Artillerie mei 1940
De krijgsverrichtingen en achtergronden
Deel 2. Grebbelinie N

Opzet
Dit tweede deel is een vervolg op de studie over de Grebbelinie Z in mei 1940. Hier worden de gebeurtenissen in
het noordelijk deel van de Grebbelinie (bezet door IV LK) beschreven en toegelicht.
Alleen de huzaren en de voorposten hebben in dit vak gevechtsaanraking gehad. Duitse voorhoeden bereikten
eerst op 12 mei de lijn Nijkerk - Achterveld - Scherpenzeel.
Als aanvulling op deel 1, zijn hier nog twee onderwerpen behandeld:
•
•

De vuren van I-12 RA
De verdediging bij Scherpenzeel

Een concept is weer voorgelegd aan enkele materie-deskundigen. Mijn bijzondere dank geldt opnieuw de heren
Lkol b.d. E.H. Brongers (krijgshistoricus), A. Goossens (oud-cavalerist) en H. Groenman (historicus), die elk
hun waardevol commentaar gaven. Mogelijk zijn er toch nog onjuistheden over het hoofd gezien. Aanvullingen
en commentaar zijn daarom ook zeker nog welkom.
Dr C.J. Ruissen,
Amersfoort, juni 2006.
© 2006 Bij de auteur.
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

Artillerie GB N (2.2)

10-8-2006

Blad - 2 -

1
1.1

Grebbelinie N
De Grebbelinie

De hoofdweerstandslijn van de Grebbelinie volgde de Eem, het Valleikanaal (gedeeltelijk nog in aanleg) en de
Grift. Het Noordvak werd verdedigd door IV LK. Dit vak liep van de Eemmonding bij Bunschoten-Spakenburg
tot voorbij Woudenberg. Amersfoort nam hierbij een sleutelpositie in.
De linie werd zoveel mogelijk gedekt door inundaties. De hogere terreinen rond Hoogland (N van Amersfoort)
en de Emminkhuizer berg (Z van Renswoude) waren niet onder water te zetten. Verder ook niet enkele hoger
liggende wegen, spoorwegen en dijken, die als acces (toegang) konden dienen. Deze werden afgeschermd door
voorposten. Die waren opgesteld langs de weg van Bunschoten-Spakenburg naar Amersfoort, langs Hoogland
verder over Hooglanderveen - Hoevelaken - Stoutenburg, en bij de voorwerken op de Asschatterkade en de
Roffelaarskade. Even Z van het laatste werk begon het vak van II LK [1].

Artillerie GB N (2.2)

10-8-2006

Blad - 3 -

De Grebbelinie ligt in terrein, dat van Z naar N afloopt, van circa 8 m + NAP, naar enkele decimeters + NAP.
Daarom was de linie verdeeld in 11 kommen met keerkaden. Deze moesten voorkomen, dat het voor de
inundaties ingelaten Rijnwater meteen wegstroomde naar het IJsselmeer [2].
Al in september 1939 kwam machtiging om kom V (ZO van Amersfoort) onder water te zetten. Een maand later
volgde groen licht voor kom XI, grenzend aan het IJselmeer. In november werd toestemming ontvangen om alle
inundaties in de Grebbelinie te stellen. O en Z van Leusden, tot voorbij Veenendaal, waren daardoor tegen de
winter brede watervlaktes ontstaan [3].
Van Grebbe tot Eem werd een doorlopend afwateringskanaal gegraven, dat ook als antitankgracht diende. Dit
Valleikanaal werd echter pas in 1941 voltooid. In mei 1940 ontbrak hierin nog het stuk N langs Amersfoort.
Het was niet eenvoudig, om de inundaties gedurende langere tijd op peil te houden. Oorlogsomstandigheden
zouden dit nog moeilijker maken. Elke dijk, kade, sluis en duiker, vormde immers een kwetsbaar punt in het
systeem. De komkeringen zouden bijvoorbeeld door artillerievuur gemakkelijk kunnen worden beschadigd,
zodat het water dan zou aflopen [4].
Een groot deel van het jaar stond de Rijn niet hoog genoeg om water in te laten. De beekjes voerden ook niet
voldoende water aan. Door verdampen en weglekken, zou het peil van de inundaties geleidelijk zakken. In het
voorjaar van 1940 was daarom extra water opgeslagen in de meest zuidelijke kom [5].
Toch waren de inundaties, toen het erop aan kwam, niet op peil. Er stond meer land droog, dan op de voorgaande
tekening aangegeven. In die tijd gingen verhalen over gerichte sabotage. Zelfs een hoge officier was hiervan
overtuigd. Maar concreet bewijs van sabotage kon niet worden geleverd.
Lt. Kol. Mattern, hoofd Sectie V (genie) van het HKV, getuigde destijds [6]:
"Op 7 Mei kreeg ik 's morgens om 10 uur van de opzichter van de inundatie, die bij Amersfoort hoorde, bericht,
dat de Barneveldse sluis op een onrustbarende manier lek was geworden. (..) Die sluis was de hele mobilisatietijd dicht, ja, zelfs van vóór de mobilisatietijd; want zij was gedicht door de Provinciale Waterstaat, omdat zij
weer het water van die Barneveldse beek niet konden gebruiken, omdat zij met de kanaalwerken daar bezig
waren [het Valleikanaal]. Dus de Waterstaat had die sluis al gedicht (..) met 2 schotbalkkeringen, waartussen een
dikke kleilaag, en die klei was aangevoerd bij Rhenen vandaan. Dus dat was goede rivierklei. Toen ik om 11 uur
bij de sluis kwam, was die hele kleidam uit de sluis weg en er waren verschillende schotbalken stuk, kennelijk
gesprongen door een of andere springstof. Bij mij ligt nu de overtuiging vast, dat men sabotage op die sluis
gepleegd heeft, met de bedoeling om daardoor het land bij Amersfoort droog te laten lopen. (..) Als ik mij goed
herinner, heeft de schildwacht verklaard, dat er een paar werklui waren geweest om aan de sluis te komen
werken, maar hij had er niet op gelet, want ze hadden legitimatiebewijzen."
Op 10 en 11 mei waren er ook N van Amersfoort problemen met de inundatie. De C-VII Div (belast met de
verdediging van het meest noordelijke divisievak) meldt in zijn verslag [7]:
"10 Mei 1940. Een punt van bezorgdheid maakt uit het onvoldoende hoogtepeil van de inundatie op den
linkervleugel N. van Zeldert, hetgeen werd veroorzaakt doordat de polder, waarin deze inundatie was gesteld, op
last van Hd. Sectie V-HKV [Lt. Kol. Mattern, zie boven] op 8 en 9 Mei nog werd bemalen, waarvoor de op
graad 2 door 7 C.Pn. bereids geplaatste springlading in het gemaal te Spakenburg moest worden verwijderd. (..)
11 Mei 1940. In verband met het nog steeds onvoldoende zijn van het peil der inundatie in kom XI blijkt, dat een
stel der deuren van de inlaatsluis bij Spakenburg onvoldoende open kan, als gevolg van ingestort puin van het
ten deele vernielde huisje waarin het gemaal was aangebracht. (..) C-7 C.Pn. laat daarom 2 deuren verwijderen,
meldt daarbij echter, dat stuiten van de toevoer nog steeds mogelijk blijft, zoodat het onderloopen van de
Bisschopperweg en de opstellingen van de voorposten van I-18 RI kan worden voorkomen. Het peil der
inundatie blijft echter onvoldoende."
Er waren Z van Amersfoort nog andere problemen met de inundatie. De C-21 RI meldde terzake [8]:
"10 Mei 1940. 13.45 Ingevolge order C-VIII Divisie 10 man (..) gezonden naar Roffelaarskade en Bruinenburgersluis om zandzakken te vullen. (..)
11 Mei 1940. 7.30 Bericht C-Voorposten dat waterpeil inundatie te laag is, Voskuilerweg staat nabij Nattegat
droog.
18.20 C-Bruinenburgersluis bericht dat waterpeil stijgt en dat dit is 3.30 m.
18.45 C-VIII Divisie bericht dat met kracht water in kom V wordt gelaten.
12 Mei 1940. 0.50 C-Bruinenburgersluis meldt dat zandzakken tussen schotbalken zijn geworpen tot hoogte
2.50 m.
8.10 C-Bruinenburgersluis meldt waterpeil 3.34, peil zakt. (..)
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10.55 C-VIII Divisie bericht dat door onbevoegden aan de inundatiewerken is gezeten,
vermoedelijk ook in het vak van VIII [m.z. VII ?] Divisie. Is streng verboden, doorgegeven."

