden met sketches en muziek. Verder was hij actief lid van de
Dam- en Schaakvereniging van de R.V.S.
Begin oktober 1937 werd mijn vader opgeroepen voor Militaire Dienst. Hij werd ingelijfd bij
de 2e Compagnie van het IIIe Bataljon van het 15e Regiment Infanterie. (2-III-15 R.I., 2e
sectie). Hij was gelegerd in de Snijderskazerne in Nijmegen. Half maart 1938 zou zijn
lichting afzwaaien, maar dat ging niet door. De dienstplicht werd, o.a. in verband met de
internationale ontwikkelingen, met bijna een half jaar verlengd. Op 13 maart 1938 vond
namelijk de “Anschluss” van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland plaats. Met een prominente rol
voor een zekere Seyss-Inquart. We zouden hem in Nederland nog leren kennen!
Los hiervan was de Nederlandse regering al geruime tijd van plan om een flink aantal parate
grensbataljons te formeren. Door o.a. de dienstplicht te verlengen, kon dit nu versneld bereikt
worden. Het stadje Grave, 12 km. ten zuiden van Nijmegen, zou garnizoensplaats worden.
Een probleem was echter dat bij Grave de nieuwe Generaal De Bons-kazerne nog gebouwd
moest worden. Voorlopig kon
een bataljon van het 15e R.I.
dat in Nijmegen gelegerd was,
in de oude openbare school en
in de Infirmerie, gehuisvest
worden. Zo kwam het dat mijn
vader op 29 maart 1938 met
nu het IIIe Bataljon van het
15e R.I. met begeleiding van
twee vrijwillige militaire
muziekkorpsen (o.a. dat van
de Marechaussee) feestelijk
Grave binnen marcheerde.
Heel Grave vierde die dag
e
Grave,15 R.I.,29-3-1938, 3e soldaat 1 rij links Gerard Mekes
uitbundig feest.
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Na de intocht in Grave en de bataljonsinspektie door hoge militairen en burgemeester Ficq,
was er tijd voor een leuke groepsfoto (ik denk voor de Graafse Courant). Mijn vader staat er
ook op, de eerste rij links, schuin links van de soldaat die met z’n linkerhand z’n helm vast
houdt. Deze soldaat heeft zijn rechterarm om de rechterschouder van mijn vader geslagen.
Toch denk ik dat de meeste soldaten liever met Groot Verlof naar huis waren gegaan. Mijn
vader vertelde mij eens dat er flink geklaagd werd over de slechte, veel te krappe huisvesting.
En zowaar: er werd een extra barak bijgebouwd. Ook de wasgelegenheid was slecht. Om te
douchen moest 12 km naar Nijmegen gemarcheerd worden. Daar kregen de soldaten in totaal
4 minuten de tijd, waarvan krap 2 minuten met koud douchewater. Daarna, heerlijk opgefrist,
kon de compagnie weer 12 km naar Grave teruglopen. Mijn vader moest altijd weer lachen
bij dit verhaal.
Ingezonden bericht in Het Vaderland, 16 Juni 1938. Ondertekend ‘Een Oud-Officier’.
‘… een onaanzienlijk en armoedig nest, zonder enig vertier’. Ongeschikt om er zoveel
dienstplichtigen te legeren…. De legerleiding moest, net als de diverse inrichtingen in Grave,
zelf blind en krankzinnig zijn door die plaats als garnizoensplaats aan te wijzen’.
Dat liet de legerleiding natuurlijk niet op zich zitten. Op 16 november volgde een reactie in de
Maasbode van de hand van de commandant 1e Divisie:
‘… de omschrijving van het arme plaatsje Grave, welke eenvoudig vernietigend is, alsmede
de daar heerschende garnizoensomstandigheden zijn onjuist …’.
Op 1 mei 1938 schrijft mijn vader aan zijn vriendin in Rotterdam: “Gisteren, op 30 april,
kreeg het hele bataljon een sinaasappel, omdat prinses Juliana jarig was.”
Het bataljon hield een aantal keren oefeningen in het gebied tussen Haps, Mill en Cuijk. Mijn
vader herinnerde zich de veelvuldige lange marsen. Hij werd tijdens zijn verblijf in Grave
bevorderd tot korporaal. Op 4 of 5 september 1938 zwaaide mijn vader af. Hij keerde terug
naar zijn familie en vrienden in Rotterdam. Gelukkig kon hij weer vrij snel aan de slag bij zijn
werkgever de R.V.S.

De mobilisatie. Van Rotterdam naar Woudenberg
Op 28 augustus 1939 wordt de Algemene
Mobilisatie afgekondigd. Op 29 augustus reist
Gerard Mekes vanaf treinstation Delftsche
◄ Poort in Rotterdam naar Delft.
Hier wordt hij twee dagen ondergebracht in
een gebouw aan de Brabantse Turfmarkt.
Op de appelplaats leest een officier de manschappen een aantal Bijzondere Militaire
Reglementen voor.
Vrijwel ieder gedeelte eindigt met “De
kogel…” Dat zijn de enige twee woorden die
goed verstaanbaar zijn.
Scherpenzeel
Op 31 augustus, Koninginnedag, vertrekken de militairen van mijn vaders onderdeel per trein
naar Scherpenzeel. Mijn vader schrijft op 31-8-1939 vanuit Delft een briefkaart aan zijn
vriendin, met de tekst: “We gaan vandaag vertrekken. Onbekend waarheen. Vele groeten van
Gerard.”
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De militairen slapen de eerste nacht in boerderijen in Scherpenzeel. Op 1 september loopt de
compagnie van mijn vader naar Woudenberg. Zijn 2e sectie wordt ingekwartierd op boerderij
“De Nieuwe Stulp”. Het is zo ’n 25 minuten lopen naar het dorpscentrum.

Aankomst op het station Woudenberg (gebouw links achter de bomen), 31 Augustus 1939

De relatie tussen de soldaten en de boer was helaas niet erg goed. De sectie sliep boven de
varkensstal. Eind oktober werd door de militairen beslag gelegd op vijf nieuwe villa’s (tweeonder-één-kap-woningen) aan de Stationsstraat in Woudenberg. Ze waren nog niet helemaal
af. De huizen stonden tussen Huize Sonnevanck en de boerderij van Donselaar. Anno 2020
staan de woningen er nog steeds. (ruwweg: Stationsstraat-west de nummers 159-175) De
nieuwe huisvesting was een flinke verbetering voor de militairen.
Mijn vader behoorde tot 2-III-15e R.I., 2e sectie. De compagnie had zijn stelling in de
Hoofdverdedigingslinie achter het Valleikanaal, tussen de Lambalgerbrug en de Broekerbrug.
De stelling was begin september 1939 nog lang niet klaar. Door de militairen van de
compagnie en door particulieren is er tot diep in april 1940 hard gewerkt om de stelling af te
krijgen. Arthur Mekes

Stationstraat-west in 1940

Sindsdien is er wel het een en ander veranderd, 2020

2021, de vier villa’s uit 1940. vergelijk foto uit 1939, blz.20.
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Ook diverse collega’s van Gerard Mekes doen verslag over de tocht vanaf station Delft naar
de Grebbelinie, en verder naar zijn sectie in het front. Onder andere sergeant A.H. van der
Hoek geeft in zijn ‘Korte impressies van een niet zo ijzervretende sergeant-toegevoegd
(‘toegespoegd’, zoals sommige van zijn collega’s dat ‘met milde spot’ verbasterden) over de
mobilisatie en de meidagen 1940’, een schitterend, verslag zonder opsmuk of vals pathos.
Het zijn gewoon de ervaringen van de gewone militair. De sergeant kende Gerard Mekes en
noemt ook zijn naam onder zijn kameraden. We laten de sergeant hierna tussen de regels
door ook zelf aan het woord, en in de bijlagen zijn nog enige verslagen uit die bewogen
periode bijgevoegd, onder andere van Gerards kapitein Treytel.
[ … ] ‘Toen kwam plotseling het bevel dat de compagnie moest vertrekken naar haar
uiteindelijke mobilisatiebestemming, ergens in Nederland. ’s Avonds zijn we vertrokken naar
het station Delft, een afstand van circa 2 km; compleet met keukenwagen en brancardwagen.
Dit laatste een sierlijk wagentje met twee manshoge dunne spaakwielen. De hospik had ‘m
voor het gemak maar aan de keukenwagen gebonden. Maar dat zinde de paarden van de
keukenwagen allerminst, en ze gingen er in galop vandoor. De hospik in draf er achter aan.
Het brancardwagentje overleefde de woeste rit niet’.
‘De nacht werd in afwachting van de trein op het straat doorgebracht, al dan niet slapend en
liggend in de goot, met als hoofdkussen de blauwe stoep.
Kapitein Treytel voerde samen met luitenant Velders de stoet aan, een stoet met vele van mijn
kameraden, Harry IJpma, Jan Nooteboom, Nico Pels, Henk de Ronden, Hobe Boivin, Diaz
Bouse, Kisling, Goof Versluys, Mekes, Jan Ritstier, Koevoet, Kruyt, Karel Dusseldorp, Arie
van Buren, Bokhorst, Schouten’. 1
[ … ] ‘Toen de trein na een overstap in Amsterdam tenslotte stopte, stonden we op een
piepklein stationnetje, dat Woudenberg – Scherpenzeel heette (blz.48). Vandaar uit werden
wij ondergebracht op diverse inkwartieringsadressen’.
(A.H.van der Hoek)
1

Sergeant Van der Hoek noemt een aantal namen van soldaten. Jan Nooteboom was na de oorlog bijna 20 jaar
mijn vaders buurman ! Luitenant Velders noemde mijn vader wel eens. Mijn vader kende Goof Versluys heel
goed, tot aan zijn overlijden (rond het jaar 2000). Jan Ritstier ontmoette hij weer tijdens de reünies in de
tachtiger/negentiger jaren. Evenals een flink aantal andere mobilisatiemakkers, die niet genoemd worden door
A.H. van der Hoek.
(Arthur Mekes)

Correspondentie.
Mijn vader Gerard correspondeerde in de Mobilisatieperiode uitgebreid met zijn vriendin
Annie van Os. Zij kwam een aantal malen op bezoek in Woudenberg / Scherpenzeel (foto
blz.28). Mijn vader ging regelmatig met verlof naar Rotterdam. In juli 1943 trouwden Gerard
en Annie in Rotterdam. In 1944 en 1947 werden mijn zus en broer geboren. Ikzelf zag het
levenslicht in 1950. Mijn moeder overleed in 1996, mijn vader in 2004.
Annie was een goedhartige, hard werkende vrouw. Voor haar huwelijk was ze een bekwaam
modinette bij o.a. C&A. In de loop van de oorlog werd ze ontslagen. Daarna maakte en
verstelde ze kleding aan huis. Een vroege ZZP’er, zeg maar.
Terug naar de briefwisseling. Alleen de brieven van mijn vader zijn bewaard gebleven.
Letterlijke passages uit zijn brieven zijn hieronder te lezen, in de spelling van toen. Hier en
daar onderbroken door een opmerking of een samenvatting van mijn hand. Maar nu dan mijn
vader zelf aan het woord.
Arthur Mekes.
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Brieven naar Rotterdam
Woudenberg, Maandag 11 September 1939.
“Lieve Annie,
Zojuist heb ik je portretje bekeken en ik heb er behoefte aan om weer eens met je te praten. Al
is het dan ook in een brief. Ik maak het best en ik kan me wel schikken in de omstandigheden.
Het is natuurlijk behelpen en knudderen, maar ja, zoolang je onder elkaar blijft, gaat dat wel.
Ik vermoed dan ook, dat jij het wel moeilijker zal hebben. Maar zet je er
maar tegenin. Als je gaat piekeren, dan is het nog veel lastiger. Dat had
ik gisteravond, toen ik met Floor Mes in het stikdonker langs een
landweggetje liep. Ik dacht aan de andere zondagavonden, als we samen
waren, en toen miste ik je erg. Ik heb tegen Floor gezegd: “Laten we
gauw naar de andere jongens gaan.” Begrijp je, Annie? Dan had ik
afleiding. Over het algemeen ben ik nogal vroolijk en het is niet mijn
bedoeling om hiervan af te wijken. Hoe gaat het met de bonnen? Moet
je al in de rij staan voor levensmiddelen? Wij staan ook in de rij, maar
dan voor de keukenwagens. Bruin brood, soms met roomboter. Ook wel
eens oud brood met margarine. Fruit plukken we langs de weg. Veel
diensten doen we nog niet. We zijn nog bezig om onze kwartieren zoo comfortabel mogelijk
te maken. [ … ]”
“Op het oogenblik liggen we in de buurt van Woudenberg. (Dit mag geloof ik niet verteld
worden.) Ingekwartierd bij een rijke en natuurlijk gierige boer. Dat gierige leeren we hem wel
af.
We liggen echter in een rimboe, van menschelijke wezens verstoken. Nee hoor, nu overdrijf
ik een beetje. Een half uurtje lopen en we zitten in het dorp. Maar dat is afgestampt met
militairen. Er was haast niets meer te koop, geen brood, schrijfpapier, geen eten, alleen bier.
[ … ] “Annie, mijn adres is: 2-III-15e R.I., 2e sectie 2, Veldpost. Annie, het is hier stil en
vredig. Ik zit op een landhek te schrijven. Maar zoodoende denk ik weer aan thuis en dat is
niet zoo goed. Ik stop dus en wacht op een briefje van jou. Groet je familie van me en ontvang
vele kussen en een stevige omhelzing van Gerard. Dag schat. “
2

Een sectie bij een compagnie. bestond gemiddeld uit 27 manschappen, 3 korporaals en 3 sergeanten. De 2e
compagnie van III-15 R.I. telde 4 secties.

De Poort, Woudenberg, Dinsdag 30 April 1940, helaas, alleen bier … (brief 11-9-39)
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Woudenberg, Zondag 17 September 1939.
“ [ … ] Van de week ontving ik brieven van verschillende collega’s en vrienden die ook in
dienst zijn. Allen vroegen om een uitgebreid antwoord. Dus dan heb ik wel wat te doen. Maar
aangezien wij ’s morgens vroeg weggaan en ’s avonds laat thuiskomen, om 7 uur eten ! , dan
is het donker voordat ik kan schrijven. Er is hier nog steeds geen licht! [ … ]”
“Vandaag is er weer druk bezoek van vrouwen, kinderen en meisjes [ … ].”
“Nog wat over onze gierige boer. Eergisteren is hij bij de kapitein gaan klagen, dat zijn ladder
vernield was. Wat wil het geval? De sectie, die boven de varkensstal slaapt, kan alleen maar
naar boven met een lange ladder. Nu was er een stuk van de
ladder verrot en één van de knapen zakte door de sporten en viel.
Gelukkig had hij alleen maar wat blauwe plekken. Toen hebben
ze dat stuk van de ladder afgezaagd. En daar ging die ouwe
geldduivel over klagen. Voor straf zijn er van de week een paar
◄ kippen verdwenen. [ … ].”
“Je kunt gerust zeggen dat je man niet meer drinkt. Want ons
dorp en omgeving is drooggelegd voor militairen.”
“O ja,
voortaan kan je de brieven richten aan het adres van Jan, dat heb
ik met hem afgesproken en dan gaat het vlugger. Het adres is als volgt:
Den Heer G. Mekes, p/a fam. A.J. Smits,
Dorpsstraat A84, Scherpenzeel.
Woudenberg, Woensdag 20 September 1939.
[ … ] “Het voornaamste is mijn verlof. Vrijdagavond om half zes vertrekken wij, en
tusschen half 8 en 8 uur zijn we in Rotterdam-Maasstation. [ … ]”
“Zoojuist heb ik postpapier gekocht van een reiziger, die met een auto langs de Wacht kwam.
Wat zal ik nu een lange brieven kunnen schrijven.”
Woudenberg, Dinsdag 26 September 1939.
“Lieve Annie, Zondagnacht ben ik heelhuids in de stal aangekomen. Als haringen in een ton
stonden we opeengepakt. Het duurde tot Woerden, toen waren er reeds zooveel uit, dat ik kon
zitten. In Utrecht stond reeds een groote rij soldaten voor de bus, zoodat we besloten om met
een taxi te gaan. Vijf man + chauffeur in een 4-persoons wagen. Holderdebolder tot
Woudenberg. Kosten fl. 1.- per man. [ … ].”
“ Vandaag zijn we weer naar de stellingen geweest. Ik ben met Floor en een paar jongens aan
het palen slaan geweest.”
Het bleef niet alleen bij wat palen slaan. De taak van de compagnie was om de verwaarloosde
Grebbelinie tot een echte stelling om te bouwen.
[ … ] ‘Deze Linie werd gevormd door een smal riviertje, de Grift of Grebbe, en in ons
gedeelte de Broekersloot geheten. 3 Een paar honderd meter ten noorden hiervan lag het
dorp Scherpenzeel. In de dijk moest er een loopgraaf gegraven en mitrailleuropstellingen
aangelegd worden. Na maandenlang geploeter en gegraaf in de Griftse dijk bleek dat alles
anders moest. Een aannemingsbedrijf nam het graafwerk van ons over. In de dijk werd een
‘echte’ loopgraaf aangelegd, de wanden gestut door gecarbolineerde houten schotten. Op
ooghoogte waren hierin aangebracht schietsleuven. Gietijzeren mitrailleurpotten 4 werden
aangevoerd en geplaatst en eveneens in het dijklichaam construeerde men betonnen
kazematten. Houten met aarde en graszoden bedekte onderkomens werden geplaatst op het
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land van boer Van Reenen en in het Lambalgerbos. Dit was een direct achter de stelling
gelegen stukje puur natuur. [ … ].
(A.H.van der Hoek)
3

In 1937 – 1938 was men begonnen met de aanleg van het Valleikanaal. Waar mogelijk werd het tracé van de
bestaande beken gevolgd. De talloze meanderende bochten werden afgesneden. De overtollige bochten zijn vele
jaren later pas gedempt. Ter plekke van de hier omschreven stelling kon een groot gedeelte van de oude
Broekersloot in het nieuwe kanaal worden opgenomen.
4
Hier zullen de G-kazematten mee bedoeld zijn, de kazematten met gietstalen pantserkoepel, met ‘n wanddikte
van 10 cm mangaanstaal. In de stelling Lambalgerbrug – Broekersloot zijn er twee geplaatst, de nummers 104 en
105. Let op het gevorderde tijdstip, waarop men nog met de bouw en inrichting van de kazematten bezig is, zo
vlak voor de oorlog! De planning was dat eind 1940 alles gereed zou zijn

Stellingbouw 1939; op de achtergrond het inmiddels geïnundeerde terrein.

