Granaatscherf
Deze schenking van een granaatscherf is
ontvangen van de heer L.Popken. Luc is een
verzamelaar WOII en is begonnen met een
metaaldetector te zoeken naar sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk in zijn
geboorte provincie Drenthe.
Momenteel woont hij al weer enkele jaren in
Scherpenzeel.
Hij heeft om en nabij boerderij ‘Lambalgen’
gezocht en deze scherf daar gevonden.
Boerderij Lambalgen behoort bij het landgoed
‘Lambalgen’ en is eigendom van de familie Citters.
Ten tijde van de mobilisatie woonde en werkte de
familie Hein Gerritsen (opa van Gerard Jan) op deze
boerderij. Toen de oorlogsdreiging vanuit het oosten
sterke vormen ging aannemen werd de Grebbelinie
voor verdediging ingericht. Zo kwam het dat op
boerderij Lambalgen in eerste instantie zes militairen
van het Korps Politietroepen met kost en inwoning
kreeg ingekwartierd. De taak van de Politietroepers
was het ondermijnen en bewaken van de bruggen
over het Valleikanaal. Zo ook de Lambalgerbrug.
Onder de brug werd een ijzeren bok gelast waar
dynamietblokken inpasten. Er werd stevig geoefend
om zo snel mogelijk de springladingen aan te leggen.
In september 1939 kwamen militaire kwartiermakers kijken of er op de boerderij plaats was voor 15
paarden en 20 militairen. Vanuit Ede werden militairen van de veldartillerie ingekwartierd.
Op 10 mei 1940 kwam het bericht dat de familie
Gerritsen moest evacueren. Om 04.00 uur
moesten ze op het station WoudenbergScherpenzeel zich melden. Pas na 08.00 uur
vertrok de trein die in de namiddag in Schagen
aankwam. Van daar ging de familie naar
Slootdorp. Op de vijfde dag is Hein op eigen
gelegenheid terug gegaan naar Scherpenzeel. Via
een omweg omdat diverse bruggen waren
opgeblazen kwam hij bij de boerderij aan. Zijn
verbijstering was groot. De boerderij plat
geschoten en verbrand, de schuur de wagenloods
alles plat. Alleen het bakhuis en een hooiberg waren blijven staan! Over het gehele terrein waren
granaatinslagen. Hij schatte wel 500 inslagen! Ook de kippenhokken waren door granaten geraakt.
Na terugkomst van het evacuatie adres uit Noord-Holland is de familie Gerritsen naar boerderij ‘Breehoef’
gegaan.

De Geschonken scherf
is waarschijnlijk afkomstig van een stalen
brisantgranaat afgeschoten door een stuk
van 12 lang staal.
Dit kanon de eerste stalen getrokken
achterlader van de Nederlandse Artillerie
gemaakt door Krupp-Essen in Duitsland. Vanaf
1875 in onderzoek door de commissie van
Proefnemeningen, in de zomer van 1877
beproefd in legerplaats Oldebroek en in 1878
ingevoerd bij de vestingartillerie. Na 1922 werd
dit kanon bij de veldartillerie ingedeeld.
In mei 1940 beschikte het Nederlandse leger nog over 157 van dit, toen al 62 jaar oude vuurmonden.
Het kaliber van dit kanon: 12,5 cm.
Lengte kanonloop: 2,925 m.
Gewicht: kanonloop 1420kg.;
Vuurmond: 3540 kg.
Een brisantgranaat had een maximum dracht van 7.500 meter.
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