1.2

Amersfoort

Het volgende kaartje [9] zoomt in op het gebied rond Amersfoort. Kleuren verduidelijken de structuur.*

Het woongebied van Amersfoort bleef tot 1950 bijna geheel binnen de spoorwegvork oost en het Valleikanaal.
Verder was er wat spaarzame bebouwing langs de hoofdroutes. Op de Amersfoortse Berg en langs de weg naar
Utrecht waren villa's op ruime kavels neergezet. N tussen beide spoorwegvorken, langs de weg naar Soest, was
een woonwijk voor NS-personeel ontstaan.
Aan de westkant van Amersfoort lag veel bedekt terrein, met zand, heide, en bos en met hoogten tot 50 m +NAP.
Deze hoogten behoren tot de Utrechtse heuvelrug, die uitloopt naar de Leusder heide en de Amersfoortse Berg.
Aan de oostzijde ligt het overwegend lager en open landelijk gebied van de Gelderse Vallei.
De stad had in die tijd nog een groot garnizoen, met de volgende legeronderdelen [10]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Staf IV Div (bij de mobilisatie opgeschaald naar Staf IV LK)
Staf VIIIe Infanteriebrigade (bij de mobilisatie opgeschaald naar Staf VIII Div)
5 RI, 16 RI, 18 RI, en 21 RI
1 RH, met Staf
Rijschool /School voor reserve-officieren der Cavalerie
Staf IVe Artilleriebrigade (bij de mobilisatie opgeschaald naar Staf Legerkorpsartillerie IV LK)
5 RA
Hoefsmidschool.

Rond Amersfoort waren daarom nogal wat militaire gebouwen te vinden. Aan de Eem lagen het Werk bij
Krachtwijk en het Werk aan de Glashut, zie het kaartje van de Grebbelinie. Deze twee versterkingen moesten het
enkele meters +NAP liggend, slecht te inunderen gebied tussen Hoogland en Hoevelaken afgrendelen. Aan de O
stadsrand bevonden zich het Militair Hospitaal, de Kazerne Bereden Wapens (Prins Willem III), en de Infanteriekazerne (Juliana van Stolberg). Een paar km W van de stadskern was de nieuwe Cavalerie-kazerne (Bernhard)
sinds juni 1939 in gebruik bij 2 EPaw. Deze kazerne ontbreekt op bovenstaand kaartje, dat de situatie van
ongeveer tien jaar eerder weergeeft. Buiten beeld valt de nieuwe Geniekazerne (Du Moulin). Die staat aan de
weg naar Utrecht, binnen de gemeente Soesterberg. Verder ontbreken de barakkenkampen, waarin gedurende de
mobilisatie een groot deel van de troepen in en om Amersfoort werd ondergebracht [11].
* Rood:
Hoofdwegen.
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Blauw:
Zwart:
Groen:

Eem, Valleikanaal, Grift.
Spoorwegen.
Fort (Werk op de Glashut), Militair Hospitaal, Kazernes (Bereden wapens, Infanterie).
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Na de mobilisatie werd rond Amersfoort een grote troepenmacht gelegerd. Het was niet eenvoudig, voor die
tienduizenden mannen extra, plaats te vinden. In het algemeen gold, dat in stedelijk gebied huisvesting gevonden
werd in kazernes, scholen, hotels, veilinggebouwen en andere grote gebouwen. In landelijk gebied werd
ingekwartierd op enkele grote landgoederen en op boerderijen. Het kostte vaak al grote moeite om een sectie
(van ongeveer 40 man) in zijn geheel op één adres onder te brengen.
Een beeld, hoe groot de verspreiding van een regiment (ongeveer 2.500 man) dan kon zijn, kan worden
verkregen uit bundels met mobilisatie-ervaringen.
Zo lezen we over 16 RI [12]:
"In Achterveld, Hamersveld, Leusbroek en Stoutenburg waren enkele duizenden soldaten gelegerd van het 16e
Regiment Infanterie (voetvolk)."
"Na de komst in de Chr. Mulo-school aan de Leusderweg te Amersfoort ging de groep van 16 R.I. naar
Scherpenzeel, waar één nacht werd gebivakkeerd, waarna men naar Hamersveld vertrok. De derde sectie van de
sergeanten Vink en Quint kwam in de "Kippenbond" in Achterveld.
Andere inkwartieringsadressen van 16 R.I. waren bijvoorbeeld Gard Schreuder in het buurtschap Asschat [O.
van Leusden], bakker Wout van Wijk op de meelzolder, en het koetshuis van "De Heiligenberg" onder Leusden.
Bovenmeester Baalman had voor niets de verloven voor aardappelrooiers onder de leerlingen bij de inspecteur
aangevraagd, want de zomervakantie werd voor de St. Jozefschool in Achterveld verlengd wegens inkwartiering
van het 16e R.I."
"Het Sint Ansfridusgesticht in Hamersveld kreeg de eerste soldaten binnen zijn muren op 23 oktober en een paar
weken later werd het hele huis bezet en ook de drie schoollokalen lagen vol met soldaten. Dat duurde zo'n drie
maanden, waarna de groep ging verhuizen naar de houten barakken op de Leusderheide."
Barakkenbouw was een oplossing om de gemobiliseerden minder verspreid onder te brengen. Hierover is weinig
bekend. Maar rond Amersfoort is destijds druk gebouwd aan kampementen [13]:
"Van Noord naar Zuid lagen er rond Amersfoort de volgende kampen:
Kamp Zonnebloemstraat, aan de kop van het Soesterkwartier. Dit kamp werd pas in 1940 gebouwd, zodat de
kinderen van het Soesterkwartier weer naar school konden.
Kamp Bokkeduinen, ten oosten van Birkhoven tussen de spoorlijnen naar Utrecht en Amsterdam.
De Boskamp, Laan 1914, Leusden.
Kamp Amsvorde, Laan 1914, Leusden. Dit kamp grensde aan de Boskamp (..).
Kamp Waterloo, Doornseweg, Leusden. Eigenlijk Kamp Lisiduna geheten, maar iedereen noemde het kamp naar
de buurtschap waar het gelegen was.
Kamp Austerlitz, in de bossen tussen de Leusderhei en Austerlitz. Dit is het enige kamp [in Utrecht ?] waarvan
nog barakken uit 1939 overeind staan."
In dit rijtje ontbreken nog drie van oorsprong semi-permanente kampen. Kampoord (Cavalerie), Kamp Hoogte
50, en Kamp van Zeist (beiden Genie). De kampementen waren militaire complexen, die gedeeltelijk alleen in de
zomermaanden voor grote oefeningen werden ingericht en uitgebreid met tenten. Het ontstaan hiervan gaat terug
tot de Franse tijd. Dit omvangrijk militair complex ligt op de Leusderheide, zuid van de oude straatweg Utrecht Amersfoort. De heide was sinds ongeveer 1870 oefenterrein voor infanterie, cavalerie, en artillerie. Hier werden
eerder al grote manoeuvres gehouden en oefenden tientallen jaren lang de "Amersfoortse" regimenten (zie pag.
5). Het Geniekamp werd in 1939 door de Genie verlaten voor de nieuwe Du Moulin-kazerne. Toen werd dit
kamp in gebruik genomen door de Luchtvaartafdeling [14].
De bekende bronnen geven bijna nooit duidelijk aan, welke eenheden precies in welke kampen waren gelegerd.
Als er al aanduidingen te vinden zijn, blijven die meestal te vaag. Alleen uit het verslag C-I-5 RA [15] blijkt
duidelijk, dat in Kamp Austerlitz I-5 RA was ondergebracht.
In enkele gevallen is de bewoningsgeschiedenis dan nog te achterhalen door combinatie van gegevens uit
verschillende bronnen.
Zo vermeldt het Stafwerk, dat III-21 RI legerde in een barakkenkamp bij 't Heihuis, III-16 RI bij Oud-Leusden
[16]. Op een oude stafkaart is de ligging van 't Heihuis gevonden: bij de kruising van de Doornseweg met de
Treekerweg, enkele km Z van Bavoort. III-21 RI lag dus vermoedelijk in Kamp Waterloo (zie boven). Verder
klopt de aanduiding "Oud-Leusden" volgens de stafkaart alleen goed met De Boskamp, of Kamp Amsvorde.
De eerdere vermelding "houten barakken op de Leusderheide" (zie boven) is daarmee voor III-16 RI nader
gepreciseerd.
Als deze gedeeltelijke reconstructie klopt, was in elk barakkenkamp vermoedelijk een infanteriebataljon of
artillerieafdeling (circa 700 man) ondergebracht.
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1.3