Loopgraaf van 2-III-15 R.I.

Woudenberg, Zaterdag 30 September 1939.
“De laatste tijd worden hier nogal strenge straffen uitgedeeld. Ook de korporaals krijgen
nogal eens een schrobbering. Voorts is een order van den Regimentscommandant
afgekondigd, waarin wordt bepaald, dat voortaan voor iedere meerdere gegroet moet worden.
Als dat niet gebeurt, moet de meerdere hiervan rapport opmaken; verzuimt deze dit, dan krijgt
hij zelf een douw. Als je nu door het dorp gaat, kan je wel met je hand aan je pet blijven
loopen. Praktisch komt het hierop neer, dat wij ons niet meer in het dorp durven vertoonen.
Gisteren kwam de kolonel aan de stellingen. Het heele bataljon moest in een bosch aantreden.
Daar heeft hij een redevoering gehouden, of iets van dien aard. Ik heb hem niet gezien. Hij
stond ook zoo ver weg. Het grootste deel van de troepen heeft er niets van verstaan. De rest
heeft er niets van begrepen. Maar dat hoeft ook niet. Het was een mooie vertooning.” [ … ].
“Ja, mijn schoenen zijn nog steeds lek.”
Adreswijziging: Korp. G. Mekes, 2-III-15 R.I., Veldpost 2.
Woudenberg-Stal, Zondag 15 October 1939.
“Lieve Annie,
Gisteren heb ik tijdens een vervelende theorie jouw brief ontvangen. Voor mij bestond toen
natuurlijk geen wapenles meer” [ … ].
“Zondagnacht ben ik met den trein goed in Woudenberg aangekomen. Die avond was in het
dorp een cantine geopend. Er worden mooie platen gedraaid. Maar erg goedkoop is het er
niet. Ook is er een gratis filmvoorstelling geweest. Ik moest toen natuurlijk op wacht, zoodat
ik de film niet gezien heb.” [ … ] .
“Van de week van vrienden van de R.V.S. een pakje gehad. Een heel aardige brief erbij.”
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“Van de week ook nog een strafwacht gehad. Met korporaal Steeneken en
nog een korporaal moesten we op rapport komen en kregen daar te
hooren, dat we onze plicht verzaakt hadden. Wij werden zeer onrechtvaardig behandeld. En hoewel we onze onschuld konden aantoonen,
werden wij gestraft met 1 politiewacht.
Gisterenmiddag is hier een kapitein-dokter geweest. Gisteravond werden
toen overal sterke lampen ingedraaid (eindelijk) en een uur later moesten
plotseling 2 secties omhangen, dekens mee. En werden toen vervoerd naar
andere ligplaatsen. Bij onze boerderij liggen nu nog mijn 2e sectie en de
Commando-groep. De rest vertel ik als ik Donderdag a.s. naar huis kom.
Veel liefs van je Gerard.
[ … ] Tegen de winter verkasten we naar enige juist afgebouwde villa’s aan de Stationsweg in
Woudenberg. Hier was het heel wat gerieflijker en kou hoefden we daar niet te lijden, ook niet
toen het ging vriezen. Wel werd het er in de stelling niet prettiger op. De Broekersloot vroor
dicht en na enige dagen kon je er gemakkelijk overheen lopen. Van hogerhand kreeg onze
kapitein het bevel om van de ijslinie weer een echte Hollandse waterlinie te maken.
(A.H.van der Hoek)
Woudenberg, Vrijdag 27 October 1939.
[ … ] “Er is groot nieuws. Hedenavond zijn we uit de stal verhuisd naar de villa’s. Ze zijn
nog niet klaar, maar vannacht hebben we het weer zoo koud gehad, dat we vanmorgen gezegd
hebben, dat het zoo niet langer ging. Toen is er besloten, dat we reeds vandaag naar ons
nieuwe verblijf zouden gaan. Buiten stond een lange tafel met banken. Mes en ik hebben een
paar mannetjes gehaald en die spullen naar binnen gesleept. Zoo zit ik dus nu bij helder licht
aan jou te schrijven.” [ … ]
“Van de week heb ik banjo en gitaar
gespeeld. Twee jongens hadden die meegebracht en kwamen naar mij toe. Zelf heb ik
een Duitsche 12-snarige mandoline gekocht,
waar nog maar 6 snaren op zitten. Maar [ …
] betaald is-ie ook nog niet. Natuurlijk moest
ik, toen ik Zaterdagnacht thuis kwam,
Zondagnacht daarop op wacht.
O ja, met de trein gingen we tot Maarsbergen. Daar stonden aan het station 2
vrachtauto’s klaar. De chauffeur van de eene
wagen stuurde ons naar de andere, omdat
(volgens zijn zeggen) die wagen naar
Woudenberg ging. Wij opeengepakt in die
auto. Maar na tien minuten stonden we nog
stil.

◄ Gerard met z’n gitaar, links van hem z’n slapie
Floor Mes. Foto januari 1940, vóór de villa in
Woudenberg
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Toen bleek, dat er geen chauffeur op zat en dat die wagen heelemaal niet wegging. We
hebben er hartelijk om gelachen. Daarna hebben we een kwartier in de kou staan wachten.
Eindelijk kwam er een fouragewagen langs. Wij erop en netjes werden we voor de weg
afgezet.”
Woudenberg, Zondag 29 October 1939.
“Ik heb 2 nachten heerlijk geslapen in ons
◄ nieuwe home. Het is werkelijk een
groote verbetering. De korporaals van
onze sectie slapen op 1 kamer met de
onderofficieren. Er is overal electrisch
licht. Beneden is een zitkamer, waar een
groote kachel staat. Verder zijn er 5
kranen binnen in de keuken. Ze loopen
nog wel niet, maar dat komt wel.
Bovendien is de reveille voortaan een half
uur later en de dienst een uur vroeger
afgeloopen in verband met de winter.
De gierige boer heeft in de afgeloopen
week nog enkele staaltjes ten beste gegeven. Zoo weigerde hij om op het bureau een kachel te
plaatsen. De kapitein heeft toen een schildwacht met geweer voor één van de kamers, welke
nog niet gevorderd was, gezet. Toen kwam de kachel. Voorts werden verleden week de
stoppen er uitgehaald, zoodat we zonder licht zaten (overdag). Ik heb toen de jongens tegen
moeten houden, anders hadden ze alle deuren ingetrapt. Daarna heb ik een grote mond
opgezet tegen de boer en boerin en ziet: er kwam weer licht.”
Woudenberg, Vrijdag 10 November 1939.
[ … ] “De reis verliep heel vlot. In Amersfoort stond een bus te wachten en voor 30 cent
bracht die bus me vlak voor de villa’s in W.” [ … ].
”Deze week is het iederen dag om 5 uur reveille. Om 7 uur beginnen we te werken, en flink
ook. Slechts door kwartiertjes rust en een uur schafttijd onderbroken, werken we door tot ’s
avonds half 5. We zijn dan om half 6 thuis. Dan eten enz. zoodat de dag pas om 6 uur is
afgeloopen. Dat is dus een 11-urige werkdag. Zou je willen ruilen? Niet doen hoor, Annie.
Dat is allemaal, omdat de boel hier zoo gauw mogelijk klaar moet zijn.” [ … ].
“Nu weer wat anders. Alle verloven zijn ingetrokken, zooals je wel reeds zult weten. Maak je
maar niet ongerust hoor. Ik geloof niet dat het voor de ernst van de toestand is. Veel eerder,
omdat er troepenverplaatsingen zijn in geheel Nederland. Dus niet zenuwachtig worden, hoor.
Misschien wordt het verlof weer gauw ingesteld. Dat was vandaag het eerste onplezierige.
Vanmiddag is er bij ons in de buurt, bij Voskuilen, een landmijn ontploft. Vier man op slag
gedood. Je begrijpt, dat we van zoo’n bericht een beetje van streek raakten. 5
Daarna sloeg er een span paarden op hol. De koetsier was een jongen uit mijn sectie. Tegen
een vrachtauto kwam het in botsing. Een paard was op slag dood. De koetsier had getracht
om, achter de bok staande, met alle macht de paarden in toom te houden. Daardoor brak de
bok af, zoodat de koetsier en een sergeant er af vielen. Beiden zijn er zeer goed afgekomen.
Het was een wonder.”
5

Dit ongeluk vond plaats bij de Roffelaarskade in de voormiddag van 10 november 1939. Bij het aanleggen van
een mijnenveld, gleed een der soldaten uit en kwam daarbij op een mijn terecht met het hier vermelde
noodlottige gevolg.
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Corveeploeg 2-III-15 R.I. voor een van de villa’s in Woudenberg. Staand van li naar re: Vonck, Luesing,
Jansen, Hoefman, Aben. Zittend: Lips, Backer, Moerman, Weyling, Spek, Pleit, Groenendijk. Liggend: Van
Mastrigt. Ossendrijver. (Soldaat Abraham Ossendrijver, geboren op 3 november 1915 te Rotterdam, is op 1
november 1942 omgekomen in KZ Mauthausen. Oorlogsgravenstichting.nl).

Oudejaar 1939 in een der villa’s te Woudenberg. Gelet op
de kritieke situatie mocht maar de helft van de
gemobiliseerde militairen naar huis. De achterblijvers
probeerden er maar een feestelijk tintje aan te geven.
Zittend van li naar re: sergeant Ypma, Pels, Dusseldorp en
van Winkel.
Sergeant Harry Ypma bezette in de meidagen kazemat
S(3a), nr. 103. Deze kazemat kreeg op 13 mei een voltreffer.
De bemanning kwam er ongedeerd vanaf.

Bij de boer: wassen bij de pomp,

… en ’s winters de beek ‘ijsvrij’ maken, dinsdag 23 Januari 1940.
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Woudenberg, Zondag 19 November 1939.
[ … ] “Wij zijn van de week weer eens naar een avond van O. en O. geweest. [ O. en O. =
Plaatselijk Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning der Gemobiliseerde Militairen ] Het
ging wel, maar het was niet om over te roepen. Alles gaat hier zijn gewone gangetje. We
werken hard en we eten weinig. Toch ben ik nog steeds gezond.” [ … ]
“Vanmorgen had ik haast een douw te pakken. Niemand van onze sectie had het signaal voor
appèl gehoord en rustig bleven we binnen. Plotsklaps kwam er iemand naar binnen rennen:
Vooruit, naar buiten, ’t is al lang tijd. Toen wij buiten kwamen, stond heel de compagnie al
opgesteld en was er al rapport uitgebracht. Onze sectie sloeg dus een nummer. Maar het kader
kreeg de schuld en moest ’s avonds op het bureau komen. De luitenant had schijnbaar een
goede bui en wij kwamen er met een waarschuwing vanaf.”
Woudenberg, Donderdag 23 November 1939.
[ … ] “Vannacht moet ik heelemaal in mijn eentje op plantonwacht. Ik zal dus morgen wel
lekker ‘uitgeslapen’ bij jou aankomen.”
Woudenberg, Maandag 4 December 1939.
[ … ] “Gisteren is de Militaire Veldloop gehouden. De Regelingscommissie, waaronder Jan
Milikan, heeft uitstekend werk verricht. Het parcours was in een bosch onder Scherpenzeel. 6
Smalle boschpaadjes, scherpe hoeken, bovendien nog modderig en bovendien 2 hooge
kogelvangers (dit zijn heuvels van aarde begroeid met gras) moesten genomen worden. Na
een enerveerende strijd kwam ik als 7e van de 50 deelnemers binnen. En weet je wat voor
prijs ik won? Een rollade! Van 3 kilo. Er waren een massa mooie prijzen. Die runderrollade
kan ik aan het einde van de week afhalen. Bij de prijsuitreiking was ook Kapitein Lotsy
aanwezig. De bekende Karel Lotsy uit de voetbalwereld en nu hoofdleider van O. en O. Die
had als extra 20 vrijkaartjes voor de Internationale Voetbalwedstrijd Holland-België bij zich.
Die wedstrijd wordt Zondag a.s. gespeeld. Nu moet Milikan die bewijzen verdeelen onder de
loopers. Ik heb natuurlijk direct een smoesje met hem gemaakt.” [ … ]
“Gisteren en vandaag zijn de eerste feestverlofgangers naar huis gegaan. We hebben hen een
mooie naam gegeven, nl. De Pepernootenploeg. Ook: Het Stoombootenverlof. Voor Kerstmis
heet het: Kerstboomenverlof, of: Gelegenheid tot Wiegen. Voor Oudejaar komt de
Oliebollenploeg in aanmerking.”
6

Het landgoed Lambalgen, of het Lambalgsebos.

Woudenberg, Dinsdag 5 December 1939.
[ … ] “Gisterenmiddag zat ik juist een brief aan jou te schrijven, toen er een bureaulist mij
kwam halen; ik moest onmiddellijk naar Ede, om iemand op te halen. Met de bus naar Ede en
weer terug naar W’berg. Net tijd om te eten en eenige andere dingen te doen, en toen moest ik
weer naar Ede en terug.
Vanmorgen voor de verandering weer eens om 5 uur op. De compagnie ging een marsch
maken van 25 km. Dat is zeker een Sinterklaasverrassing. Gelukkig hoefde ik niet mee. Het is
nu lekker stil en heb ik weer eens tijd om aan jou te denken. Heb jij een goeie Sinterklaas
gehad? Of moest je in de zak? Vanavond komt Sinterklaas ook bij ons op bezoek. Wat zullen
we zingen.”

Uit de brieven van 7 en 8 december 1939.
Op de avond van 5 december komt Sinterklaas op bezoek bij de secties in de villa’s. Het was
een heel leuke avond. Naast de postpakketjes van familie, kregen alle militairen 1 sinaas22

appel, 1 grote speculaaspop, 1 flesje chocomel, 1 doosje sigaretten en 1 grote sigaar. Wie
deze presentjes geregeld en betaald had, staat niet in mijn vaders brief. Het leger? De lokale
Middenstand? Een combinatie van beiden?
Op vrijdag 8-12 krijgt mijn vader 2 vrijkaartjes voor de voetbalwedstrijd Holland-België op
zondag 10 december 1939. Locatie: het Feijenoordstadion in Rotterdam. Mijn vader had
speciaal zijn verlof veranderd om de wedstrijd te kunnen bezoeken. Uitslag: 5-2 voor
Nederland.
Uit de brief van Zaterdag 16 december 1939.
Op maandagavond 11 december is tussen Gouda en Woerden een treinstel ontspoord.
Daardoor is er veel oponthoud en ongemak voor de verlofgangers die vanuit Rotterdam naar
de Grebbelinie terugkeren. Mijn vader zat in een propvolle trein, die heel laat in Utrecht
arriveerde. Staande in een goederenwagon reisde hij ‘s nachts naar Amersfoort. Van
Amersfoort met bussen naar Woudenberg. Om ruim half drie lag hij pas op zijn strozak.
Van zijn slapie Floor Mes hoort hij de volgende dag dat Floor en hijzelf niet zijn uitgekozen
voor de sergeantsopleiding in Veenendaal. Die opleiding duurt vier maanden. “Never mind,
dan blijven Floor en ik maar korporaal,” schrijft mijn vader. Door een voetblessure mist hij
gelukkig een mars van 25 km. Hij maakt al aardige vorderingen op de mondharmonica, die
hij met Sinterklaas van zijn vriendin Annie kreeg.
Woudenberg, Vrijdag 22 December 1939.
[ … ] “De laatste dagen hebben we de zitkamers versierd voor Kerstmis. Het is een wedstrijd
van de secties tegen elkaar. Wie
het mooiste versiert, krijgt een
prijs. Jij schreef dat het dooide,
maar hier niet. Er wordt hier druk
geschaatst op het veldijs.
Als het eenigszins mogelijk is,
gaan we tijdens het Kerstverlof in
R’dam ook schaatsen hoor. De
ijsbaan zal wel open zijn. Verder
voel ik heel veel voor een Kerstbal, en ook de Buziau-Revue lijkt
me wat.”
◄ Schaatsen ergens in Woudenberg.

Woudenberg, Zaterdag 30 December 1939.
[ … ] “Vandaag gingen we weer marschen en zoowaar, ook ik ging mee. Voor ’t eerst ! Maar
het ging best. De bosschen en velden waren getooid in een prachtig winterkleed. Struiken en
boomen waren bedekt met een blinkende laag sneeuw. Het was zoo mooi, als je op
schilderijen en foto’s nooit te zien krijgt. Hazen en konijnen zagen we voortdurend over de
besneeuwde velden rennen.
Later stak er een lichte sneeuwstorm op. In de verte zagen we een molen en een vuurrood
kerkje vanuit de witte sneeuw te voorschijn komen. Dat was Kunst, Annie. Kunst van Moeder
Natuur. Als jij het gezien had, zou je het vast en zeker ook prachtig gevonden hebben. Maar
met al die sneeuw en kou ben ik aardig verkouden geworden.”
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Woudenberg, Donderdag 4 Januari 1940.
“Lieve Annie, [ … ] Mijn Oudejaarsavond is reuze gezellig geweest. Met zijn tienen,
waaronder 1 dame, hebben wij een klein cabaret gevormd, en daar er nogal een paar
komieken onder ons zaten, was er steeds wat te lachen of te zingen. In mijn openingsrede had
ik de aanwezigen verzocht zoo weinig mogelijk aan thuis te denken. En pas om 12 uur was
het een oogenblik heel stil, toen we ons met thuis bezig hielden.” [ … ]
“Van de week hebben we een middag vrij gehad voor het ijs. Met 4 man tikten wij 2 paar
botte schaatsen op de kop en daarmee gewapend gingen wij op het veldijs. Om beurten
hebben we toen geschaatst.”
[ … ] “ kreeg ik zooeven een pakje van R.V.S.-collega’s. Het bevatte een nieuwjaarswensch,
geparafeerd door 20 man, waaronder mijn chef en eenige sous-chefs. Ook een doos Borino’s
en een pakje sigaretten waren vertegenwoordigd. Heel aardig, hè?”
[ … ] “Ondanks de vele appèls zijn er toch nog enkele jongens clandestien naar Rotterdam
gepiept. De meesten ervan zijn gesnapt en hebben nu straffen van 4 tot 10 dagen streng arrest.
Bovendien wordt hun soldij ingehouden en krijgen zij om de andere dag water en brood. Maar
ja, zij wisten van te voren bijna zeker, dat zij gesnapt zouden worden.”
Woudenberg, Donderdag 18 Januari 1940.
[ … ] “Zoo je ziet, zijn wij nog niet verhuisd, hoewel er hier hardnekkig het gerucht gaat van
verhuizing. Ook worden we geplaagd voor de vrees voor luchtalarm. In deze streken is het
ijzig koud. Iederen dag, vooral in den avond, sneeuwstorm.” [ … ]
“Weer een nieuwe militaire order. Als je ‘kwartierziek’ te bed ligt, wordt het mobilisatiegeld
afgetrokken. Dat betekent, als je ziek wordt, wat je in dienst gauwer overkomt dan thuis,
wordt het ‘ontberingsgeld’ van 15 cent per dag ingehouden. Dit als dank dat je in dienst bent.
Weer een echte onbillijke militaire order. Iederen dag gaan we naar de sneeuw- en ijsvelden
waar de stelling is. Iederen dag verkleumen.”
Woudenberg, Dinsdag 23 Januari 1940.
[ … ] “Ik denk dat er strenger censuur
op de veldpost was, in verband met het
intrekken van het verlof. Inmiddels is
het verlof er weer door.” [ … ]
“Het intrekken van het mobilisatiegeld
tijdens ziek zijn, is weer afgeschaft.
Blijkbaar waren er in den lande te veel
klachten over. Nog iets prettigs voor
ons. Voortaan (ook vandaag) werken
we een halve dag aan het ijs en de
andere helft van den dag zijn we vrij.”
[…]
“Iedere dag zakken er een paar door
het ijs. De luitenant en de vaandrig hebben dat genoegen ook gesmaakt. Dat vonden de
meesten heel erg leuk. Zondag is slapie Floor Mes er door gezakt. Tot aan zijn nek ! We zijn
naar een boerderij gerend. Onder het loopen bevroren zijn kleeren.”
[ … ] Van hogerhand kreeg onze kapitein het bevel om van de ijslinie weer een echte
Hollandse waterlinie te maken. Spontaan heeft de hele compagnie hem hierbij geholpen. Een
ijzeren roeiboot werd bij de Broekerbrug te ijs gelaten. Aan een ring aan de voorkant van de
boot werden twee lange touwen gebonden. Op beide oevers werd door enthousiaste
stellingbouwers synchroon in dezelfde richting aan de touwen getrokken, terwijl de in de boot
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staande bemanning de pseudo-ijsbreker een schommelende beweging probeerde te geven. U
raadt het al, Thialf bleek de sterkste en van ons bleef het kinderspel. Gelukkig heeft de dooi
van het aanrukkende voorjaar voor uitkomst gezorgd. 7
(A.H.van der Hoek)

IJshakken met de boot (links)
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7

In de andere waterlinies waren de soldaten slechter af. Daar moest het ijs van de inundaties met zagen en
bijlen, soms zelfs met dynamiet worden stuk gemaakt. De schotsen werden als barrière rechtop op het ijs gezet.
Een zwaar en ook zeer gevaarlijk karwei, waar inderdaad soldaten bij zijn omgekomen.
Het terrein vóór de Broekersloot stond op 11 mei nauwelijks nog onder water. Het terrein aldaar lag eigenlijk net
te hoog voor het inundatiewater van de 3e kom. Bovendien werd op 10 mei 1940 een lek geconstateerd bij de
sluis in Amersfoort, waardoor het water wegliep. Sabotage? Vrijwel zeker. De schotbalken waren beschadigd en
de kleivulling weggespoeld. Het is nooit opgehelderd. Het peil in de Rijn stond toen ook te laag, zodat via de
Grebbesluis bij Rhenen geen extra water ingelaten kon worden.

Uit de brief van zaterdag 17 februari 1940.
Mijn vader kreeg voor zijn verjaardag felicitatiekaarten. Van zijn werkgever de R.V.S. kreeg
hij 2 kilo chocolade en een blikje met 50 sigaretten. Op vrijdag 16 februari was er een parade
voor de Divisiegeneraal. 8 Alles was in rep en roer. Mijn vader schrijft: “Want voor den
generaal moest alles er natuurlijk zoo uitzien, als het in werkelijkheid nooit kan zijn. Gelukkig
had ik weekdienst, dus hoefde ik er niet bij te zijn.”
8

Dit zal generaal Harberts geweest zijn, de commandant van het 2e Veldleger. In de oorlogsdagen faalde hij,
maar gaf de schuld aan de manschappen. Het is ook de man geweest die - ‘als
afschrikwekkend voorbeeld’ - op 12 mei 1940 de sergeant Chris Meijer wegens
desertie heeft laten doodschieten. Chris Meijer had inderdaad zijn stelling, met
bemanning en kanon, ongeoorloofd verlaten.
Pas in de zestiger jaren werd dit bekend, en de rol die Harberts daarin gespeeld
heeft. In een vraaggesprek over de radio in 1970 verklaarde Harberts, dat hij weer
zo zou handelen, en dat de militairen hun plicht niet hadden gedaan. Veteranen
waren des duivels over deze uitspraak, en belegerden zijn huis, waarop de generaal
naar Engeland vluchtte.
Chris Meijer werd gefusilleerd op de schietbaan aan de Maarsbergseweg, Doorn.
Deze baan ligt nog steeds ongerept in de bossen. De mensen zijn hem nog niet
vergeten. Op 15 mei 2016 werd op de plaats van de terechtstelling dit ‘In
memoriam’ aangetroffen.
►

Uit de brief van woensdag 21 februari 1940.
Mijn vader heeft een damcompetitie op touw gezet. Er doen 17 militairen aan mee. Heel de
dag tot ’s avonds laat wordt er enthousiast gedamd. Op maandag 19 februari is er door de
kapitein ’s nachts weer een contra-appèl gehouden. Er waren verscheiden jongens de sigaar.
Enkelen van hen kregen streng arrest. In zijn korte naschrift schrijft mijn vader: “Annie, ik
heb vandaag een winterkoninkje gezien.”
Woudenberg, Woensdag 28 februari 1940.
{ … ] “ Tijdens mijn verlofdagen waren er eenige bijzonderheden geschied. Allereerst waren
de villa’s heelemaal geboend!! Zelfs de deuren waren weer blank. De waterleiding was weer
heel. De zomerdienst is ingegaan. Dat beteekent 6 uur reveille en ’s Zondags 7 uur. Nu de kou
afgeloopen is, is het ook afgeloopen met de makkelijken dienst. Nu moeten we weer heel den
dag uitrukken. Dat is natuurlijk heel gezond, maar het is aan die stellingen één groote
modderpoel. Alles is bagger en modder en water. Ik had de afgeloopen zondagavond
wachtdienst. Er werd op dien avond verschillende malen geschoten door de luchtafweer.”
[ … ] ‘Verder zijn we in enkele gevallen, meestal op eigen initiatief, wel op speurtocht
geweest als er ‘s avonds in de richting van Amersfoort geheimzinnige lichtkogels boven de
bossen verschenen. wie deze dingen afgevuurd heeft en met welk doel, zijn we nooit te weten
gekomen’.
[ … ] ‘Hoe stond het met onze militaire geoefendheid? Voor zover ik me kan herinneren op
een laag pitje. Elke werkdag marcheerden we naar de stelling en terug. Ook werd wel eens
een mars door het dorp gemaakt. We gingen naar het badhuis, speelden pingpong en hebben
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wel eens gasoefening gehad. d.w.z. onze gasmaskers werden gecontroleerd of ze nog tegen
traangas bestand waren’.
(A.H.van der Hoek)
[ … ] “ Gisteren heb ik me opgegeven voor eventueel toneel en muziek voor O. en O.
Gisterenavond het Gezelschap Bouber
gezien. Zij speelden ‘Zeemansvrouwen’,
een leuk en toch realistisch volksstuk.
Vanmiddag heb ik me laten inspuiten tegen
typhus. Ik heb nu 3 uur later alreeds een stijve arm. Morgen hoef ik nog geen dienst te doen.
Heb je in de courant gelezen over die diefstallen van Rijksgoederen in Woudenberg en
Omgeving? Er zijn verschillende militairen en een stelletje burgers gearresteerd, waaronder
eenige vooraanstaande ingezetenen. Er was een boer en die voerde zijn paarden al eenige tijd
met Rijkshaver.” [ … ]
“ Ik heb Jan nog gesproken. Ik hoorde dat er in Scherpenzeel een onderofficiersvereniging is
en dat hij daar lid van is. Ze hebben nogal eens een fuifje op die manier. Hij heeft het heel wat
beter dan ik, dat hoorde ik wel, maar ik misgun het hem niet.”
Woudenberg, Dinsdag 5 Maart 1940.
[ … ] “Gisterenavond moesten wij repeteeren op onze mondharmonica’s en gitaren. Maar de
leider en enkele leden lieten op zich wachten. Nu wordt er geoefend in een school, en toen
zijn we een ontdekkingsreis gaan maken door alle klassen. In de 2e klas was de juffrouw jarig.
Er was een vlag op het bord geteekend met: Leve de Juffrouw.”
Woudenberg, Donderdag 14 Maart 1940.
[ … ] “Vanmiddag ben ik met Floor naar een sportbijeenkomst geweest. Het betrof nl. het
installeeren van een klas onderofficieren, korporaals en soldaten, die bereid zijn om als
sportinstructeur op te treden. Wij hopen dat we daarvoor gekozen worden. Nu heb ik nog iets
moois. Maandagavond 11 Maart werd er hier een nieuwe cantine geopend. Officieel ! Vele
genodigden, waaronder de Overste, onze regimentscommandant. De avond werd verzorgd
door de fa. Dobbelmann. Daan Hooijkaas was conferencier. Aan het einde der voorstelling
werd een Dobbelmann-tabakslied gezongen. Enkele jongens werden op het toneel geroepen
om te zingen voor een prijs.
Ook Toon Mariek was er bij. Op het toneel knoopte hij zijn jasje dicht. De Overste was zoo
ontstemd over dat open jasje, dat Toon den volgenden dag bij hem moest komen. Hij werd
daar uitgekafferd en kreeg als straf 8 dagen verzwaard + 1 maand verstoken van alle gunsten
!!! Dat was zijn eerste prijs. Die had hij toevallig met zingen ook gewonnen. Een ergerlijk
staaltje machtsmisbruik. Dat was de meening van alle soldaten. Lieve Annie, ik sla mijn zere
arm om je heen en geef je een stevige pakkerd. Gerard.”
Uit de brief van vrijdag 22 maart 1940.
Mijn vader is voor de 3e keer ingeënt tegen tyfus. Deze keer minder last dan de twee vorige
keren. Hij heeft een 2e damcompetitie georganiseerd. Na besprekingen met de kapitein
kwamen er een aantal damborden en prijzen los. Van de sportcommissie (zie brief van 14
maart) heeft hij nog niets vernomen. Citaat: “Dus doen we nog steeds niet aan sport.”
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Woudenberg, Donderdag 4 April 1940.
[ … ] “ Ik zit op Plantonwacht. Zaterdag is er een marsch van 25
km.” [ … ]
“De radio doet zoojuist een groet aan de
gemobiliseerden en wenscht ze een rustige wacht, en zij die
kunnen gaan slapen een goeden nacht.”
Woudenberg, Dinsdag 9 April 1940.
[ … ] “want zooals je wel weet, zijn bijna alle verloven
ingetrokken. Toen ik vanmorgen hoorde, wat Duitschland bij
Denemarken en Noorwegen had gedaan, dacht ik wel dat onze
verloven stopgezet zouden worden, zoodat het niet heelemaal
onverwachts kwam.
We moeten op ons gemak onze spulletjes maar zooveel mogelijk
pakken, dan zijn we tenminste op alles voorbereid. Dat wil niet
zeggen, dat er voor ons gevaar is hoor, waarschijnlijk is het juist voor het oog van de
buitenwereld, zoodat iedereen zegt: ‘Holland is paraat.’ Snap je wel, Annie? Maak je dus
maar niet ongerust.”
Nog steeds Woudenberg, 15-4-1940.
“Lieve Annie,
Je ziet dat wij nog niet vertrokken zijn. Het is voor ons nu niet bepaald een rustige week
geweest. Hoewel er nog geen alarm is, zijn we toch op alles voorbereid. Onze uitrusting ligt
kant en klaar aan onze voeten. Koffers zijn gepakt en liggen gereed om verstuurd te worden.
Iedere dag sjouwen wij onze ruim 40 kilo naar de stelling. De wacht is versterkt. Aan de
stelling is door onze compagnie reeds drie nachten achtereen op vermeende of echte personen
geschoten. Personen die daar waarschijnlijk niet met goede bedoelingen waren.
Gisteren ontving ik je brief, juist toen we van de stelling terug kwamen. We zijn er een halve
dag geweest en om 1 uur waren we weer binnen. Zaterdagavond kwam er een extra ANPbericht over een gerucht, dat uit Duitschland verspreid werd, als zouden Engelsche troepen op
weg zijn naar Nederland. Natuurlijk is hier niets van waar en was het maar een probeerseltje
van zekeren kant om te zien hoe Holland zou reageren.
Bij ons bleef alles doodkalm en werd het bekende lied aangeheven van: Laat ze maar komme,
[ … ] enz. Natuurlijk hebben we liever dat er niets gebeurt. Overigens is de stemming
ongedwongen en in ’t geheel niet zenuwachtig. Gisteren waren er al een hoop vrouwen en
meisjes overgekomen. De meesten met bussen, die ’s avonds weer naar Rotterdam
vertrokken. Ongeveer f. 1,75 kost dat. Misschien kan jij daar wel gebruik van maken. Van
Zetten en de F.O.D. en R.A.V.E.R.O. rijden allemaal.
Van de week gaan we een alarmoefening maken. Dan vertrekt alles naar de stelling en
overnachten wij daar ook. Zondag a.s. zullen wij wel weer in de villa’s zijn, of anders een
halve dag. Dat schrijf ik nog wel. In ieder geval vind ik het fijn als je komt, maar voor jou is
het natuurlijk niet zoo leuk, als je op me moet wachten. Misschien gaat Rie ook wel naar Jan.
Mijn blaadje is vol en dus [ … ] vele groeten en kussen van je Gerard. “
Woudenberg, Vrijdag 19 April 1940.
[ … ] “Woensdag en Donderdag hadden we een 2-daagsche veldoefening. We hebben in de
stelling geslapen, behalve de sergeanten en korporaals, die de helft van de nacht in de
mitrailleuropstellingen op wacht moesten. Zodoende ontving ik jouw brief ‘te velde’ [ … ] .
”De derde korporaal, die op ons kamertje lag, is verleden week afgekeurd en een dag later
afgezwaaid. Bij het doorlichten kwam men te weten, dat hij een vlekje op zijn long had.”
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[ … ] “Zeg Annie, ik weet niet waar de bus je Zondag afzet. Misschien wel aan het kruispunt.
Dan moet je nog een klein half uurtje loopen langs de Rijksweg voor je bij de villa’s bent.”
Woudenberg, Vrijdag 26 April 1940.
[ … ] “Van de week is de cursus voor hulpsportleider begonnen. Van onze compagnie zijn
Floor en ik hier nu mee bezig. Wij hebben reeds 3 lessen gehad. Ik heb overal spierpijn.
Vanmorgen kreeg het kantonnement W’berg gezamenlijk les met de menschen uit Scherpenzeel. Daar waren ook bij: Jan Milikan, Jan Struijk en Piet Wachtendonk. Met Brouwershaven
en mijn persoon dus 5 clubgenooten van atletiekvereniging D.O.S.
De bedoeling is, dat als wij slagen, wij bij onze eigen compagnieën sportles gaan geven.
Voorlopig ben ik fijn aan het sporten en heb ik daardoor al een paar mooie dagen gehad. Niet
bij den dienst natuurlijk. Morgen moet er weer gemarscht worden. Maar aangezien ik op
Plantonwacht zit, ga ik niet mee. Een geluk bij een ongeluk.” [ … ]
“Annie, vandaag ontdekte ik een massa voorjaarsbloempjes, zooals koekoeksbloem,
hondsdraf en klein hoefblad. Dat alles toch nog zoo mooi groen is geworden na al die
maanden sneeuw en ijs.
[ … ] ‘Vlak voor de meidagen hebben op een militair schietterrein nog schietoefeningen
gehouden. Daar de trommels van onze lichte mitrailleurs nog al eens vast liepen 9 moest, om
deze storing te verhelpen, wat meer munitie worden verschoten dan het budget toeliet. De
oefening heeft dan ook niet lang geduurd. [ .. ] we konden voor deze zuinigheid wel begrip
opbrengen, temeer daar ons wel eens voorgerekend was hoeveel 1 minuut schieten kostte; en
dat was niet weinig’.
(A.H.van der Hoek)
9

Een euvel dat zich helaas ook in de meidagen maar al te vaak zou voordoen.

Woudenberg, Donderdag 2 Mei 1940.
[ … ] “Wanneer ik met verlof kom, is nog niet
bekend, ’s Maandags wordt er hier nog steeds
gloeiende erwtensoep gegeten. Dat is zeker omdat
het van de winter zoo koud is geweest.
De dienst is hier nog steeds wacht en paraat zijn.”