IV LK

Het N deel van de Grebbelinie was circa 30 km lang. Hierin stonden 140 koepels en kazematten [17].
O van de inundaties bevonden zich als "lichte troepen" (verkenningseenheden) 1 RH en 5 RH. Verder bewaakten
voorposten belangrijke knooppunten en toegangswegen [18]. Tussen Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk was de
onderwaterzetting het breedst, meer dan 10 km. Z van Amersfoort stond hooguit een strook van 1-3 km breedte
onder water [19].
IV LK bestond zoals gebruikelijk uit twee divisies. Samen 6 regimenten infanterie en, voor de rechtstreekse
steun hieraan, twee regimenten artillerie. Eén RI (20 RI) was onttrokken, om als legerkorpsreserve bijzondere
taken uit te voeren [20].
N van Amersfoort was het vak van VII Div. Deze divisie bestond in hoofdzaak uit 18 RI, 7 RI, en 1 RA. Naar
het Z aansluitend, was VIII Div met de verdediging belast. De grote eenheden hiervan waren 5 RI, 16 RI, 21 RI,
en 5 RA. Ook waren nog 5 afdelingen L(K)A ingedeeld: I-9 RA, III-15 RA en 18 RA [21].
De stellingen van de artillerie waren, behalve die van III-18 RA en van I-5 RA, geconcentreerd in het gebied
rond Amersfoort [22].
I-1 RA, II-1 RA en III-5 RA waren enkele km W van Amersfoort opgesteld, in het gebied van de Soesterduinen,
N van de spoorlijn Amersfoort-Utrecht. 3-I-9 RA lag ongeveer op dezelfde hoogte, maar Z van deze spoorlijn
[23].
I-5 RA stond ver Z, ongeveer 2 km N tot NW van Woudenberg aan de zuidgrens van het vak IV LK. Op een
kaartje van de C-LKA is 2-I-5 RA (m.z. 2-II-5 RA) verkeerd aangegeven. De vermoedelijk juiste positie was
ruim 1 km verder Z, bij de Heiligenberg [24].
Twee batterijen van I-9 RA waren in secties verdeeld, en geplaatst in verwisselstellingen. De eerste sectie stond
N van Amersfoort, in de Lage Birk (Kweeklust). De tweede bevond zich Z van de spoorlijn, in het Bergkwartier
(Troelstralaan). De derde stond in de Z stadsrand bij de Galgenberg (Borneoplein). De vierde sectie bevond zich
bij de RK kerk in Hamersveld, dat nu tot de gemeente Leusden behoort. De derde batterij (3-I-9 RA) had in de
normaalstelling op de Vlasakkers de zuidelijke positie betrokken [25].
Van 15 RA waren I- en II-15 RA ingedeeld bij II LK [26]. De linker batterij van III-15 RA stond in een
vooruitgeschoven stelling bij 't Stort [27]. De rechter batterij moest op 10 mei naar Leiden, en werd ingezet bij
Valkenburg. Deze was op 12 mei terug, vuurgereed in de normale stelling [28]. Volgens fotomateriaal (zie pag.
8) en de plaats van de cp was dat vermoedelijk Z van Bavoort. Dat ligt op coördinaat 155,8-459,2 tegenover
Leusden-Zuid [29]. Beide batterijen hebben o.a. vuur uitgebracht op Achterveld [30]. Dat doel lag vanuit de door
de C-LKA en ook in het Stafwerk aangegeven stelling bij de Oude Kamp buiten bereik [31].
I-18 RA bezette stellingen tussen OLV Ter Eem en de watertoren, bij en op de Amersfoortse Berg. II-18 RA
stond in de westelijke spoorwegvork (Birkhoven-Bokkeduinen). III-18 RA bewaakte de IJsselmeerkust tussen
Huizen en Bunschoten-Spakenburg. Dit regiment was door generaal Winkelman in april 1940 uit het Oostfront
van de Vesting Holland gehaald. De derde afdeling was daarbij verplaatst naar stellingen ongeveer 2 km NW
van Blaricum [32].
De vuurmonden bestreken vermoedelijk een sector tussen NO (8 o/oo) en ZO (24 o/oo). Bijna alle vuren zijn in
de richtingen NO (Nijkerk, Voorthuizen, Terschuur) en O (Achterveld en Barneveld) afgegeven [33].
1 RA en 5 RA vormden de divisie-artillerie (DA). In de toewijzing aan de divisies waren III-1 RA en III-5 RA
verwisseld. I-9 RA was legerkorpsartillerie (LKA). III-15 RA en 18 RA kwamen uit de legerartillerie (LA).
De verschillende afdelingen hadden als taak [34]:
Afdeling Vuurmonden
Indeling
Taak
I-1 RA
12 stukken 7 veld
DA VII Div
Rechtstreekse steun aan 7 RI
II-1 RA* 12 stukken 7 veld
DA VII Div
( Min 1-II-1 RA) Rechtstreekse steun aan 18 RI
III-1 RA 12 stukken hw 12.14
DA VIII Div Rechtstreekse steun aan 5 RI
I-5 RA
12 stukken 7 veld
DA VIII Div Rechtstreekse steun aan 21 RI
II-5 RA* 12 stukken 7 veld
DA VIII Div (Min 2-II-5 RA) Rechtstreekse steun aan 16 RI
III-5 RA 12 stukken hw 15.17
DA VII Div
Algemene opdrachten
I-9 RA
12 stukken 10 veld
LKA IV LK Artilleriebestr, storende en verontr vuren, steun voorposten
III-15 RA 8 stukken hw 15.15
LKA IV LK Artilleriebestr, storende en verontr vuren, steun voorposten
I-18 RA
12 stukken 12 l.st
LKA IV LK Artilleriebestr, storende en verontr vuren, steun voorposten
II-18 RA 12 stukken 12 l.st
LKA IV LK Artilleriebestr, storende en verontr vuren, steun voorposten
III-18 RA 12 stukken 12 l.st
LKA IV LK Artilleriebestr, storende en verontr vuren, steun voorposten
* Uit de DA leverde elk RA één batterij, in een vooruitgeschoven stelling geplaatst, als tijdelijke steun aan de
LKA. 1-II-1 RA stond N van Amersfoort, O van de Eem (Koppel) bij een timmerloods [35]. 2-II-5 RA stond Z
van Amersfoort, O van de Heiligenberg [36].
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De stellingen van de artillerie zijn niet alle meer precies bekend. Ze zijn meestal uit het geheugen aangeduid.
Een enkele auteur twijfelt zelf al aan de juiste plaats. Soms lijken gegevens ook duidelijk met elkaar in strijd.
Daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat een afdeling artillerie een groot terrein beslaat. Het Handboek
Artillerie te Velde (SROBA, 1933) schreef een tussenruimte voor van 200 m - 500 m tussen de nevenbatterijen,
en een afstand van 300 m - 500 m tot een voorliggende batterij (in verband met gevaar van "voortijdige
springers"). Binnen de batterij mocht de afstand naar een nevenvuurmond 20 m - 75 m zijn [37].
Hoofdoorzaak voor verschil in opgaven is, dat de oorspronkelijke inmeetgegevens (nulpunten per batterij) vaak
niet bewaard zijn. Ook zijn posities nog wel in een oude notatie, in vierkanten van 1.000 m x 1.000 m, gemeld.
Tenzij decimalen zijn gebruikt, is er dan een maximale afwijking van 500 m. Tenslotte waren kaartbladen vóór
1940 nog gebaseerd op een ander coördinatenstelsel dan nu. Dan moet worden omgerekend naar de huidige
coördinaten, met kans op fouten. Hoofdstuk 4 geeft nadere informatie over kaarten en meetttechniek.
De opgaven uit verschillende bronnen zijn aan elkaar getoetst. Daarbij werden vergeleken:
•
•
•

De vrijwel volledige reconstructie "Stellingen IV LK" uit het Stafwerk [38].
Gevechtsverslagen en kaarten van artillerie-commandanten [39].
Een map luchtfoto's van het stellinggebied per LK in de winter 1939-1940 [40].