Scherpenzeel aan de vooravond, Gerard met zijn
vriend Jan Milikan.
►
Van li naar re:
Jan met zijn vriendin, Gerard Mekes met Annie.
Foto genomen op 6 Mei 1940, op het inkwartieringsadres van Jan ‘ergens’ in Woudenberg.
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Uit de brief van dinsdag 7 mei 1940.
Mijn vaders vriendin Annie is op maandag 6 mei in Woudenberg op bezoek geweest. De
verloven zijn op 7 mei opnieuw ingetrokken. “Ik weet heelemaal nog niet wat er met ons gaat
gebeuren,” schrijft mijn vader. Even verder in de brief zegt hij: “Annie, hoe we het met
Pinksteren doen, schrijven we elkaar nog wel.” Tja, op dat moment wist hij nog niet dat die
Pinksterdagen heel anders zouden verlopen.
Veldleger, Zaterdag 11-5-1940.
“Lieve Annie,
Ik begrijp dat je onder deze omstandigheden heel erg naar post van mij verlangt. Kind, ik
begrijp zelf niet hoe ik zoo kalm kan zijn. Misschien wel, omdat ik het heb zien aankomen, of
omdat ik het niet goed kan beseffen. Ik schrijf vanuit de loopgraaf, dus een brief versturen
gaat niet zoo gemakkelijk. Daarom moet je maar rekenen, dat ik heel ongeregeld schrijf en
niet dikwijls. Maak je niet ongerust, want mijn grootste zorg geldt juist jullie in Rotterdam. Ik
hoop dat er daar niets ergs gebeurt en dat jij zoo nu en dan eens naar mijn ouders gaat. Tracht
ze gerust te stellen, al zal dat heel moeilijk zijn.
Wij zijn hier vastberaden en zullen ons zoo krachtig en lang mogelijk blijven verzetten.
Lieveling, dit is in het kort, wat ik je wou zeggen. Schrijf mij gauw iets terug en laat ik je
innig omhelzen en kussen.
Je trouwe en liefhebbende Gerard.”
De oorlogsdagen

Laatste bericht uit de loopgraven, 11 mei 1940

Schuren en Schootsveld.
Mijn vader vertelde later aan ons een kleine anekdote. Op 10
mei 1940 moest een schuur verdwijnen die voor de stelling
hinderlijk in het schootsveld stond. 10 Een stuk Pantserafweergeschut werd in stelling gebracht en vuurde. Maar tot ieders
verbazing gebeurde er niets. Na 15 seconden stond de schuur
er nog. De pantsergranaat was dwars door de schuur gegaan
zonder te exploderen. Later lukte het op andere wijze wel.
Mijn vader zei: “Daar hebben we toch nog wel om moeten
lachen.” Verder was mijn vader begin mei door zijn meerdere benoemd tot sergeant-titulair.
10

Veel boerderijen die in het schootsveld stonden werden in brand gestoken, of opgeblazen, en de muren voor
zover nog overeind, omvergetrokken. Hindernissen verwijderd. Direct na de oorlogsdagen werden de boerderijen
weer opgebouwd, zelfs op aandringen van de Duitsers, de voedselproductie moest immers zo gauw mogelijk
weer op gang komen. Het zijn de zogenaamde wederopbouwboerderijen. De kwaliteit van de nieuwbouw was,
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zelfs naar hedendaagse maatstaven zeer goed. De boerderijen zijn te herkennen aan de aparte bouwstijl en aan de
gevelsteen met de rijzende leeuw, met het jaartal 1940.
In 1945 zijn overigens door de Duitsers ook een aantal boerderijen opgeblazen, ook sommige die dit in 1940
overkwam. Die gevelstenen werden voorzien van het jaartal 1947 of 1948.

Gerard Mekes zelf verhaalt bescheiden niet zo veel over die vijf
oorlogsdagen; na de oorlog heeft onder andere korporaal A.J.de Waal
dat namens een aantal strijdmakkers gedaan. Onder meer zijn er ook
enige verslagen voor de ‘Commissie Militaire Onderscheidingen’,
gedateerd 27 October 1947, (misschien voor soldaat H.Boivin?),
waarin uitgebreid verslag werd gedaan. Daaronder ook een van de
hand van Gerards kapitein Ph.A.Treytel.
Het enige teken van leven van Gerard uit die periode is een briefkaart
vanuit de loopgraaf, gedateerd 11 mei 1940. De post fungeerde
blijkbaar in die dagen nog adekwaat. De toon is bezorgd, maar hij
maakt zich meer zorgen om de situatie bij zijn Annie in Rotterdam.
Terecht, zoals weldra zou blijken.
“Op 12 en 13 mei vlogen er flink wat granaten fluitend over onze stelling,” zei mijn vader.
Dat was vuur van het Nederlandse 15 cm geschut van batterij De Rumelaar (op de kaart op
blz.33 de driehoekige formatie links, de kanonnen van III-4 R.A.). Zij beschoten Scherpenzeel
en omgeving, onder andere ook richting Broekersloot, … en in de Dijk (blz.64).
Gerard zat bij de 2e compagnie van III-15 R.I. Dit onderdeel lag ten zuiden van Scherpenzeel,
en dat was nu juist de sector van de Linie, evenals bij de Grebbeberg, waar de Duitsers alles
op alles hebben gezet om de Grebbelinie te doorbreken. Ze hadden haast om zo snel mogelijk
richting Frankrijk, hun eigenlijke doel, te kunnen doorstoten. De verwachting was, dat ze in
één dag door Nederland zouden kunnen trekken naar het zuiden; ze hadden immers geen hoge
dunk van ‘s Neerlands defensie. Dank zij de grote weerstand van het Nederlandse leger bleef
in ieder geval bij Scherpenzeel de Linie ongebroken. Door alle opgedane vertragingen in de
Duitse opmars nam Hermann Göring tenslotte het noodlottige besluit, om Rotterdam op 14
mei te bombarderen, om zo de Nederlandse weerstand te breken.
‘s Morgens 10 mei 1940.
[ … ] ‘Midden in de nacht moesten we de stellingen gaan betrekken. In de loop van de
ochtend verschenen plotseling Duitse vliegtuigen, die ons en onze omgeving met mitrailleurvuur bestookten. Met geweren en machinegeweren werd, na eerst zo goed mogelijk dekking
gezocht te hebben, door ons op deze monsters geschoten. In ons vak had het zichtbaar niet
veel resultaat, maar op onze rechterflank zagen we enige toestellen met en zware dreun en
gehuld in zwarte rook op de grond te pletter slaan’. [ … ]
‘Aan de kostenfactor van de munitie werd niet meer gedacht, wel aan de voorraad munitie.
Deze was blijkbaar niet zo groot, want al spoedig kreeg ik van de kapitein de opdracht
munitie in Maarsbergen te halen. Naast de boerderij ‘Nooitgedacht’ stond een vrachtwagen
en daarmee hebben we een flinke partij van allerlei soort gehaald’.
[ … ] ‘Een boerderij die een 100 meter over de Broekerbrug in het schootsveld stond werd
door de Genie opgeblazen’. 11 [ … ] ‘Verder werden door de Genie in het voorterrein, net
over de Broekersloot landmijnen gelegd. Nieuwsgierige koeien trapten er helaas op. De
overgebleven koeien werden door geweer- /of machinegeweerkogels gedood, het ging ons aan
het hart, maar kon voor onze eigen veiligheid niet anders. De Genie blies vervolgens de
Broekerbrug op’. (A.H.van der Hoek)
11

Boerderij Het Eerste Broek. Zie ook blz.48, 53 en 68.
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De Molen
Op de westflank van de Gerards stelling vond een curieus voorval
plaats, dat op 13 mei 1940 diverse Duitsers het leven kostte.
Ongeveer tegenover de gereconstrueerde loopgraaf van Grebbelinie
in het Vizier kan men, wanneer de bladeren zijn gevallen met wat
zoeken tussen de kale bomen een oude molenromp vinden.
Hij staat wat achteraf langs de Scherpenzeelse Stationsweg (niet te
verwarren met die in Woudenberg). Het was de molen van de firma
Van Harten.
◄ Zicht 2017 vanuit de molen in de richting van de mortierstelling 1940

In de meidagen 1940 had zich op de zoldering een Duitse uitkijkpost verschanst, die vandaar
uit een uitstekend zicht op de Linie had. Van daaruit werd bovendien hevig Duits vuur
uitgebracht. Vanuit de Linie bleek het niet mogelijk om de vijand te verdrijven, dus werd de
hulp van de artillerie ingeroepen.
Soldaat J.H.Grubben van de 2-III-15 R.I. verhaalt hoe kapitein Treytel de telefoon pakte met
verzoek granaatvuur op de molen aan de Stationsweg af te geven. ‘Met twee man keken we
waar de granaten terecht kwamen’. Teveel naar links, nabij de Pothbrug aangezien men bang
was om de eigen gelederen te treffen. Vervolgens werd het pantserafweergeschut ingezet,
maar de granaten vlogen zonder veel effect dwars door de molenkap heen.
De kapitein beval vervolgens om de mortieren in te zetten. Tot de mortiergroep behoorde ook
soldaat H.A.Kusters. Hij meldt dat de eerste twee granaten misten, eveneens te veel links, en
niet ver genoeg. ‘Vaandrig Van Diest meldde vervolgens dat de afstand 1150 meter bedroeg,
en we stelden de mortier daarop in. Intussen kregen we vanuit de molen ook enige
mortiergranaten op onze nek; die kwamen op een groepsschuilplaats terecht’.
‘Ons derde schot was een voltreffer, de molen raakte in brand en de Duitsers, die daar nog
toe in staat waren, probeerden onder ons mitrailleurvuur uit de loopgraaf, de benen te
nemen’. ‘Volgens onze luitenant De Vries zijn daarbij enige tientallen Duitsers gesneuveld’.

Het derde mortierschot
vanuit de Laagerfseweg
(toen Helweg), 13 mei
1940 rond 17.00 uur.
Kaart bewerkt naar ‘De
Gelderse Vallei in de
mobilisatiedagen 1940.
Kees Cramer.
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De molen, januari 1940; foto genomen vanaf de watertoren. Afstand vanaf de toren tot de molen 700 meter.
Aan de kim de toren van de NH-Kerk, Scherpenzeel.

Geprojecteerd op de moderne kaart. De satelliet geeft als afstand 1330 meter, maar vooruit, het derde schot was
toch maar raak. De watertoren werd zowel in 1940 als in 1945 als uitkijk gebruikt. Gelukkig heeft de fraaie
zeskantige toren uit 1938 de jaren ongeschonden overleefd.

Luitenant-kolonel E.H.Brongers verhaalt.
Op 13 mei 1940 werd de Duitse aanval ingezet op Scherpenzeel door de Duitse 227e divisie.
Het aanvankelijke plan was om zo snel mogelijk bij Amersfoort door te stoten, maar dit lukte
niet. De weerstand bij onder andere Achterveld bleek echter te groot.
De sector Scherpenzeel – De Klomp werd zwak geacht en daarmee een gemakkelijker doelwit
om de Grebbelinie te doorbreken. Dit gebied was al op de 12e mei door de Snelle Groep Zuid
verkend. Hen stond een prachtige spionagekaart ter beschikking, dank zij de onovertroffen
Nederlandse neutraliteitspolitiek in 1939.
Het opperbevel van het 10e Legerkorps vaardigde een kort, gewijzigd bevel uit ‘De 227e
divisie doorbreekt ten zuiden van Scherpenzeel, en stoot daarna door naar Zeist’.
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De 227e divisie stond onder leiding van generaal Zickwolff. De sterkte van de divisie lag rond
de 17.000 soldaten. De aanval zou worden uitgevoerd met twee regimenten, het 366e en 412e
regiment. Mocht dat niet voldoende zijn dan zou een derde, het 328e regiment te hulp
schieten. De artillerie werd uitgebreid met een detachement van de 207e divisie, die in het
zuiden de Grebbeberg aanviel. Het offensief begon met een vernietigende beschieting. Om 6
uur in de morgen van 13 mei 1940
openden de kanonnen een vernietigend
uur over een vijf kilometer breed front
even ten zuiden van Scherpenzeel. De
artillerie beschikte over 76 stukken
geschut in het kaliber 10,5 en 15 cm.
◄ Detail van de kaart die op de Duitsers
gevonden werd. In de cirkel vak Lambalgerbrug – Broekerbrug.
Officiële benaming van de kaart:
Befestigunskarte Niederlande 1-50000-kaart32-Amersfoort-15-03-1940.

Aan Nederlandse zijde lagen drie bataljons van het 15e en 22e Regiment Infanterie, verdeeld
over de frontlijn (de Liniedijk) en de stoplijn (de spoordijk Amersfoort-Kesteren). De volle
kracht van de aanval moest echter opgevangen worden door de Voorposten, ter sterkte van 3
compagnieën.
De Nederlandse militairen verdedigden zich echter taai tegen de overmacht. En ook de
Nederlandse artillerie weerde zich geducht tijdens de aanval, en stichtte grote verwarring
onder de oprukkende vijand. Bij de Klomp werd de aanval van het 368e regiment van de 207e
divisie op 13 mei met vele verliezen afgeslagen. De grote Duitse aanval werd daarop
verschoven naar de middag om 13.25 uur, maar een doorbraak werd niet bereikt.
Twee Nederlandse compagnieën in de frontlijn bij Scherpenzeel, en twee compagnieën in de
Voorposten bij Renswoude hadden in goede
samenwerking met de artillerie de aanval van
de volledige Duitse 227e divisie afgeslagen.
In de avond van 13 mei brak generaal
Zickwolff de aanval tenslotte af, en
hergroepeerde zijn divisie. De volgende dag,
14 mei, zou een hernieuwde poging gewaagd
worden, maar de gebeurtenissen elders
beslisten anders. Inmiddels was de Linie bij
de Grebbeberg in de avond van 13 mei
doorbroken, en werd in de nacht het besluit
genomen om de Grebbelinie te ontruimen.
Niet iedereen bereikte dat bericht, zodat nog
verspreid tot in de morgen van 14 mei
weerstand werd geboden.
Uit: E.H.Brongers. Grebbelinie 1940
Bladzijde uit het dagboek van de 227e divisie, 13 mei
1940
►
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De stellingen bij Scherpenzeel op 13 mei 1940. De sector van 2-III-15 R.I. rechts nabij de rode cirkel (boerderij
Nooitgedacht). De boerderij (N) ligt direct achter de frontlijn. De artillerie van III-4 R.A.(links) bestreek onder
andere de stelling Lambalgerbrug (L) – Broekerbrug (B). Collectie HVOV. Hennie Henzen-122/85.

[ … ] ‘In deze gekkenwereld kregen we tegen de avond totaal onverwachts de order dat we
onze stellingen direct moesten verlaten en terugtrekken in westelijke richting.
Met gemengde gevoelens van opluchting en onmacht hebben we hieraan gevolg gegeven. We
gingen dezelfde weg terug die we 4 dagen geleden gekomen waren. De gehele nacht hebben
we door gelopen tot we de volgende morgen in Jutfaas halt hielden.
’s Middags deelde de kapitein ons met emotionele stem het bericht van de capitulatie mee.
(A.H. van der Hoek)
Hallo Herman,
Bedankt voor je mail met bijlage van de frontlijn. Ik zei je al, dat mijn vader niet zo vaak over
de oorlog sprak. Ik vroeg hem er vroeger ook niet dikwijls naar. Wel sprak hij met respect
over de strijd die de Voorposten van het 15e en het 22e hadden geleverd. "De Duitsers vielen
Scherpenzeel aan; daar is flink gevochten," zei hij. Ook noemde hij regelmatig de strijd bij
Ede - De Klomp ( Het Regiment van Jan Kramer). Respectvol waren ook de kransleggingen
in de jaren negentig bij het Monument voor de Voorposten in Scherpenzeel (blz. 73). Die
vonden plaats op de Reüniebijeenkomsten.
Verder vertelde mijn vader "dat er bij Lambalgen granaten waren ingeslagen." Mijn vaders
sectie lag waarschijnlijk dicht bij de Broekerbrug. Hij vertelde, dat vlak bij hen bij de brug
een opstelling was van een stuk Pantserafweergeschut. Ook uit zijn opmerking in zijn brief
van 14/15/16 mei 1940: "We zijn er goed vanaf gekomen," klinkt enigszins door, dat hij wist
van serieuze strijd bij Scherpenzeel. Maar hoe de strijd precies was verlopen, was de
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militairen natuurlijk op dat moment niet duidelijk. Ook zei hij eens dat er Voorpostmilitairen
in de Hoofdstelling nogal ontredderd waren teruggekeerd. Groet van Arthur M.
[ … ] ‘Bij de Voorposten was, te horen aan mitrailleur- en geweervuur, een grote activiteit
ontstaan. Plotseling was er een gillend en fluitend geluid vlak boven ons en doffe knallen
achter ons. Onze eigen artillerie was begonnen met schieten op doelen in het voorterrein. Tot
onze grote schrik hoorden en zagen we dat sommige granaten net over ‘Nooitgedacht’
gierden en met zware klappen en doffe dreunen in onze dijk tot ontploffing kwamen. Snel werd
er gerend naar de commandopost en van daaruit werd de bataljonscommandant dringend
verzocht de artillerie het vuur onmiddellijk naar voren te verleggen. Gelukkig werd er daar
positief op gereageerd en wij konden hier weer rustiger adem halen’.
(A.H.van der Hoek)

Terugtocht naar Jutphaas
Mijn vader vertelde later dat op maandagavond 13 mei rond een uur of zeven/half acht het
bevel kwam om terug te trekken op Jutphaas. In het stellinggedeelte waar mijn vaders sectie
lag, kwam dat bericht erg laat aan. Achter de stelling was er niemand meer te bekennen.
Via Bunnik zijn de manschappen die avond naar Jutphaas gelopen. Daar kwamen ze op 14
mei aan.
Later op de dag werd meegedeeld dat Nederland gecapituleerd had. Waarschijnlijk lag mijn
vaders eenheid al direct op 14 mei in de HAKA-fabrieken aan het Merwedekanaal. Misschien
is het mogelijk, dat de militairen op 14 mei eerst op een andere locatie aan het kanaal lagen,
en direct ná de capitulatie naar de HAKA-fabriek zijn verhuisd. Bij de HAKA-fabriek werden
de wapens ingeleverd. De manschappen waren officieel wel krijgsgevangenen, maar in
werkelijkheid merkten ze daar nog weinig van. De Nederlandse officieren regelden vrijwel
alles zelf, en hadden de leiding over veel zaken. Ook hadden de militairen een behoorlijke
bewegingsvrijheid. Het één en ander zal wel zijn vastgelegd in het Capitulatieverdrag, dat op
15 mei 1940 in Rijsoord werd ondertekend.

De Hoogstraat Rotterdam 1938. Deze straat werd op 14 mei 1940 volledig in de as gelegd

“Wij lagen bij een fabriek in een opstelling achter het Merwedekanaal. In de loop van de
middag zagen we rookwolken in het westen en roken we een brandlucht. Uit de lucht daalden
roetdeeltjes en verbrande papiersnippers op ons neer.” Op één van die snippers las mijn
vader: . . . . amsch N . . . Aan de typografie kon hij zien dat het om het Rotterdamsch
Nieuwsblad moest gaan. “Jongens, Rotterdam staat in brand,” concludeerde mijn vader. En
dat was ook zo.
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Jutphaas, 15, 16 of 17 mei 1940.
[ … ] “Wij zijn er goed van afgekomen. Gezond en ongedeerd. Wat er met ons gebeurt, weet
ik nog niet. Misschien gaan we over een week wel naar huis. Dat hopen we vurig. Als we
alles dan maar goed aantreffen. We hebben ons geweldig kalm gehouden onder het vuur. Ik
hoop dat van jullie ook.”
HAKA – Utrecht, Woensdag 22-5-1940
“Op ’t oogenblik schrijf ik nog vanuit de HAKA-fabriek 12,
maar zeer waarschijnlijk vertrekken wij morgen naar
Woudenberg. Ik denk dat wij dan weer in de villa’s komen.
Men zegt dat wij daar alles weer moeten afbreken. 13 Als het
waar is, hebben wij voorlopig nog heel wat te doen, en
komen we niet naar huis. Maar definitief is dat nog niet. Zoo
gauw we ergens anders zitten, schrijf ik je een kaartje.
Maandag is reeds de halve compagnie naar W’berg gegaan. Ook Floor was daar bij.
Dinsdagavond kwamen de koffers en pakken hier aan ! Ook mijn gitaar. Gisterenavond ben ik
naar het station gegaan, en daar stond zoowaar mijn fiets nog. Ik behoefde er niets voor te
betalen. Hij was reeds op 30 April aan mij afgestuurd.
Als we hier nu weer weggaan, zal ik probeeren of de HAKA zoolang onze spullen wil
bewaren. Ik maak het heel goed, alleen dat verlangen naar thuis en jou. Maar misschien is het
wel goed, dat we nog niet naar Rotterdam gaan. 14 We zullen maar afwachten, hè? Hopelijk
komen jullie ook een beetje tot rust. Vandaag hebben wij de fabrieken bezichtigd. Dat duurde
een paar uur.”

12
13
14

HAKA, het gebouw van de coöperatieve groothandelsvereniging “De HandelsKamer.”
Waarschijnlijk bedoelt mijn vader met ‘alles’ de complete verdedigingslinie.
Rotterdam was op 14 mei nl. gebombardeerd.

Utrecht, HAKA -fabriek, Donderdag 23-5-1940.
[ … ] “Morgen (vrijdag) vertrekken we naar Woudenberg. Mijn adres is dus vanaf heden:
G.Mekes, 2-III-15 R.I.
Stationsweg 455 (villa’s), Woudenberg
Woudenberg, Donderdag 30-5-1940.
[ … ] “Gisteren zijn we alweer uit de villa’s verhuisd. We liggen nu weer in boerderijen. Ik
lig in een boerderij aan dezelfde weg waar we eerst lagen. Gelukkig niet op ‘De Nieuwe
Stulp’, maar de eerste boerderij aan je linkerhand vanaf de Rijksweg, dus vlak bij de villa’s.
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Dat was niet bepaald om mijn stemming, die den laatsten tijd niet al te best meer is, te
verbeteren. Helaas zie ik de toekomst donker in. Hopelijk valt het nog mee, maar ik kan er nu
eenmaal niets aan doen. Hoe langer ik weg blijf, des te kleiner wordt mijn kans om weer aan
het werk te gaan.”
“Zoojuist komt er hier een getrouwde soldaat binnen. Hij is Zaterdag afgezwaaid, kon in
Scheveningen geen werk krijgen, kwam aan de steun en kreeg daar geen ondersteuning. Toen
moest hij weer naar dienst terug. Er gingen met hem tegelijk weer een paar duizend man
terug. Die vreugd is dus van korten duur geweest.
Eén geluk hebben we de laatste 2 weken. Er is eindelijk een beroepskok in de keuken, zoodat
we heerlijk eten iederen dag. Van de week moesten we weer Plantonwacht leveren, wat we
heel dwaas vonden. Toen het mijn beurt was, ben ik om half 11 naar bed gegaan met een
wekker bij me. ’s Morgens liep die om half 5 af. Om 6 uur was ik toen vrij, dus ben ik maar
weer naar bed gegaan. Annie, de verloflijst is bekend. Ik ga op 1 Juni ’s morgens. Hoe laat ik
in Rotterdam ben, weet ik niet.”

Aanvulling op de brief van 30-5-1940.

Verlof van 1 tot 3 Juni 1940

en Groot Verlof op 8 Juni 1940

De verlofpas van mijn vader was ondertekend door reserve-kapitein Ph.A. Treytel. Op
maandag 3 juni moest mijn vader weer terug zijn in Woudenberg.
Het is de eerste keer dat hij terugkeert naar het verwoeste Rotterdam. Wat zal hij gedacht
hebben, toen hij er aankwam? Op zaterdag 8 juni 1940 krijgt mijn vader Groot Verlof en
zwaait af. Voor het laatst stapt hij op de trein naar Rotterdam, om voorlopig niet in
Woudenberg terug te keren.
De verlofpas is wederom ondertekend door reserve-kapitein Ph.A. Treytel. Vrijwel direct na
thuiskomst wordt mijn vader ziek. Hij heeft geelzucht. Het duurt zo’n 5 weken voordat hij
weer beter is. Daarna kan hij weer aan het werk bij de R.V.S.
In september 1940 krijgt hij een oproep om zijn militaire uitrusting in te leveren. Dit wordt
allemaal geregeld door de Gemeente Rotterdam. (afd. Militaire Zaken.) Vijf moeilijke
oorlogsjaren volgen.
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Veel foto’s van na de oorlogsdagen laten weggegooide stukken uitrusting en geweren zien.
Veel soldaten hebben uit pure frustratie over de capitulatie hun geweren stuk geslagen, of in
het water gegooid. Zouden die soldaten een ‘rekening-man’ hebben gekregen voor het gemis
van ’s Rijksgoederen? Gezien wat er na de oorlog, en eveneens in Indië op dat gebied door de
ambtenaren werd gepresteerd, zou dat geenszins verwonderlijk zijn. Cynisme? Niet bepaald,
de voorbeelden zijn helaas te legio.

En natuurlijk moet alles wel
administratief goed kloppen.
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1943 - 1944
Mijn vader had zich op 12
juli 1943 in Amersfoort
moeten melden voor terugvoering in krijgsgevangenschap. Maar dat wist hij te
voorkomen. Met anderen,
waaronder enkele collega’s
van zijn werk, had hij
gesolliciteerd op de baan
van grondwerker in de pas
drooggevallen Noord-Oostpolder. Als je voor de
voedselvoorziening werkte,
was je legaal vrijgesteld van
de meldingsplicht voor
krijgsgevangenschap. Van
half juni 1943 tot begin
september 1944 heeft hij in
de polder gewerkt.
Maar daarmee was het leed
bij lange na nog niet
geleden
◄ Oproep in het Rotterdamsch Nieuwsblad

Duitse logica. Zum Befehl ‘tevreden zijn …. en anders wordt er geschoten …’
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Op 10 en 11 november 1944 werden 52.000 Rotterdammers en Schiedammers van huis
opgehaald door gewapende Duitse militairen. Mijn vader op 10 november. Voor de operatie
hadden de Duitsers 9000 militairen ingezet. Hij moest in Duitsland werken in het Harzgebergte. Eind mei 1945 keerde hij terug naar Nederland en verbleef enkele weken in een
opvangkamp in Zuid-Limburg. Pas rond 25 juni 1945 kon hij terug naar Rotterdam.
Wat de mensen bij die Arbeitseinsatz te wachten stond, verhaalt het relaas uit 1944 van een
‘ook zoo tevreden Werker’ ….
Ik zag Duitsland........................
Waarschuwing voor hen, die gedwongen worden arbeid in Duitsland
te verrichten.
MOTTO:
Er is maar een nieuwe orde; De orde van het VERZET.
Hetgeen hieronder volgt is geschreven door iemand, die in
Duitsland gewerkt heeft en daar alle ellende en verdrukking, die
de buitenlandse arbeiders er te wachten staat, zelf ondervonden
en van nabij gezien heeft. [ … ]
Enige dagen nadat ik in het land der schone beloften gearriveerd was, werd ik met honderden landgenoten ingeschakeld in de
Duitse oorlogsindustrie en wel als ongeschoold arbeider in een
een springstoffabriek. In deze fabriek werkten 3500 à 4000
mannen en vrouwen. [ … ]
Deze arbeiders zijn ondergebracht in kampen en wonen
daar in houten barakken. Dertien verschillende nationaliteiten
zijn daar vertegenwoordigd. Bedoelde barakken hebben een afmeting
van 4 m breed, 6 m lang en 2½ m hoog. In iedere barak worden 15
personen gehuisvest. De barak is zowel voor dag- als nachtverblijf
ingericht. Wasgelegenheid vindt men niet in de barakken. De vunzige en besmettelijke atmosfeer, die er heerst doet een ieder
reeds bij het binnentreden walgen. De wanden en plafonds zijn
grijs en groen van de vele poppen (rupsen), die er aan vastgekleefd zitten, terwijl in iedere barak wandluizen voorkomen. [ … ]
Niet slechts in de barakken, doch ook daar buiten ( W.C.'s en
urinoirs ) laat de hygiënische toestand zeer veel te wenschen
over. De W.C.'s zijn op zes meter van de barakken gelegen. Dit
zijn geen aparte hokjes, maar een houten gebouwtje, waarin 12
gelegenheden getimmerd zijn ( 6 op een rij ); de urinoirs zijn
gewoon tegen de wanden van het gebouwtje aangebracht. In een
kamp van 800 mensen kwamen in het geheel 4 zulke gebouwtjes
voor. [ … ] Ik heb gezien, dat door deze vuile en ongezonde
omgeving vele mannen en jongens besmettelijk ziek werden. [ … ]
Na ruim drie weken was ik 26 pond lichter geworden. Ik was niet
meer in staat mijn werk te doen. Niet tegenstaande dit alles werd
ik gedwongen aan het werk te blijven. Verscheen ik een dag niet
op het werk, dan werd mij ook het eten voor een dag (d.i. het
volle rantsoen) onthouden.

Hallo Herman,
De locatie [ van 2-III-15 R.I.] klopt. Mijn vaders compagnie zat in de hoofdstelling tussen de
Lambalgerbrug en de Broekerbrug. De boerderij heette toen de Nieuwe Stulp. De locatie die
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je aangeeft zou goed kunnen kloppen. Toen ik in juni 2020 aan een oer-Woudenberger vroeg
waar de Nieuwe Stulp zou hebben kunnen staan, wees hij mij precies in de richting van de
locatie die jij nu noemt.
Wat betreft de reünies. Gert Jan H. gaf mij in juni 2020 een naamlijst van reünie-bezoekers.
Woonplaats en regiments/compagnie-aanduiding stonden er bij. Ik dacht dat het uit 1988 was.
De Oranjevereniging van Woudenberg bestaat niet meer. Maar die van Renswoude en
Scherpenzeel wel. In hun archieven zijn ongetwijfeld bakken met informatie te vinden.
Mijn vader kwam voor zijn nummer op in oktober 1937 in Nijmegen. Het 15e R.I. speelde na
de oorlog een rol in de strijd in Indonesië. Over de oorlogsdagen 10-14 mei weet ik verder
niet veel meer. Het stellinggedeelte van mijn vader was niet direct betrokken bij de gevechten.
Maar een kleine 2 km noordelijker was er wel strijd. Mijn vader vertelde dat de voorposten
van het 15e behoorlijk wat strijd hebben geleverd. Er kwamen ook wel enkele onthutste
voorposters terug in de stelling. Mijn vader zei later: "We hebben geluk gehad."
Over Krijgsgevangenen. De compagnie van Jan Kramer werd vóór de capitulatie fysiek door
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Daardoor verdwenen de soldaten in krijgsgevangenschap naar Duitsland. Mijn vader was op 14 mei vlak na de capitulatie in Jutphaas. Die
(tien)duizenden "vrije" militairen bleven gewoon onder Nederlands commando. Geen
wegvoering in krijgsgevangenschap derhalve. Mijn moeder heeft nooit iets verteld. Destijds
ook niet echt naar gevraagd. En nu is het te laat om het te vragen. Tja, Herman, zo gaan die
dingen.
De periode 1945-1948 was (in Rotterdam) lastig. Veel spullen waren nog
steeds op de bon. Voor kleding kregen de Rotterdammers een oproep
wanneer en waar zij iets konden kopen. In april 1947 was mijn vader aan
het eind van de middag eindelijk in een kledingzaak aan de beurt. Bijna
alles was uitverkocht. Er hing alleen nog een dun linnen zomerkostuum.
’Nou, laat ik dat dan toch maar kopen’, zei hij. En laat nou drie weken later
de heetste zomer van de eeuw losbarsten. Iedereen was jaloers op dat
luchtige zomerpak van mijn vader. Pas begin 1952 was Nederland helemaal
bonnenvrij. Het verhaal van de militair die door het Arbeidsbureau weer
terugverwezen werd naar het leger staat niet op zich (blz.38). Mijn vader spreekt in zijn brief
van duizenden anderen die hetzelfde overkwam. Een interessant thema wellicht voor jou om
eens onderzoek naar te doen. Tot zover het bericht uit de Maasstad.
P.S. Tijdens het krijgsgeweld in Rotterdam kwam een familielid van mijn moeder in 1940 om
het leven.
Wat veel Nederlanders niet weten is dat
Rotterdam op 31 maart 1943 opnieuw werd
gebombardeerd. Dit keer door de geallieerden
die scheepswerven aan de haven wilden
treffen. Tachtig 80 % van de bommen viel op
een woonwijk. Er waren 326 doden te
betreuren.
We noemen het in Rotterdam: ‘het Vergeten
Bombardement’. Daarnaast waren er nog
tientallen kleinere bombardementen op de
haveninstallaties van Rotterdam.
Groet van Arthur
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De Reünies in Woudenberg en Scherpenzeel (1980-1996)

8e Reünie. Van li naar re: Flip Meijer, Gerard Mekes, Rocus Willemstein, Jan van der Mijn

Reünie Woudenberg 7 mei 1988

Enquête
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Wat een uitstekend idee was het van de Oranjeverenigingen van Renswoude, Woudenberg en
Scherpenzeel om in 1980 een reünie te organiseren voor de oud-militairen die in de
mobilisatie in de Grebbelinie gelegerd waren. Met name militairen van het 15e R.I., het 21e
R.I., het 22e R.I. (infanterie) en het 4e R.V.A. (veldartillerie) waren present op de bijeenkomsten die tussen 1980 en 1996 afwisselend in Woudenberg en Scherpenzeel werden
gehouden.
De deelnemers hebben dit initiatief veelal enorm gewaardeerd. Zeker ook mijn vader Gerard
Mekes. In het voorjaar van 1982 kreeg hij een brief van een oud-militair van zijn compagnie
die hem informeerde over de reünies. Mijn vader heeft vanaf 1982 een aantal keren de reünies
bezocht. Voor het laatst in 1995. Hij vond het heel fijn om veel van zijn makkers van 2-III-15
R.I. weer te ontmoeten. Hij zei: “Het was of we plotseling 50 jaren teruggingen in de tijd. We
waren ineens weer die jonge soldaten die in Woudenberg waren gelegerd. Al die verhalen,
ervaringen uit de mobilisatie. En de bijzondere saamhorigheid die er toen was.”
Tijdens de reünies werden regelmatig excursies
georganiseerd naar bijzondere plaatsen. Delen
van de stellingen werden bezocht.
◄ Bij Monument De Voorposten in Scherpenzeel werden bloemen gelegd. Enkele foto’s van
de reünies zijn hieronder afgedrukt. Op één
van de foto’s is boerderij Nooitgedacht te zien
aan de Broekerweg nr. 4. Hier kochten mijn
vader en andere soldaten vaak eieren en melk.
Op deze boerderij waren de militairen altijd
welkom voor een gezellig praatje. Vriendelijke
bewoners. Met name bij de eerste reünies waren er ook heel wat inwoners van Woudenberg,
Scherpenzeel en Renswoude aanwezig. Ook voor hen was de Mobilisatie een enerverende en
ingrijpende tijd. Inundaties, inkwartiering van een paar duizend soldaten, evacuaties van
mensen en dieren. Het achterlaten van huizen en boerderijen. Verwoesting en verlies van
eigendommen. Vijf oorlogsdagen met slachtoffers. Respect voor al die bewoners!
Tot slot ook respect en waardering voor de gezamenlijke Oranjeverenigingen die de geslaagde
reünies organiseerden. Dank.