De resultaten zijn geplot op de volgende kaart, uitgave 1988. Drie eenheden in een westelijker stelling
ontbreken: III-18 RA (bij Blaricum), 2-II-1 RA (bij Gasfabriek Soest) en 3-II-1 RA (in de Soesterduinen).
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1.4

X. AK

De Duitse troepen die over de IJssel en Veluwe oprukten naar de Grebbelinie, behoorden tot Heeresgruppe B,
onder commando van Generaloberst Fedor von Bock. Opdracht was, om met gebruik van snelle voorhoeden
Holland te bezetten, en de verbinding tussen het Nederlandse Leger en de gezamenlijke Belgisch-Engelse-Franse
strijdkrachten te verhinderen. Zijn operatiegebied besloeg Nederland en een groot deel van België.
Heeresgruppe B werd gevormd door de 18.Armee (noord), en de 6.Armee (zuid), met nog enkele reserveeenheden. Het eerste Leger stond onder bevel van General der Artillerie Georg von Küchler, het tweede van
Generaloberst Walther von Reichenau. De scheidingslijn tussen beide Legers liep van Kevelaer (bij 6), over de
Maas naar Venray (bij 8), Helmond (bij 6), Eindhoven (bij 6), Baarle Nassau (bij 18), over St. Lenaarts (bij 18)
tussen Turnhout en Antwerpen.
De 18.Armee omvatte X.AK, onder General der Artillerie Christian Hansen, en XXVI.AK, onder General der
Artillerie Albert Wodrig. Een AK bestond uit twee of drie Infanterie Divisionen (ID), zo nodig nog versterkt met
één of meer Panzer Divisionen (PD).
De ID was basiseenheid van het Duitse leger. De divisie had ongeveer 18.000 man, inbegrepen een staf van circa
500 man. Een ID omvatte drie Infanterieregimenten (IR), een Artillerieregiment (AR), Aufklärungs, Panzerjäger
en Pionier Abteilungen, en eenheden voor verbindingen e.d. De bataljons infanterie, resp. afdelingen artillerie,
waren hierbij genummerd I tm IV. De 12 compagnieën infanterie, resp. 12 batterijen artillerie, werden binnen het
regiment doorgenummerd. De vier specialistencompagnieën, uitgerust met zware infanteriewapens, kregen in dit
systeem de nummers 13 tm 16 [41]:
13
14
15
16

Leichte Infanterie-Geschütz Kompanie (l IGK), met 6 stukken van 7,62 cm en 2 stukken van 15,0 cm.
Panzer Jäger Kompanie (PzJK), met 12 stukken Pak (Pag) van 3,7 cm en 6 lichte mitrailleurs.
Krad Schützen Kompanie (KradK), motorrijders met 3 mortieren van 5,4 cm, 9 lichte en 2 zware
mitrailleurs, verder ook een peloton pantserwagens. "Schütze" is vergelijkbaar met soldaat, tirailleur.
Schwere Infanterie-Geschütz Kompanie (s IGK), met 8 stukken van 15,0 cm, verder ook een peloton
pioniers met 3 lichte mitrailleurs.

X.AK bestond uit de volgende grote eenheden* [42]:
Divisie Regt
Versterkingen/Bijzonderheden
+
Artilleriekommandeur 22
+
Beobachtungs Abt 30
+
IV/AR 256 (mot)
+
III/AR 311 (mot)
+
I/AR 697 (mot)
+
Mörser Abt 735 (mot)
+
II/Flak Rgt 241 (mot)
+
4/Flak Abt 94 (mot)
+
Flak Btn 605 (mot)
+
Pionier Bat 651 (mot), Brückenbau Bataillon 612
+
Brückenkolonnen 1/410, 2/410, 1/412, 2/412, 612
+
Eisenbahnbatterie 674
+
Panzerzüge 3, 4, 7
+
Eisenbahnzüge 4, 4a, 7a, 7b
+
Gr. Hanni, Hans/Sonderkommando Stein
207.ID IR 322
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
207.ID IR 368
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
207.ID IR 374
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
207.ID AR 207
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
+
SS Standarte "Der Führer" (mot)
+
II/AR SS (mot)
227.ID IR 328
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
227.ID IR 366
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
227.ID IR 412
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
227.ID AR 227
"Dritter Welle", zie voetnoot pag. 10
+
SS Leibstandarte "Adolf Hitler" (mot)
+
IV/AR SS (mot)
* Bovendien 526 ID, belast met grensbewaking. Deze had 13 compagnieën,
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Toelichting
Verg. onze LKAC
Artillerie-meetgroep, verg. AMC
Met 12 st 15,0 cm
Met 12 st 10,5 cm
Met 12 st 7,5 cm
Met 6 st 21,0 cm
Met 12 st 8,8 cm, 54 st 2,0 cm
Met 12 st 2,0 cm vierlingmitrailleurs
Met 36 st 2,0 cm
Geniebataljons
Met (o.m.) 1x16 ton, 3x 8 ton bruggen
Met 2 st 24,0 cm
Pantsertreinen Zutphen, Deventer, Arnhem
Troepentransporttreinen
Ongeveer 200 man marinetroepen
Op details anders dan Normalgliederung
Op details anders dan Normalgliederung
Op details anders dan Normalgliederung
Met 36 st 10,5 cm, 12 st 15,0 cm
Uit SS V-Division, met 16 pantserwagens
Uit SS V-Division, met 12 st 10,5 cm
Op details anders dan Normalgliederung
Op details anders dan Normalgliederung
Op details anders dan Normalgliederung
Met 36 st 10,5 cm, 12 st 15,0 cm
Uit SS V-Division, met 16 pantserwagens
Uit SS V-Division, met 12 st 15,0 cm
met totaal 36 stukken Pak 3,7 cm.
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De opmars van X.AK verliep langs twee assen. Zie Bijlage, Kaart 1.
De 227.ID en de versterkte Leibstandarte SS "Adolf Hitler" volgden een noordelijke route. Deze opmarsweg liep
langs en door Apeldoorn richting Amersfoort. De 207.ID en het versterkte SS-regiment "Der Führer" trokken
over Arnhem richting de Grebbeberg. De scheidingslijn tussen beide divisies liep in deze fase over Brummen en
Loenen, Z langs Harskamp en Meulunteren, N langs Scherpenzeel, naar Zeist [43].
Zonder de versterkingen bestond 227.ID* uit IR 328, IR 366, IR 412, en AR 227.
Op het eerste gezicht lijkt het, dat de noordelijke opmars veel trager verliep dan de zuidelijke. Immers, op 11 mei
waren twee bataljons van SS-Standarte "Der Führer" al in hevig gevecht met de voorposten bij de Grebbeberg.
Pas in de middag en avond van de volgende dag bereikten delen van 227.ID Barneveld [44].
Nu kon 227.ID inderdaad niet snel oprukken. In de avond van 10 mei hadden de Snelle Groepen Midden (SGM)
en Zuid (SGZ) het Apeldoorns kanaal bereikt. De hoofdmacht van 227.ID stond toen nog oost van de IJssel.
Vertraging ontstond vooral door de uitgevoerde brugvernielingen. Voor brugslag over het Twente-kanaal was
bijna al het ingedeeld pontonmateriaal nodig. De rest werd gebruikt voor een noodbrug bij Zutphen. Toen het
eerste zware verkeer hierover ging, verzakte de koppijler. De artillerie moest wachten op reparatie van de brug,
terwijl de lichtere eenheden met veren werden overgezet. De volgende barriere vormde het Apeldoorns kanaal.
Ook hier waren de bruggen vernield. Daarom werd enkele km O van Lieren en Loenen overnacht. Materiaal
voor een 8-tons brug kon nog worden geleverd door 207.ID. SGM en SGZ hadden de opdracht zo snel mogelijk
naar Barneveld op te rukken. SGM kreeg daarbij bevel met noodmiddelen het kanaal over te gaan, en in
Apeldoorn rijwielen te vorderen om de opmars te versnellen [45].
De opmars van 227.ID verliep ook door de wegstructuur veel moeizamer dan van 207.ID. De afstand Arnhem Grebbeberg is rond de 20 km. Dat was een mars te voet van 5-6 uur, gerekend zonder opsteltijd, maar met een
half uur rust. De kortste weg Zutphen - Amersfoort is meer dan 60 km. Het wegennet had naar huidige normen
geringe capaciteit. De rijkswegen van toen zijn de N-wegen van nu: tweebaans wegen, maar nog bestraat met
klinkers, keien, of beton. De landwegen waren meestal karresporen. Uit Arnhem liepen twee straatwegen naar de
Grebbelinie. Het gros van 227.ID trok zuid van Apeldoorn op, grotendeels over landwegen. Op een typerende
foto is een Kradschütze te zien met een zakdoek voor de neus, tegen het opwaaiende zand en stof [46].
De mariniers van het Sonderkommando Stein, en III/SS AH (uit SGM), hadden de opdracht scheepsruimte te
vorderen in Harderwijk en Nijkerk, om de Grebbelinie te omtrekken. Geschikte schepen werden niet gevonden.
Spitsen van de snelle groepen verkenden bij Amersfoort (richting Terschuur, Achterveld, en Asschat) en bij
Scherpenzeel (richting De Klomp en Renswoude). SGM opereerde N van de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort,
SGZ Z van deze lijn. De verkenning naar De Klomp werd vanuit Ede op eigen gezag uitgevoerd door IR 368 en
I/AR 207, beide reserve van X.AK. Deze actie werd daarom stopgezet [47].
De Duitse spitsen raakten, na hevige confrontaties met eenheden van 1 RH, in gevecht met onze huzaren en
voorposten bij Achterveld, Stoutenburg (III/IR 366), en Asschat (Radfahrer Bat 227) [48].
De DC van 227.ID leek een aanval bij Amersfoort, door de daar verkende troepenbewegingen (? waarschijnlijk
evacuaties) en de "immer grössere Versumpfung des Geländes" [49] (? er werden aan onze zijde juist enkele
problemen met de inundatie gemeld), minder kans van slagen te hebben dan bij Scherpenzeel. Hij stelde daarom
zijn chef voor, de aanval te verleggen naar de laatste plaats. Daarvoor kwam na veel aandringen toestemming,
met een extra afdeling artillerie (I/AR 207). Mörser afdeling 735 werd ook op 13 mei onttrokken aan de aanval
bij de Grebbeberg, maar kwam pas de volgende dag aan [50].
Volgens Duitse gegevens hadden in de nacht van 12 op 13 mei sterke overvallen van Nederlands artillerievuur
plaats op Barneveld, en op de opmarswegen van de divisie. Deze hinderden het gereedstellen voor de aanval op
Scherpenzeel. De actie werd daarom naar de middag van 13 mei verschoven [51].
De aanval werd ingeleid door het vuur van alle 19 batterijen (15 van 10,5 cm geschut, 4 van 15,0 cm), die over
76 vuurmonden beschikten. Aan Duitse artillerie was op 13 mei beschikbaar geheel AR 227, aangevuld met
I/AR 207, 12/AR 256, en I/AR 697. De rechtervleugel (IR 366 min III, versterkt met de Snelle Groep Zuid, I/IR
328, 1/Pi Bat 227 en 1/PzJ Abt 227) kwam goed vooruit door Scherpenzeel, maar de linkervleugel (IR 412,
versterkt met 1/Pi Bat 651 en 14/IR 328) bleef hangen onder zwaar flankerend vuur. Tegen de avond werd de
actie afgebroken, om de troepen te hergroeperen voor een nieuwe aanval op 14 mei [52].
Bij 227. ID werd in de avond van 13 op 14 mei veel vuur ontvangen, dat na middernacht zwakker werd, en
tenslotte ophield. Tegen 09.00 uur in de morgen bleek, dat de Grebbelinie ontruimd was. De DC gaf hierna
meteen bevel voor de achtervolging. Die werd met toen met drie groepen ingezet [53].
* De Infanteriedivisies van X.AK behoorden tot de "Dritte Welle". Hierbij waren er op details afwijkingen ten
opzichte van de normale opbouw van een infanteriedivisie. Volgens Müller [54] waren dat:
•
•
•
•
•

Geen Mortiergroep, geen Verkenningsafdeling, geen Bruggencolonne, geen Cie geneeskundige troepen.
Infanteriegeschutcie met 8 stukken licht infanteriegeschut (7,5 cm of 7,62 cm).
Verkenningsgroep meestal per fiets.
Wielrijderseskadron inplaats van Verkenningsafd, versterkt met Infanterie- en Pantserafweergeschut (Zug).
Telefooncie, Bakkerijcie, Veldhospitaal, Aan- en afvoercie met paardentractie.
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2
2.1