Na 70 jaar Nooitgedacht. De man met de hoed is Gerard Mekes. Rechts de gids
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En natuurlijk werd ook een bezoek aan Grave gebracht, het plaatsje waar ‘… een onaanzienlijk en armoedig nest, zonder enig vertier’. Ongeschikt om er zoveel dienstplichtigen te
legeren…. (blz.12)
Ach, de dienstplichtigen zagen er toen de humor wel van in. Het weerhield de veteranen er in
ieder geval niet van om na bijna 70 jaar nog eens een nostalgisch bezoek te brengen aan hun
eerste ‘armoedige’ garnizoensplaats. Er stond zelfs nog een kanon voor hen gereed ….

Geheel links op de foto staat Gerard Mekes. De foto is gemaakt op 29 maart 1988. Op deze dag vond de viering
plaats van Grave, 50 jaar garnizoensstad. De militairen van III-15 R.I. uit 1938 waren uitgenodigd. Vrijwel alle
mannen op de foto marcheerden op 29 maart 1938 via de Maasbrug Grave binnen.

Mijn vader kreeg in 1984 een brief van één van zijn makkers van 2-III-15 R.I. die ook bij
diverse reünies aanwezig was. Deze schreef o.a.: "Niets dan lof voor de mensen in
Woudenberg/Scherpenzeel, waar we koffie kregen en gezelligheid vonden." Hij bedoelt hier
de periode 22 mei - 7 juni 1940, toen de 2e Compagnie (misschien ook wel het hele IIIe
Bataljon) opnieuw een poosje in Woudenberg/Scherpenzeel was gestationeerd.
De Reünies, herinneringen
Johan Lagerweij vertelt, 2-2-2021.
‘Het was toentertijd, 1980 meen ik, een initiatief van de gezamenlijke Oranjeverenigingen van
Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude bij gelegenheid van 35 jaar Bevrijding. In de
omgeving van deze plaatsen waren in de jaren ‘39 en ’40 vele militairen ingekwartierd
geweest op boerderijen. De diverse verenigingen voor oud-militairen werden aangeschreven,
en die waren gelijk enthousiast. Ieder was welkom, de militairen, echtgenoten, vriendin,
kinderen, maar ook vele die toentertijd inkwartiering hadden gegeven wilden er bij zijn, om
hun oude logees weer eens te ontmoeten en oude herinneringen op te halen’.
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‘De reünies werden om en om in Woudenberg en Scherpenzeel gehouden. Eén keer ook in
Renswoude. In Scherpenzeel natuurlijk in ‘Boschzicht’, dat leende zich daarvoor ’t beste.
Mijn persoontje trad op als infocentrum’.
‘Een vrouw van zo tussen de 40 en de 50 kwam bij me. Ze wilde wel eens weten waar pa
ingekwartierd had gezeten, kapitein Van Wijngaarde. Ik wist nog hoe
hij er uit zag. Hij had zijn stelling aan de Hopeseweg, vlak bij mijn
huis. Kale kop, aardig gebruind, en gereformeerd. Hij was
ingekwartierd bij Henk Valkenburg. Op 10 mei zat hij bij zijn
soldaten. Zijn stelling zat boven de grond, naast de mitrailleur op een
paal voor luchtdoelen, en hij lag er zelf bij. Hij was geliefd bij zijn
mannen. Ik kende hem goed, hij zat ook bij mij in de kerk’.
‘Een oude mannetje, een boer uit Groningen, kwam met zijn kleindochter bij me op de reünie
in ‘Boschzicht’. Hij keek eens rond, maar herkende niemand meer, en vroeg maar eens of
iemand nog wist waar hij ingekwartierd had gelegen. Tja, dan maar eens aan de hand van
vragen wat achtergronden proberen uit te vissen’.
‘Hoever lopen naar de stelling? Circa een kwartier, dus zeg een goeie kilometer. Waar sliep
je? Op een zoldertje, het dak liep schuin. Dus de hilt boven de koeien. Waar keek je tegen
aan, kap, beschot, pannen? Riet. Als je in de zomer ging eten, waar? Als ’t droog was buiten
tegen de achtergevel in de zon. De achtergevel ligt dus op het zuiden. Hoe zagen de
vensterluiken eruit? Zus en zo.
Vermoedelijk boerderij ‘Ebbehorst’, maar de boer is al 30 jaar dood. Dus belde ik zijn jongere
broer, Dirk van Vliert, of we langs konden komen met een oud-militair die hier ingekwartierd
had gelegen’.
‘Nooitgedacht was in die jaren eigendom van de Royaards.
Er zit ook nog een datumsteen in van 1823. Heb ik nog
besteld, en in de gevel gezet. Geert Donselaar is nu de
eigenaar, Die woont er nog. De pachter toen was Helmert
van Reenen; wat ik me van hem herinner een zware roker,
altijd gehuld in een dichte wolk tabakskwalm.
Het achterhuis was toen van hout. In 1953 brandde Huize
Lambalgen af. Helmert kocht de bakstenen op, en
gebruikte ze om zijn achterhuis in steen op te trekken’.

Gerard Mekes en Cor Pleijt (re), Woudenberg 1982
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De Linie toen en nu
In de jaren 1939 – 1940 zijn er totaal zo’n 276 kazematten in de Grebbelinie gebouwd. De
Linie zelf heeft de jaren redelijk goed doorstaan. Alleen in Amersfoort is hij vrijwel geheel
verdwenen, ten prooi gevallen aan de ‘moderne’ stadsontwikkeling.
In de tachtiger jaren is dan uiteindelijk het besef doorgedrongen, dat we hier toch te maken
hebben met een uniek en onvervangbaar stuk militair en cultureel erfgoed. Thans is de Linie
een Rijksmonument. En er gaan zelfs stemmen op voor de status van Werelderfgoed.
Situatie 14 mei 1940

Op de voorgrond de vernielde Broekerbrug. De kazemat linksmidden is de S(3a), 108; verderop de 107.

De pag-stelling Broekerbrug van vaandrig Van Riet.
Op de voorgrond links de resten van de Broekerbrug.

9-2-2021. Links de Broekerbrug. Daarnaast is de aarden ophoging nog te zien van de pag van vaandrig Van
Riet (links van het rood-witte hekwerk). De prefab pag-kazemat lag op de plek direct rechts naast de brug (ter
plaatse van de de bult) achter de Liniedijk ingegraven. Bij de pijl kazemat S(3a), 108; de cirkel geeft de - nog
altijd van verre zichtbare (blz.69) - aanwezige rode beuk aan waar in 1940 de uitkijkpost in heeft gezeten.
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De kazemat van sergeant Harry Ypma, de S(3a), 103

2020, gelokaliseerd aan de hand van de kogelgaten

Station Woudenberg 1940, links het stationsgebouw

Het stationsgebouw uit 1883, thans 2021

Luchtfoto uit 1945. De loopgraven in de Dijk zijn die van de Pantherstellung, 1944 – 1945. De S- en B-kazematten, en de beide pag’s zijn alle nog te herkennen. Let op de kronkelige loop van de Lunterse Beek. De tankgracht
is op dit traject inmiddels al gedempt. Een klein stuk ligt er nog in het Broekerbos.
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Nooitgedacht 1939, zicht vanuit de uitkijkboom

Broekerbrug, richting oosten; links de boerderij Het Eerste Broek
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Pothbrug jaren dertig, richting westen

Lambalgerbrug, dertiger jaren

Lambalgerbrug met bewaking
1940

idem; links de Liniedijk richting Broekerbrug

’t Beekhuisje nabij Lambalgerbrug, opgeblazen op 10 Mei 1940; dit huis stond
nabij de plek waar vóór 1940 de Lunterse Beek op het Valleikanaal uitkwam.
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Lambalgerbrug, 1939. Vergelijk de foto hierboven, midden rechts uit de 30iger jaren, op dezelfde plek genomen.
De Dijk (niet zichtbaar) is thans strategisch gebied en mag niet meer op de foto.

Zelfde plek, 2021. Nieuwe bredere brug, nieuw wegdek, en de Liniedijk geaccentueerd met zandzakken..
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Voor vele kazematten was het toen al te laat.
Reeds in de oorlogsjaren, vanaf 1941, hebben
de Duitsers vrijwel alle G-kazematten opgeblazen vanwege het mangaanstaal van de
pantserkoepels.
Dat konden ze zelf goed gebruiken voor hun
eigen oorlogsindustrie.

◄ G(225(hz),nr.93 nabij de Pothbrug, Woudenberg,
althans wat er nog van over is.

Op vele plaatsen in de Liniedijk kan men nog de treurige restanten aantreffen. Van de 10 cm
serie (dikte van de pantserkoepel is 10 cm) zijn er 755 besteld. Leveranciers waren de firma’s
Cockerill (Belgié) en de Demka. Nog vijf of zes zijn ons in Nederland intakt overgebleven.
Onder andere twee (of drie?) op Fort Vechten, en enige jaren geleden is er nog een hele mooie
teruggevonden, welke diep begraven zat in de wallen van Fort Everdingen; misschien toentertijd om die reden aan de Duitse sloopaandacht ontsnapt.
De S-kazematten stonden in de loop der jaren vergeten te verkommeren. Vele zijn er zinloos
gesloopt. of ook voor andere doeleinden gebruikt. Soms werden ze aangepast als onderkomen
voor bijvoorbeeld schapen, maar daardoor zijn ze wel bewaard gebleven. Men schat dat er op
de Liniedijk nog een vijftigtal over zijn.
Pantherstellung
In oktober 1944 is de Liniedijk weer opnieuw
in stelling gebracht. Nu onder de naam
‘Pantherstellung’. De ‘Endsieg’ liet blijkbaar
nog wel even op zich wachten, en inmiddels
rukten de geallieerden op vanuit het zuidwesten. En tussen IJsselmeer en de Westwall
gaapte op Nederlands gebied een groot gat in
de verdediging richting Berlijn.
De oude Liniedijk kon goed gebruikt worden,
om een stuk van dat gat te dichten. Er werden
door krijgsgevangenen (Italiaanse) en dwangarbeiders stellingen en loopgraven in de Dijk uitgegraven, en ▲ 24 stuks zware bunkers
gebouwd, de R703. De oude kazematten werden hier en daar als scherfvrije onderkomen
aangepast; de Duitsers hadden er toch al geen hoge pet van op, schietgaten te groot,
betonwanden te dun, en geen tweede uitgang. Bovendien keken de schietgaten op het oosten,
terwijl de vijand in 1944 vanuit het zuidwesten werd verwacht. Vanuit Amersfoort boog de
Stellung daarom ook af richting Nijkerk, zodat de oude inundatievelden van de Grebbelinie
ten westen van de Stellung kwamen te liggen.
Het mocht niet baten. Eind maart 1945 staken de geallieerden bij Emmerich de Rijn over en
werd de Stellung vanuit het noordoosten benaderd. Maar er werd nauwelijks nog strijd
geleverd. De meeste Duitsers wisten dat het voorbij was.
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2021
Het stuk Liniedijk waar Gerard Mekes gelegerd lag, is bijzonder - in zoverre dat het in
tegenstelling tot veel van de overige gedeelten - de situatie uit 1940 nog vrijwel geheel
hetzelfde is gebleven, zoals de foto’s hierna laten zien. Alleen de loopgraven zijn verdwenen;
in 1940 dichtgegooid, in 1944 opnieuw uitgegraven, en in de jaren na 1945 weer gedempt.
Zelfs het landschap vóór de Dijk is nog weinig aangetast. Dat houdt in dat, wanneer u thans
op uw gemak over de Dijk kuiert, u over de velden – de weelderige begroeiing langs de
oevers van het Valleikanaal even wegdenkend - nog steeds het beeld heeft, zoals ook Gerard
dat in 1940 gezien heeft. U kunt dat nu zonder risico doen, er wordt niet meer geschoten …

2021, weids uitzicht vanaf de Liniedijk naar het oosten, sinds 1940 – gelukkig - weinig veranderd.

Wat is bewaard gebleven? Hieronder het overzicht van de stelling in 1940, geprojekteerd op
de kaart van heden. De wegen zijn merendeels hetzelfde gebleven, hooguit opnieuw bestraat,
of in het asfalt gezet. De boerderijen hebben zich uitgebreid met schuren en stallen.
Het landschap
Het Valleikanaal is in de jaren 1938 – 1941 als werkgelegenheidsprojekt aangelegd, volgens
het huidige tracé. Van Lambalgerbrug tot Broekerweg liep vanoudsher de Broekersloot. Het
kanaal heeft zoveel mogelijk de oude loop van de Broekersloot gevolgd, waarbij alleen de
vele bochten, meer naar het zuiden. werden afgesneden. Die bochten zijn overigens pas vele
jaren na de oorlog gedempt. Op luchtfoto’s uit 1947 zijn ze nog volop aanwezig.
Voorbij de Lambalgerbrug richting westen liep de Lunterse Beek verder tot aan de
Bruinenburgersluis. Die Beek meanderde zo erg, dat het kanaal op dat tracé nieuw gegraven
moest worden. Het kronkelige verloop is nog te zien op bovenstaande luchtfoto. Na de oorlog
is ook de Lunterse Beek drastisch recht getrokken, zoals de hedendaagse kaart laat zien.
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Wat is er sinds 1939 in het landschap veranderd?

Situatie ten tijde van 2-III-15 R.I., 1939. Met het werk aan het Valleikanaal was men al begonnen. Naar het
zuiden kon over een gedeelte de loop van de Broekersloot gevolgd worden. Een aantal bochten is nog niet recht
getrokken; veelal werden die pas na de oorlog gedempt. De Lunterse Beek mondt nog bij de Lambalgerbrug uit
in de Broekersloot annex Valleikanaal. Het stukje Lambalgerkade waar nu de overstort ligt, is nog niet
afgegraven (pijl). Bij Ο het oude landhuisje van blz.72, aan het laatste stukje Lunterse Beek van vroeger.

Een aantal latere veranderingen, aangegeven op de situatie van 1939. Bij de Lambalgerbrug is een nieuwe,
ruimere bocht om het oude Voorwerk heen in de Broekersloot aangelegd (blauw). De geul van de oude bedding
is nog steeds in het landschap zichtbaar (blz. 70). De samenvloeiing met de Lunterse Beek is hierdoor naar het
oosten verschoven. De Lunterse Beek zelf is in de jaren na de oorlog opnieuw gegraven, de talloze meanders
zijn goeddeels verdwenen. In het oosten (nabij Het Vliet) is in het bosperceel een klein stukje van de
oorspronkelijk loop behouden gebleven ().
Enige weggedeelten zijn gewijzigd (geel), of verdwenen (wit). Het zogeheten Beekhuisje (blz.50) lag net over de
Lambalgerbrug (rode stip). De hier genoemde Molenweg en Brinkkanterweg heten nu beide Lambalgse weg.
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De versterkingen zoals ze in 1939 – 1940 zijn gebouwd, geprojekteerd op de kaart van 2020. De pijlen geven de
as van het schootsveld (het midden) aan; voor de veldkazemat (veldkaz.) beslaat het schootsveld 30o, Szw - 100o,
S3 - 190o, G - 40o, B - 40o, pag - 30o. De talloze oude meanders van de Beek zijn inmiddels allang verdwenen.
M - landmijnen, P – prikkeldraadversperringen, V – Voorposten, verder richting oosten en noorden.

Saillant detail: enige jaren geleden heeft het Waterschap diverse meanders in de Lunterse
Beek weer teruggebracht; in het Valleikanaal werden op vele plaatsen de beschoeiingen
doorbroken. Dientengevolge zijn de laatste jaren in en langs de diverse waterlopen kleine,
maar schitterende natuurgebiedjes ontstaan.

Valleikanaal, poelen voor de fauna

Lunterse Beek, nieuw meanderend verloop (rechts)

Tankgracht
De tankgracht, gegraven in 1939, is in 1940 – 1941 direct weer gedempt. Hij liep helemaal
vanaf Veenendaal, tot aan Fort Buursteeg, noordelijk om het fort heen, en vervolgens
westwaarts tot aan de Liniedijk. Daar boog hij om naar het noorden, om tenslotte hier in de
Lunterse Beek uit komen. Op de Duitse ‘toeristen’-kaart (blz.34) is het verloop goed te
volgen.
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Waar wegen de tankgracht doorkruisten, werd in de weg een vechtwagenhindernis aangelegd,
ook wel aspergeversperring genoemd. In de Broekerweg is dat niet gebeurd. De Broekerweg
werd bestreken door de pag-stelling (pantserafweergeschut) van vaandrig Van Riet, welke pal
op de weg uitkeek. Recent is een mooie gevechtwagenhindernis, de V56 aan de Schalm te
Renswoude, gerenoveerd compleet met enige asperges, op het punt waar de tankgracht daar
de Schalm doorsneed. Daar werd de versperring overigens ook nog met een pag bestreken.
Ten zuiden van de Broekerweg is een klein gedeelte van de tankgracht, zo’n 600 meter,
behouden gebleven. Het ligt in het natuurgebiedje Broekerbos. Ten oosten van Fort Buursteeg
is eveneens een gedeelte, een kleine 150 meter, bewaard gebleven.
Op de satellietfoto’s is hier en daar het tracé nog te volgen.

Satelliet 2020, ten westen van Fort Buursteeg

Fort Buursteeg, restant van de tankgracht, 2021

De kazematten
- G(135hv), 104: kazemat met gietstalen koepel, schietgat op 135 o t.o.v. van de as door de plattegrond, as = 0,
tot 360o gedraaid met de klok mee; h – hoge ingang, v – omhullend betonblok met verhoogde rug; l – lage
ingang, k – met klimkoker; 104 plaatsaanduiding op de strategische kaart,
- S(3a), 103: stekelvarken met 3 schietgaten, a – achteringang; 103, het nummer werd boven de ingang van de
kazemat op een geel metalen plaatje met zwarte cijfers aangebracht,
- Szw(3a), 102: verbreed stekelvarken voor zware mitrailleur, met 3 schietgaten,
- veldkazemat, soort Kollf-uitvoering voor antitankkanon, met 1 schietgat,
- B-kazemat, verzwaarde kazemat achter de Liniedijk voor een zware mitrailleur, één schietgat met zijdekking.
- pag, prefab geschutsstelling van 50 cm dikke elementen voor een 47 mm antitankkanon; afdekking door
middel van boomstammen met aarden gronddekking.