Dagboek
9 en 10 mei

In de avond van 9 mei was het bijzonder druk op het Stafkwartier van de CV, in Veldheim te Zeist [55]. Er was
om 20.45 uur een telex van de OLZ ontvangen: "van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen.
weest dus zeer op uw hoede." Daarom kregen II LK en IV LK bevel om de paraatheid op te voeren. Uiterlijk
5.00 uur de volgende ochtend moest de Grebbelinie graad van slagvaardigheid 3 hebben bereikt. Dus ongeveer
een uur na zonsopkomst dienden de voorposten voor langdurige dienst gereed te zijn, in de frontlijn de
mitrailleurs bemand en van munitie voorzien, de artillerie bestemd voor steun aan de voorposten en voor vuur op
grote afstand in stelling te staan* [56].
Nog voor daglicht op 10 mei, scheerden drie Heinkel-bommenwerpers over het kampement in Bilthoven. Rond
3.30 uur werden ontploffingen gehoord uit de richting van Hilversum en Soesterberg. Later werd duidelijk, dat
door een Duitse bomaanval op vliegveld Hilversum 4 machines van I VerkGr waren beschadigd. Op Soesterberg
was weinig schade aangericht [57].
Op het hoofdkwartier kwamen kort daarop de eerste meldingen van massale grensovergang door Duitse troepen
binnen. Direct ging een telex uit, met het bevel om volledig in het geweer te komen [58].
Alle artillerie rukte nu aan. De burgerwerklieden kregen opdracht door te gaan met hun werk aan het Valleikanaal en de stellingen bij Liendert, de prikkeldraadversperringen vóór de stoplijn, en het afwerken van de cp
van IV LK. Slagsnoerleidingen werden aangebracht aan de voor vernieling aangewezen objecten. Op het acces
bij Coelhorst legden de pioniers een nieuw mijnenveld [59].
4-1 RH voerde de opgedragen vernieling van 27 bruggen over het Apeldoorns kanaal uit [60].
Voor de bevolking tussen Soest en Barneveld, die het eerst door artillerie en vliegtuigen bedreigd leek, lag al een
evacuatieplan klaar. Daarbij zouden ook de gestichten worden ontruimd en het vee, om de voedselvoorziening
veilig te stellen, binnen de Vg Holland gebracht. Het bevel voor evacuatie van de hoofdweerstandsstrook van de
Grebbelinie werd rond 7.00 uur gegeven [61].
De berichten waren verward. De radio gaf, nog bij donker, een stroom van waarnemingen door over vijandelijke
vliegtuigen, vliegend van O naar W, later ook van W naar O. Rond 5.00 uur was zeker dat we in oorlog waren.
Duitsers hadden o.a. Coevorden, Oldenzaal, Winterswijk, Westervoort en Roermond bezet. Minstens vijf
gepantserde treinen waren gezien. Onder andere bij Westervoort en bij Gennep. Bijna alle bruggen waren tijdig
opgeblazen. Alleen bij Oeffelt (Gennep) was de trein er eerder. Om 8.00 uur was bekend, dat zwaar gevochten
werd bij Zutphen en Doesburg. Een uur daarna werd bericht over Duitse pantservoertuigen bij Zutphen, Gorssel
en Pannerden. Later in de ochtend kwam een melding binnen over de landing van 4 vijandelijke vliegtuigen bij
Radio Kootwijk. Een peloton paw van 1 RH ging daarheen op verkenning. Het bleek loos alarm [62].
De vijand was overal, ook dichtbij Amersfoort. Op Langenoord (NO van Amersfoort) zouden enkele vliegtuigen
zijn neergestort. De bemanning was gevlucht, enkele doden achtergelaten. Oncontroleerbare berichten gingen
rond, dat hier parachutisten waren geland. Die geruchten bleken telkens weer vals. Waar bleek, dat de inundatie
op de linkervleugel, N van Zeldert, niet op peil was. Deze polder was op 9 mei nog bemalen [63].
In verband met luchtlandingen binnen de Vg Holland werden troepen aan de Grebbelinie onttrokken. Infanterie
ter sterkte van 2 bataljons, elk met een sectie pag, werd naar Zuid-Holland gezonden. Verder kreeg 1-III-15 RA
bevel naar Leiden te gaan. Voor het transport beschikte de batterij over eigen Trado's [64].
Na moedige gevechten tegen Duitse troepen van bataljonssterkte, was 4 RH op de Grebbelinie teruggevallen.
Noodgedwongen betrokken de huzaren van 5 RH en 1 RH stellingen in hun kortste en sterkste verdedigingslijn
(Grotenhof-Klaarwater-Nijkerkerveen-Nijkerk). Om 23.15 moesten alle bereden eskadrons, w.o. geheel 5 RH,
zich verzamelen bij Soesterberg. De rest van 1 RH kreeg opdracht de wegenknooppunten Klaarwater, Nijkerkerveen en de kunstweg Amersfoort-Nijkerk te bezetten en vast te houden [65].
Die dag verschenen de eerste legerbulletins. Deze gaven veel mensen in moeilijke dagen steun.
Achteraf gezien waren de inschattingen van de legertop over het krijgsverloop veel te optimistisch [66]:
"Onze grenstroepen volbrengen de hun opgedragen taak. Slechts ten Oosten van Arnhem (..) zijn de Duitschers
tot de IJs[s]el opgerukt.
In het binnenland zijn door vijandelijke vliegtuigen landingspogingen gedaan en op enkele plaatsen
parachutisten neergelaten en vliegtuigen geland. De landingspogingen zijn deels mislukt (..).
Nederlandsche grenstroepen bieden verbitterd tegenstand aan IJssel en Maas. (..) Vier Duitsche pantsertreinen
zijn buiten gevecht gesteld, waarvan één tegelijk met de spoorbrug bij Venlo in de lucht vloog (..).
Op één na alle door de Duitschers tijdelijk bezette vliegvelden zijn thans weer in ons bezit (..)."
* In het Stafwerk deel III.1 komt een tabel voor met weergegevens (p. 296). Hierin staat voor zonsopkomst te
Amsterdam op 10 mei, de tijd van 7.13 uur. Dit zal 4.13 uur moeten zijn.
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2.2