Stellingen van Lambalgerbrug tot de Broekerbrug
De drie kazematten aan de Post van Lambalgen.

Uitzicht vanuit de kanonkazemat op het noordwesten over inundatiekom nr.3. Links de Liniedijk
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Links van de Lambalgerbrug, deze zijn compleet en in goede staat behouden. De
veldkazemat (veldkaz.) is een eenvoudige vierkante kazemat voor een kanon; dergelijke
worden ook wel eens Kollf-kazemat genoemd, naar de bedenker. Vanuit het schietgat is er
een prachtig uitzicht over de velden van de Lambalgse kom, de 3 e inundatiekom van weleer.
(De kazemat zit tegenwoordig op slot, voor de vandalen c.s.).
Op het hart van de Lambalgerkeerkade is een Szw-kazemat, nr.102 opgesteld. Het is een
verbrede kazemat, bestemd voor een zware mitrailleur. In tegenstelling tot een gewone Skazemat is zijn schootsveld beperkt tot 90o. Maar hij hoefde hier dan ook alleen maar de
Lambalgerkade te verdedigen. De pag ligt nog – uitgespreid - op de oorspronkelijke plaats.
G-kazematen, 104 – 105.
De twee G-kazematten 104 en 105 zijn verdwenen. De restanten liggen diep begraven. Bij
het bouwen van een boomhut (in de grond!) kwam de jeugd nog wat betonresten tegen.
S-kazematten, 103 tot en met 108; B-kazemat, R17.
De eerstvolgende kazemat is nr.103. Het is de kazemat van sergeant Harry Ypma. Deze
kazemat kreeg een voltreffer, terwijl ook een stuk van de loopgraaf werd vernield. Aan de
hand van het kenmerkende patroon van de kogelgaten op de foto uit 1940, kon de juiste
kazemat worden terug gevonden (blz.48, boven). De 106 was de commandobunker.
Alle overige S-kazematten zijn aanwezig en in goede staat. Ook de B-kazemat R17 is
ongehavend uit de strijd en de jaren erna gekomen. Zijn schietgat is gericht op het
noordwesten, en bestrijkt zo een groot gebied achter de Liniedijk. Dit als kleine verrassing
voor een overmoedige vijand wanneer hij de Dijk na diens inname over zou willen steken.

Kazemat 103

… en het zicht naar het oosten, 2021

Kazemat 106

… en zijn uitzicht over de weilanden 2021; de bomen zijn jonge aanplant

57

Pag-stelling.
Er zijn twee pag-stellingen aangegeven, bestemd voor een 47 mm antitankkanon. Tussen
haakjes, een zeer effectief en gevreesd kanon. De pag op de Post van Lambalgen bestrijkt de
Lambalgseweg noordwaarts. De pag bij de Broekerbrug de Broekerweg richting oosten. Deze
werd gecommandeerd door vaandrig Van Riet.
En dan het bijzondere, beide stellingen zijn bewaard gebleven. De pag-Lambalgerbrug is
volledig tevoorschijn gekomen bij de renovatie van 2014. De delen liggen thans uitgespreid
op de wallen. De pag-Broekerbrug ligt nog veilig begraven. Direct rechts van het wandelpad,
waar het Liniepad op de Broekerweg eindigt, steekt een fors deel boven de grond uit.

Pag-Lambalgerbrug

en een van de wanden van de pag van vaandrig Van Riet

Uitkijkpost.
Net achter de pag, aan de achterkant van de Dijk staat een enorme beuk.
Zijn kruin ziet er gehavend uit. De boom stond er in de oorlog inderdaad
ook al. Hoog in de kruin zat toen de uitkijkpost van soldaat Boivin.
Hij was de verbindingsman tussen vaandrig Van Riet en kapitein
Treytel. Tijdens het hevige artillerievuur van 13 mei 1940 zat hij op z’n
post op 17 meter in de uitkijkboom, om het vuur van de pag van
vaandrig Van Riet te coördineren.
De uitkijkpost was echter in het najaar van 1939 aangebracht. Toen in
het voorjaar de bomen uitbotten, bleek het de enige rode beuk wijd in de
omtrek te zijn. De boom was zodoende – en met z’n kenmerkende kruin nog steeds! (blz.69) in het voorterrein duidelijk te zien. Er zitten geen klimijzers in; de boom werd beklommen
via een lange ladder (blz.62). Maar we laten soldaat Hobe Boivin daarover zelf aan het
woord, zoals dit is vastgelegd in het verslag van de naoorlogse commissie CMO.
Verklaring van den dpl.soldaat H.BOIVIN van 2-III-15 R.I., afgelegd in de
vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 27 October 1947.
Ik was optisch seiner geweest en had in de oorlogsdagen geen
dagtaak. Ik was nu verbindingsman tusschen Vaandrig V/H Riet en den
Kapitein [ Treytel ].
Vaandrig VAN RIET zat in de eerste kazemat op de rechtervleugel.
Er was een uitkijkpost in een hoge beukenboom. Er was geen
telefonische verbinding naar beneden; daar was een pag-opstelling, waar
Vaandrig Van Riet bij zat.
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De berichtgeving werd uitgevoerd door het naar beneden en dan
weer naar boven gaan. Af en toe was het omhooggaan onmogelijk door het
vuren. Op een gegeven moment is er een granaat vlakbij de boom
terechtgekomen. Ik was op een afstand van 4 meter van de grond. Ik ben naar
beneden gegaan om te waarschuwen, dat het vuur op de boom gericht was (ik
veronderstelde dit).
Bij nader inzien is ons gebleken, dat bij de camouflage van deze
uitkijkpost een fout gemaakt is. xxxxxxxxxx De uitkijkpost was gevestigd in
een bruine beukenboom en wij waren in het groen gekleed; bovendien was het
uitkijkgat veel te groot gemaakt. De post was uit het voorterrein duidelijk te
zien.
Naderhand zijn wij het voorterrein ingegaan, om te zien waardoor het
mogelijk was geweest, dat wij onder vuur genomen waren. Toen bleek ons, dat
de camouflage niet in orde was. Op een afstand van 300 meter was de post
duidelijk te zien.
Toen de boom onder vuur genomen werd, werden er verschillende
takken om mij heen geraakt. xxxxxxxx Het platform, waarop ik stond is ook
geraakt. Van de balustrade vlogen de splinters af.
Opmerkingen naar aanleiding van voorgelezen verklaringen.
De tak, die weggeschoten werd, diende niet tot steunpunt voor mijn
voet.
Het platform was op een afstand van 17 meter van den grond.
Ik ben uit de boom geklommen op het moment, dat
de compagnie terugtrok, met achterlating van een scherm.
Toen de compagnie terugtrok, was de vijand op een
afstand van 300 meter.
’s-Gravenhage, 27 October 1947.
Opgenomen: K.

Zijn boom, 2021

w.g. H.Boivin

En de blik op de Broekerbrug, richting Voorposten. In de as van de
weg boerderij Het Eerste Broek, op 10 Mei 1940 opgeblazen.
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Winterbeelden van Broekerbrug tot Lambalgerbrug, 2021
In de winter van 1939 op 1940 is op dit tracé het beeld niet veel anders geweest …...
‘De bosschen en velden waren getooid in een prachtig winterkleed. Struiken en boomen waren bedekt met een
blinkende laag sneeuw. Het was zoo mooi, als je op schilderijen en foto’s nooit te zien krijgt. Hazen en konijnen
zagen we voortdurend over de besneeuwde velden rennen.
Later stak er een lichte sneeuwstorm op. In de verte zagen we een molen en een vuurrood kerkje vanuit de witte
sneeuw te voorschijn komen. Dat was Kunst, Annie. Kunst van Moeder Natuur. Als jij het gezien had, zou je het
vast en zeker ook prachtig gevonden hebben’. (Brief van 30 December 1939).

Broekerbrug, achter de bult lag (ligt) de pag-stelling; zuidwaartse richting

…. idem naar het oosten

Broekersloot, alias Valleikanaal, naar het noorden
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Tussen de bomen: Nooitgedacht

S(3a)-107

en verder noordwaarts

Lambalgerbrug, richting westen

Bijlagen
Bijgaand enige gedeelten uit de originele verslagen van militairen zelf van het 2-III-15 R.I .
Allereerst in z’n geheel de verklaring van kapitein Treytel; misschien voor een onderscheiding voor de boomsoldaat H.Boivin. Vervolgens een gedeelte uit zijn oorlogsdagboek.
Daarna een uittreksels uit het verslag van korporaal A.J. de Waal, een van de collega’s van
Gerard Mekes. A.J. de Waal doet blijkens het onderschrift als schrijver-facteur het woord
namens:
De sergeanten J.C.Nooteboom, J.Ritstier, G.A.Versluis. De korporaals: W.W.Luesing,
G.Mekes, A.W.Versendaal. De soldaten: A.M. van Gool, J.M.Hoefman. C.M.Pleit, T.Weski,
J.Weyling.
Diverse van deze veteranen hebben elkaar jaren later weer ontmoet op de reünies, in
Woudenberg / Scherpenzeel. En wat ze elkaar toen allemaal niet te vertellen hadden …
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Verslag Ph.A.Treytel.
Uittreksel uit het Oorlogsdagboek 2-III-15 R.I. van kapitein Treytel.
9 - 10 Mei 1940
In den nacht van 9 op 10 mei te plm. 1.00 uur alarm, waarbij de
troepen, gelegerd in de Grebbelinie- waartoe ook bovengenoemd onderdeel
behoorde- overgaan van phase 2a op 3.
[ … ] Het feit, dat de O.L.Z. bericht heeft: van de grens komen zeer
verontrustende berichten” doet ons beseffen, dat het dezen keer wellicht
werkelijkheid zal worden. [ ... ]
Te plm. 3.00 uur zijn de gevechtsopstellingen volledig bezet en
wordt aanstonds aanvang gemaakt met het vervolmaken der opstellingen. Een
groepsopstelling bij Lambalgen was practisch gesloopt en zou juist opnieuw
opgezet worden door burgerwerkkrachten. Al het vrijkomend personeel der
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compagnie werd in den loop van den dag naar deze opstelling gezonden
teneinde te helpen.
Behoudens vele vijandelijke vliegtuigen, die over de stelling heen
vlogen verliep de dag kalm. Een opmerkelijk verschijnsel is, dat de
vijandelijke vliegtuigen practisch alle op de grens van het vak van 15 en 22
R.I. over de stelling vliegen; vermoedelijk is hier een lacune in de opstelling
van onze luchtdoelartillerie.

11 – 12 Mei 1940
{ … ] De nacht van 10 op 11 Mei verliep rustig. Geen bijzonderheden te vermelden. De levensmiddelenvoorziening gaat vlot. [ … ] In de
avond van 11 Mei wordt ten noorden van ons een stormvuur afgegeven, wat
een nerveuze stemming brengt onder de manschappen. Overdag is het moreel
buitengewoon goed. [ … ] Het blijkt, dat verschillende groepen uit de stoplijn
’s-nachts schieten op vermeende doelen. Dit werkt zenuwslopend op de
troepen in voorste lijn.

12 Mei 1940
[ … ] Om 2.45 uur werd wederom de hoogste graad van strijdvaardigheid
gelast. Af en toe geeft de duisternis aanleiding tot valsche geruchten. Zoo
werden gestalten, meende men, waargenomen bij de Broekerbrug. [ … ] De
werkzaamheden aan draadversperringen en overdekkingen werden nog
voortgezet. Af en toe beschieten mitrailleurs uit vliegtuigen de troepen in de
stelling.
Om ± 8 uur wordt de order van C.V. ontvangen “stand houden tot de laatste
man, een ieder sneuvele ter plaatse” wordt niet aan den troep bekend
gemaakt: de geest was goed , en ieder was er van overtuigd, na zoo’n
smadelijke inval in ons land, den vijand zoo krachtig mogelijk weerstand te
zullen bieden.
Te 5.00 uur komt het bericht, dat de posten wederom geplaatst kunnen
worden en de rest kan rusten. De ochtend verloopt wederom rustig.
[ … ] Af en toe springen in de loop van den middag vijandelijke
mitrailleurkogels tegen de wanden van de loopgraven, zonder dat men kan
ontdekken, waar deze vandaan komen. Een patrouille gaat het voorterrein in
maar kan niets ontdekken. In den namiddag komt het bericht, dat eigen
voorposten zullen terugtrekken op den Lambalgerbrug aan. Tegen 18.00 uur
blijkt, dat de meeste bij den Broekerbrug arriveeren, en door het eigen
mijnenveld zijn gekomen.

[ Er is in de Voorposten panische angst ontstaan door allerlei verhalen en de nerveuze
stemming bij het toenemen der duisternis, welke zijn ontlading vindt in een zinneloos vuren
op onzichtbare vijand. ]
[ … ] Als intusschen is gebleken, dat de voorposten veel te voorbarig zijn
teruggetrokken, wordt het bevel ontvangen deze weder naar voren te jagen,
hetgeen geschiedt is door het vak 1-III-15 R.I.
[ … ] Geheel zinloos is het vuren echter niet. Want allerhande lichtkogels en
vuurballen, enkele op nog geen 50 meter voor de stelling, bewijzen, dat er iets
gaande is.
[ … ] Dit noopt den Commandant, artillerievuur aan te vragen. [ … ]
Reeds vijf minuten na aanvraag van vuur 279 vielen de eerste projectielen van
eigen artillerie.15 Echter te dicht voor de stelling.
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Na bericht hiervan wordt het vuur verlegd en vielen de granaten enkele
honderden meters voor de stelling. Juist in het gebied waar de meeste
lichtkogels waargenomen werden. Het moreele succes was inderdaad niet te
onderschatten, want de psychische rust keerde langzamerhand terug. [ … ]

13 Mei 1940
Op deze wijze was de dertiende Mei reeds aangebroken, toen om 2.45
uur graad van hoogste strijdvaardigheid was gelast, was deze eigenlijk reeds
eenigen uren door de noodzakelijkheid een feit. De nacht verliep daarna
zonder belangrijke bijzonderheden.[ … ] Ook de voormiddag verliep vrij rustig.
De luisterposten bij het antitank-kanaal stonden op hun posten. [ … ] Bij de
groote boerderij ca 300 meter voor de stelling bleek iets aan de vensters
veranderd. daar moesten Duitsers huizen, wat later ook gebleken is. [ … ] Door
enkele pag. granaten werd het huis in puin geschoten.
Ongeveer 12.00 uur floten de eerste vijandelijke artillerie projectielen in
het stelling gebied. Te 13.15 uur vallen de eerste vijandelijke projectielen. Het
blijkt, dat het Bosch van “LAMBALGEN” een aantrekkingspunt voor de
artillerie is. [ … ] De vuurdoop, welke onze soldaten thans ondergaan werkt
buitengewoon enerveerend, weinigen blijven rustig. De meesten hebben last
van koorts c.q. koude rillingen. De sectiecommandanten doen hun best, hen
gerust te stellen. Het blijkt ook wel, dat na enkele uren, de angst bij de
meesten verdwenen is.
Na enkele minuten een bericht; brand uitgebroken in de boerderij achter
Lambalgen, twee gewonden. Onder regen van projectielen dokter den weg
gewezen. Met slechts af en toe verminderde hevigheid duurde dit vuur den
heelen middag voort.
Tweemaal komt het bericht door, dat een treffer in de stellingdijk was
gekomen; gaten worden dadelijk met zand en hout gedicht. De verbindingen
met het bataljon waren verbroken, doordat de draden van het verbindingsnet
door granaatschoten waren stukgeslagen. Intenser werd de beschieting
door den vijand met mitrailleurs,
voornamelijk in het gebied tusschen
Broeker- en Lambalgerbrug. In het
rechtervak ten Zuiden van den
Broekerbrug * werd een kazemat
getroffen, zoodat de brokken er af
vlogen.
◄ * Bedoeld is de Lambalgerbrug, kazemat 103.
Ondanks het hevige artillerievuur hadden enkelen kans gezien eten te halen,
zoodat velen manschappen nog warme spijzen genuttigd hadden.
Toen - kort nadat de verbindingen hersteld waren – kwam het bericht
dat aanvankelijk aan een loos alarm deed denken: “Terugtrekken, om 20.00
verzamelen bij de Schans”. Kon dit wel waar zijn? Was dit nu stand houden
tot den laatsten man en sneuvelen ter plaatse? Doch bij navraag bleek maar
al te zeer de juistheid van deze ongeloofelijken mare, die vele soldaten de
tranen in de oogen bracht en verbittering vracht instee van opluchting. Dit
was HET moment van demoralisatie. [ … ]
In den terugtocht – gedekt door moedige groepen die achterbleven om
deze te dekken – kwam de verdere ontreddering. Vele bezittingen moesten
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achterblijven bij gebrek aan motormateriaal. [ … ] Thans kwam de uitputting,
nu de stimulans verdwenen was.

14 Mei 1940
En in de nacht op 14 mei bereikte een groot deel van de compagnie het
dorp Vechten, waar rust gehouden werd. Dan in den voormiddag om8.30
trokken wij verder, Utrecht in en door om tenslotte nabij Jutphaas langs het
Merwedekanaal halt te houden. De soldaten weten niet, dat het in de
bedoeling heeft gelegen, stelling te nemen in dit gebied, waar de vesting
werken absoluut niet gereed waren. Wel vernamen wij weinige uren later, dat
Nederland had gecapituleerd. Een tragischer en aangrijpender moment heb ik
in het geheel militaire leven nog niet meegemaakt en velen drukten me
snikkend de hand en anderen verzekerden me, dat ik staat op hem kon maken
als nog eens de toestand het eischte………..
[…]

15 Mei 1940
Het inleveren van wapens en munitie en de degradatie tot krijgsgevangenen wordt het tragisch slot van deze korte maar in zijn geheel toch
heroïeke oorlogsvoering.
Cp., 3 Juni 1940
De Commandant 2 – III – 15 R.I.
de res. Kapitein
w.g.
Ph.A.Treytel
15

Een strook circa 300 meter ten oosten van het Valleikanaal in het vak Lambalgerbrug – Broekerbrug, dat
werd bestreken door III-4 R.A. De batterijen
van dit bataljon stonden opgesteld achter
Rumelaar (zie blz.33, de driehoekige
formatie links). Het regiment bestond uit 6
batterijen kanonnen 6-veld (24 stuks, kal. 5,7
cm uit 1893), 6 batterijen kanonnen 7-veld
(24 stuks, kal. 7,5 cm), en 2 batterijen
Houwitsers (8 stuks, kal. 12 cm).
Algemene opmerking betreffende de veldartillerie waar het leger in de oorlogsdagen
mee was uitgerust: ‘Opnieuw kon worden
vastgesteld: te weinig, te oud en te laat’
(naar aanleiding van de politiek in de
voorbije jaren ten aanzien van de steeds
terugkerende bezuinigingen op het budget
van defensie, Gebroken Geweertje enz.).
Het in stelling brengen van een 6-Veld. ►

Verslag A.J. de Waal.
Korporaal A.J. de Waal doet namens een aantal medestrijders verslag van de oorlogsdagen
vanaf de mobilisatie. Hijzelf werd op 25 Augustus 1939 al opgeroepen bij de zogenaamde
voormobilisatie. Deze eerst-opgeroepenen moesten te Delft kwartier gaan maken om de
hoofdmacht van de compagnie - voor hem dus de 2-III-15 R.I. - te kunnen ontvangen en te
legeren. Schoollokalen werden met stro gelegd en de keukenwagens schoon en klaargemaakt;
voorts werden wachtposten uitgezet. Na de algehele mobilisatie op 29 augustus werden de
vier secties en de commandogroep ingedeeld, de lokalen aangewezen waar een ieder moest
slapen, en een administratielokaal werd bemand.
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Beeld vanaf de Watertoren over de Linie rond Woudenberg – Scherpenzeel.

Het uitzicht januari 1940 vanaf de Watertoren, blik naar het noorden over de geïnundeerde velden. Op de
voorgrond de damsluis tussen de 3e (de Lambalgerkom) en de 4e inundatiekom (de Roffelaarskom); achter de
damsluis de Pothbrug.


Idem, maar dan blik naar het oosten, de 3 e of Lambalgerinundatiekom. Rechtsonder voert de Dijk u vanzelf
verder naar de Lambalgerbrug. Het terrein vóór de stelling van Gerard Mekes aan de Broekersloot was
overigens nauwelijks geïnundeerd. Ook de Duitsers wisten dat, zie hun kaart op blz.34.
Bovenaan in het midden de molen (), welke op 13 mei 1940 door een Nederlandse mortier werd getroffen.
Afstand vanaf de watertoren 700 m.

[ … ] Dat slapen in het losse stroo was niet zo best. maar nood breekt nu
eenmaal wet. Veel was er niet te doen in Delft, zodat sommige soldaten
probeerden nog even stiekum naar huis te gaan. Onze compagnie bestond uit
meerderheid uit Rotterdammers. [ … ] Onderweg naar Rotterdam was er steeds
controle van de militaire politie. [ … ]
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Op 31 augustus kwam het bevel, dat wij met onbekende bestemming moesten
vertrekken. Alleen de compagniescommandant wist waarheen. ’s Middags om
ongeveer 4 uur vertrok de compagnie naar het station in Delft.
Voor het station stonden echter nog vele andere compagniën te wachten. Het
duurde echter vrij lang eer wij aan de beurt waren om te vertrekken en de
meesten probeerden op de straat nog wat te slapen met de trottoirrand als
hoofdkussen. Het was al nacht toen met opladen werd begonnen. [ … ] De
onbekende bestemming bleek in de ochtend Woudenberg te zijn.
Het eerste bivak was de boerderij Voskuilen, het tweede een boerderij aan de
Rumelaarseweg, het derde een meelschuur van Hooghiemstra op het
stationscomplex en het vierde de vier villa’s. Bij Hooghiemstra was de
wasgelegenheid op het station, onder de pomp, tot groot vermaak van de
treinpassagiers.
Van de vier villa’s waren er twee voor de secties, één voor de onderofficieren
en één voor bureau’s en commandogroep. [ … ] De dienst voor de vier secties
bestond hoofdzakelijk uit elke dag een mars naar onze stellingen bij
Lambalgen, achter de Broekersloot.
Dit was een afstand van circa drie kwartier lopen.* Ons dagelijks werk bestond
uit hakken, graven, loopgraafschotten plaatsen o.d. Dit ging echter veel te
langzaam. Gelukkig kwamen er toen beroepsgrondwerkers. [ … ]

* ‘ … circa drie kwartier lopen … ’. De marsroute vanaf de villa’s te Woudenberg, 1939 (geel, behoudens de
‘moderne’ bebouwing thans nog steeds vrijwel ongewijzigd). Sommige straten heten nu anders.
Voor de hedendaagse fietser: start Stationsstraat-West, rechtsaf de Laagwerfseweg op, linksaf de Brinkkanterweg, bij spoorwachtershuisje nr.39 de oude spoorlijn Amersfoort – Kesteren oversteken (in 1940 de
stoplijn), dan rechts af de Lambalgseweg (op deze kaart nog Brinkkanterweg geheten) volgen. Aan het eind
links naar de Lambalgerbrug, of rechts naar de Brioekerbrug. Een afstand van circa 3,5 km (oftewel circa 3
kwartier gaans). Vanaf de Lambalgerbrug over de Dijk is het een kleine 700 meter naar de Broekerbrug.

Maar de wandeling over de Liniedijk is heel wat fraaier (geel gestreept - - - ).
De spoorlijn zelf is allang verdwenen. Waar de weg het oude traject kruist, is nu een rotonde aangelegd. Maar
het spoorwachtershuisje nr.40 is er nog. Recht doorlopend slaat u vóór de Pothbrug rechts af, eerst een klein
stukje asfaltweg. Rechts de watertoren, die in 1940 nog als uitkijkpost is gebruikt (in 1945 trouwens ook nog,
maar door een andere partij), en dan stapt u de Dijk op.
Voortgaand voert het pad u vanzelf tot aan de Lambalgerbrug. De weg overstekend en de Dijk verder afkuierend
bereikt u vanzelf de Broekerbrug. De boom van Boivin houdt daar nog steeds de wacht over de velden …..
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Dat het een strenge mobilisatie-winter is geweest hebben we geweten, elke dag
met de gehele compagnie naar de stelling om de beek vrij te houden van het
ijs. Wat je de ene dag ijsvrij maakte was de volgende dag weer dichtgevroren.
De wijze waarop het gebeurde verwekte veelal grote hilariteit en ook wel eens
een nat pak. [ … ] Na de vorstperiode bestond onze dagtaak hoofdzakelijk uit
het omhakken van bomen voor een goed schootsveld vanuit de kazematten en
het maken van prikkeldraadversperringen.
De stemming onder de jongens was over het algemeen uitstekend maar werd
wel wat onrustig toen de regering op 7 mei om 15.00 uur bekend maakte, dat
zij zich genoodzaakt zag om alle verloven in te trekken.
In de nacht van 9 op 10 mei werd om 1 uur alarm geslagen en moesten zo snel
mogelijk alle particuliere goederen worden ingeleverd, aangezien wij om 2.30
uur gepakt en gezakt klaar moesten staan voor vertrek naar onze stellingen.
We zijn, via een omweg, aan één stuk doorgelopen tot Lambalgen, waar we om
ca. 3.30 uur aankwamen. Na onder de bomen onze gehele uitrusting te
hebben opgehangen werd er gewacht op de dingen die er zouden komen. Er
kwamen ook “dingen” n.l. vliegtuigen van Duitse nationaliteit. In het begin bij
drie en vier tegelijk doch direct daarna bij tientallen. Sommige vlogen zo laag,
dat je de piloten kon zien zitten. Deze laag vliegende toestellen werden door
enkele lichte mitrailleurs onder vuur genomen, doch zonder resultaat. [ … ]
De nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei verliep vrij rustig. ’s Nachts om ca.
2.00 uur werd de rustende groep gealarmeerd en moest iedereen zijn plaats in
de stelling innemen. [ … ] Toen het licht werd bemerkten wij, tot onze
verbazing dat het water in de beek gezakt was en het voorterrein niet
voldoende was ondergelopen.16 [ … ]
Zondag 12 mei (1ste Pinksterdag) begon rustig met prachtig weer, hetgeen een
belofte inhield voor een kalme pinksterdag.
Tegen de middag werd de rust verstoord, daar onze veldartillerie in actie
kwam. In Renswoude en Scherpenzeel zouden zich enkele vijandelijke
voorposten bevinden. [ … ]
Voor de komende nacht van zondag op maandag (13 mei, 2 e pinksterdag)
moesten de kazematten van 23.00 tot 3.00 uur bemand worden met de
mitrailleurschutter + helper en van elke sectie één sergeant + korporaal. [ … ]
In één van onze bunkers werd een kogel recht in onze mitrailleur geschoten.
Gelukkig ontplofte deze mitrailleur niet want anders waren allen in de bunker
omgekomen.
[ … ] In één van de boerderij en die
ongeveer 200 meter voor onze
stelling lag werden Duitse soldaten
waargenomen. Deze boerderij is
daarop door ons onder zwaar
mitrailleur-vuur gelegd.17

◄ Boerderij Het Tweede Broek, 1939
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Blik op de Grebbelinie vanaf de Broekerweg bij Het Tweede Broek. De begroeiing rechts in het weiland was er
nog niet. De boerderij links is Het Eerste Broek; die boerderij werd op 10 Mei opgeblazen om het schootsveld
vrij te maken. Bij de pijl de boom van soldaat Boivin, zelfs nu nog duidelijk zichtbaar (afstand ca 470 meter).
16

Zie notitie op blz.26 boven aan de bladzijde.
Dit was in de boerderij ‘Het Tweede Broek’, blz.48, 54 (rode pijl). De afstand tot de Liniedijk bedraagt
hemelsbreed circa 400 meter. Verder zijn de Duitsers niet gekomen.
17

De beschieting door nederlandse en duitse artillerie duurde tot ongeveer 16.00
uur. [ … ] Van deze beschieting heeft ook Scherpenzeel veel te lijden gehad,
aangezien onze artillerie het vuur gelegd had op ca. 1 K.M. evenwijdig aan
onze linie.
Tegen 19.00 uur kwam het bericht dat wij terug moesten trekken op de
Hollandse waterlinie met achterlating van 36 soldaten, 4 korporaals en 4
onderofficieren die onze aftocht moesten dekken.
De vijand zou bij Scherpenzeel 21 stukken geschut hebben opgesteld met de
bedoeling om ’s nachts de aanval te beginnen.18 [ … ]
De tocht ging via Zeist naar Bunnik, waar wij om 7.00 uur aankwamen bij
kasteel Oud Amelisweerd. Het was inmiddels 14 mei geworden. [ … ]
Na een rust van ca. 2 uur werd de tocht voortgezet door Utrecht richting
Jutphaas. [ … ]
Inmiddels was ook de groep, die ons rugdekking had gegeven bij ons
teruggekeerd. zij hadden hun opdracht volledig uitgevoerd. Deze opdracht
luidde als volgt: “Stand houden tot de laatste man tot 4 uur in de morgen”.
[ … ] Het is een verschrikkelijke nacht geworden. Een nacht om nooit te
vergeten, met veel granaat- en machinegeweervuur aan alle kanten. [ … ]
De vijand was tot ca. 150 meter genaderd, voor de tankval in de daar
aanwezige bosrand. Dat konden zij goed waarnemen als er geschoten werd
vanuit de bosrand. Door de in het voorterrein gelegde mijnen, de tankval en
het drassige land19 was het voor de vijand niet mogelijk door te stoten. [ … ]
Zo hebben ze dan tot ’s morgens 4 uur stand gehouden en zijn toen aan de
terugtocht begonnen. [Met bewapende bussen] zijn ze teruggereden naar de
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Kromhout-kazerne in Utrecht. Van daaruit zijn zij te voet naar onze
compagnie gemarst, die zich bevond op een weiland in de omgeving van
Jutphaas. [ … ]
In de loop van de dag kwam dan ook het bericht dat de vijandelijkheden
gestaakt moesten worden. Wapens en munitie moesten worden ingeleverd wat
niet door allen werd opgevolgd er verdween n.l. nog al het één en ander in het
Merwedekanaal. Na een emotionele toespraak, door onze compagniescommandant Kapt. Treytel en het afrukken van de onderscheidingstekens
(deze moesten er later van hogerhand weer opgenaaid worden) werden er twee
vaandrig op stap gestuurd om kwartier te maken. Ons verblijf werd de HAKAfabriek te Jutphaas. [ … ]

18

Het was inderdaad het voornemen van generaal Zickwolff om in de loop van 14 mei weer de Duitse aanval
in te zetten, maar de capitulatie maakten die plannen overbodig.
19
Bedoeld is de tankgracht vóór de stelling, ook wel tankval genoemd. In de Broekerweg zelf was geen
versperring aangebracht, zoals bijvoorbeeld in de Schalm bij Renswoude. Wat hier gezegd wordt over ‘drassig
land’ is het gevolg van de geringe waterstand in de 3 e inundatiekom. Het water was dan wel goeddeels weg,
maar de drassige landerijen waren nog steeds min of meer onbegaanbaar, zeker voor voertuigen. De 3e kom vóór
het vak Broekerbrug kon bovendien nauwelijks geïnundeerd worden, zoals de Duitsers ook allang wisten.

Zo begon het in 1939.

Laatste dagen voor de gemobiliseerden, kasteel Geerestein, Juli 1940

20

De soldaten bleven negen dagen, tot vrijdag 24 mei in de HAKA-fabriek. Op 24 mei vertrok
de compagnie weer naar de villa’s in Woudenberg, en wachtte af. De helft van
de compagnie heeft er maar één nacht geslapen en mocht toen naar huis.
De anderen werden enige tijd ondergebracht in een kasteel aan de Amersfoortseweg te Woudenberg20 en waren belast met het opruimen van de
stellingen aan de Broekersloot. Daarna werden ze ingedeeld bij de opbouwdienst en moesten ze nog diverse werkzaamheden op de Veluwe verrichten. In
Juli konden ook zij eindelijk naar huis.
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Hoi Herman,
Naar alle waarschijnlijkheid Kasteel Geerestein. Dit kasteel was in de mobilisatie al in gebruik genomen door de
Nederlandse militairen. Er is echter geen Amersfoortseweg in Woudenberg; het kasteel ligt wel aan de weg naar
Amersfoort, de Geeresteinselaan. Als bijlage een foto van het kasteel uit de mobilisatie. Gr, Martin

Liniedijk richting Lambalgerbrug. De kazemat op de achtergrond is de S(3a), nr.103. De geul er naar toe is de
oude bedding van de Lunterse Beek, welke voordat het Valleikanaal werd gegraven bij de Lambalgerbrug
uitkwam, en vandaar z’n weg al slingerend voortzette naar de Bruinenburgersluis.

Levend verleden, Broekerbrug (vernieuwd na 1940), kazemat 108, en uiterst rechts de uitkijkboom. 2021,
’Opdat wij niet vergeten …’ maar veel belangrijker: ‘ook zo in stand houden’, voor hen, die na ons komen …
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Herinneringen in het landschap.

Het laatste stukje oude Lunterse Beek ten noorden van ‘Het Vliet’ op bladzijde 54.

Het landhuisje aan de oude Lunterse Beek, blz.54 Ο
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Bronnen en verantwoording.
Met vriendelijke toestemming van de uitgever overgenomen uit ‘Ergens in Nederland.
Herdenking mobilisatie 1939-1989’. M.Brink/C.Cramer. ISBN 90-6423-501-5. Uitgeverij
Kool-Veenendaal: de foto’s op blz.12, 14, 16, 18(re), 21, 23, 24, 46 (bo), 48 (li bo), 65, 68
(m), 70 (li), 73.
Kaart op blz.32, bewerkt naar een kaart in ‘De Gelderse Vallei in de mobilisatiedagen 1940’.
Kees Cramer.
Fotoarchief Oud-Woudenberg: blz. 8 (o), 16 (bo), 17, 18 (bo), 20, 28, 47 (mi li), 69 (li o).
Met vriendelijke toestemming van de uitgever overgenomen uit: ‘E.H.Brongers. Generaal
Reynders. Een miskend bevelhebber. 1939 – 1940’. ISBN 978-90-5911-603-0. Uitgeverij
ASPEKt. Foto blz.9, citaten blz.33-34.
Archief Grebbelinie in het Vizier, foto’s, posters, cartoons, kaarten: blz. 7, 8, 19, 30 (o), 31,
33, 35, 40 (o), 42 (mi); citaat blz.41, deelnemerslijsten reünie blz.43.
Strategische kaart: Collectie HVOV. Hennie Henzen-122/852, kaart op blz.35.
Topotijdreis: de kaarten op blz. 10, 11, 14, 33, 54, 65.
Internet: logo blz. 12, google blz.14 (o), 26, 54, 56 (mi li).
Archief A. Mekes: brieven, afbeeldingen, foto’s op blz. 5, 10, 13, 19, 29, 30, 36, 37, 38, 39,
40 (b), 42 (o), 44 (o), 45, 46 (o).
Archief J.Lagerweij: blz. 25, 47 (re bo), 49, 50.
Archief C.Sangers: foto blz.33, 51 (bo), 67 (o).
Archief M. Wigtman: documenten, en uittreksels uit de documenten op blz.58, 62 t/m 70.
Archief H.v.Zanten: foto’s op blz. 26, 30, 32 (bo) 44 (mi), 46 (mi), 47 (o), 48 (bo/mi re), 51
(o), 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 69, 71, 72, 74, 75.

Herdenking bij Monument De Voorposten, Scherpenzeel
mei 1982, in aanwezigheid van de veteranen
P.J.Gaillard (li) en N.A.van den Marel
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De Voorposten, Scherpenzeel, 2020
Op deze plaats bevond zich de vechtwagenhindernis V102, type M36,
20 kokers voor asperges met een palenbergplaats
De betonnen fundering ligt nog steeds onder het huidige wegdek

10-3-2021
Herman van Zanten
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