11 mei

In de ochtend van 11 mei had 1 RH de laatste verdedigingslijn voor de Grebbelinie (lijn D) bezet. Het vijfde
eskadron, 5-1 RH, met een sectie van het zware mitrailleurseskadron (ME), een sectie mortieren (Mr) en een
sectie pantserafweergeschut (Pag), was opgesteld 2 km O van Hoevelaken bij Klaarwater. 3-1 RH, versterkt met
een peloton pantserwagens (Paw) en een sectie ME, lag ZW van Nijkerkerveen. 4-1 RH, op dezelfde manier
versterkt, beveiligde de grote weg ZW van Nijkerk. De cp was in Vinkenhoef (kruispunt bij Hoevelaken).
Een peloton 2EPaw verkende in de morgen naar de IJssel. Daarbij werd geen vijand gezien. In de middag werd
het andere peloton 2EPaw en de sectie verouderde Paw's (De "Panter", een rupspaw van Carden Lloyd, met de
"Wisent" wielpaw op Morris-chassis) naar Den Haag gezonden op bevel van de OLZ. Het resterende peloton
2EPaw voerde toen een verkenning uit richting Apeldoorn. Daar bleken reeds Duitse troepen aanwezig.
Om 17.00 kwamen de laatste IJsseltroepen door lijn D. Kort daarop werden in het voorterrein vijandelijke Paw's
waargenomen. Een uur later viel 3-1 RH in hinderlaag bij De Mheen (2,5 km NW van Barneveld). In dit gevecht
sneuvelden een korporaal en 5 huzaren. Het peloton 2Epaw stuitte 1,5 km van Voorthuizen op zware weerstand.
Ook 5-1 RH kwam in gevecht. Dat gebeurde bij de brug over de beek bij Klaarwater tussen Hoevelaken en
Terschuur. De Duitse eenheid bestond uit pantservoertuigen, gesteund door infanterie op auto's en motorrijders.
Daar was de sectie Pag juist naar een ander punt verplaatst. De brug was, bij gebrek aan springmiddelen, niet
opgeblazen. De gemaakte versperring van karren e.d. werd eenvoudig opzij geschoven. De Sie Mr opende het
vuur en boekte daarbij voltreffers. De vijandelijke colonne maakte daarop halt en week terug.
3-1 RH en 4-1 RH kwamen over de enige nog niet door "asperges" geblokkeerde weg (over Hooglanderveen)
binnen de linie. 5-1 RH week vurend terug binnen de voorposten bij Klaarwater [67].
Op 11 mei werd opdracht ontvangen om uit de van de IJssel teruggekomen troepen 2 onvolledige RI's, van elk 2
Bat's, te vormen. Eén nieuw RI moest gecommandeerd worden door C-35 RI (voormalig C-Groep IJssel Z) t.b.v.
II LK. Het andere zou onder bevel komen van C-41 RI (voormalig C-Groep IJssel N) t.b.v. IV LK [68].
In de vroege ochtend voerde I VerkGr een verkenning uit. Als resultaten werden toen nog gemeld [69]:
•
•
•
•

De IJsselbrug bij Zutphen is vernield. Daar geen brugslag of overzetmiddelen in gebruik gezien.
De spoorbrug bij Deventer is vernield.
Geen brugslag waargenomen bij Zwolle of Kampen. Evenmin over het Apeldoorns kanaal.
Op de wegen Amersfoort-Apeldoorn (en verder naar Deventer), en in de lijnen Achterveld-Barneveld en
Scherpenzeel-Renswoude-Lunteren, werden geen troepen waargenomen.

Bij verkenningen later in de ochtend werd ook geen vijand gezien. Maar aan het eind van de dag was de situatie
totaal anders. Toen waren de voorposten bij de Grebbeberg opgerold. Uit Apeldoorn kwam een melding binnen
over doortrekkende Duitse colonnes. De huzaren van IV LK hadden bij Beekbergen vijandelijke troepen ontdekt.
Zoals vermeld, raakten ze 's avonds in zwaar gevecht. De drie eskadrons weken binnen de linie terug. De
huzaren kregen bevel de stellingen voor de HWS weer te bezetten [70].
Enkele fragmenten uit het legerbericht van 11 mei zijn [71]:
"Fransche en Engelsche strijdkrachten zijn ons te hulp gesneld en zullen gezamenlijk met de Nederlandsche
troepen onzen vaderlandschen bodem verdedigen (..).
Na verwoede aanvallen van onze troepen, welke vier uur duurden, is Mill, dat gisteren in handen van den vijand
was geweest, dienzelfden dag door ons hernomen. Daarbij werd de gehele Duitsche bezetting van een
pantsertrein vernietigd (..).
Volgens de laatste berichten van het oude fort Pannerden, hield de bezetting (..) hardnekkig stand. Ten Oosten
van Arnhem en meer stroomafwaarts is de vijand erin geslaagd de IJssel te overschrijden.
Engelsche luchtstrijdkrachten hebben Waalhaven, het eenige zich in Duitsche handen bevindende vliegveld,
herhaaldelijk gebombardeerd. Duitsche troepen zijn van het vliegveld doorgedrongen tot enkele punten in
Rotterdam. Een krachtige zuiveringsactie is thans tegen hen nog gaande (..)
Hoewel op enkele plaatsen wederom parachutisten zijn gedaald, is hun aantal zeer gering. Zij deelden het lot van
de gisteren gelande parachutetroepen en werden grotendeels vernietigd."
Ook nu een (naar kennis achteraf) te rooskleurig beeld. Met de suggestie van beslissende Engels-Franse hulp.
Toch moest toen al duidelijk zijn, dat op geallieerde steun van enige betekenis niet gerekend mocht worden [72].
De ontruiming van de Peel-Raamstelling wordt niet genoemd. Over de genomen voorposten bij de Grebbeberg
geen woord. Niets ook, over de bezetting van de bruggen tussen Moerdijk en Dordrecht. Tenslotte een zwaar
understatement over de Duitse beheersing van het Eiland van IJsselmonde met Rotterdam-Zuid.
Bij het laatste speelde mogelijk een rol, dat de luchtlandingstroepen als zwakker beschouwd werden dan I LK
met de al aanwezige en nog komende versterkingen. De Duitse troepen waren verspreid over een groot gebied
tussen Valkenburg en Moerdijk. Onze Lichte Divisie rukte op naar Dordrecht en Rotterdam [73].
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2.3

12 mei

Deze dag werd de 2e fase van de evacuatie van Amersfoort en Soest bevolen. Voor Amersfoort werden in totaal
21 treinen ingezet, voor Soest 10 [74].
Bij het aanbreken van de dag gingen de drie gemotoriseerde eskadrons van 1 RH naar voren. Om 5.30 uur
hadden zij de door hun RC aangewezen posities bereikt. 3-1 RH en de hierbij ingedeelde Sie zware mitrailleurs
van het ME, stond in stelling 3 km ZW van Nijkerk. 4-1 RH, ook met een Sie ME, was opgesteld 1 km ZO van
het kruispunt Hoevelaken, aan de weg en spoorlijn naar Apeldoorn. 5-1 RH, eveneens met een Sie ME, bevond
zich daar dichtbij, 1,5 km O van het zelfde kruispunt. Het vierde eskadron was net ter plaatse, toen het vijf
vijandelijke paw's tegenover zich kreeg. Na een hevig vuurgevecht trok de Duitse eenheid terug op Terschuur
[75].
C-IV LK had de indruk, dat maar kleine vijandelijke eenheden voor de voorposten aanwezig waren. Daarom gaf
hij de RC om 10.00 uur opdracht, meer naar het O te verkennen. De CV wilde zo een beter beeld krijgen van de
Duitse troepenbewegingen. Vanuit Nijkerk moest 3-1 RH een verkenning uitvoeren richting Putten, 4-1 RH uit
Achterveld naar Barneveld, 5-1 RH uit Terschuur naar Voorthuizen [76].
Inderdaad bereikten tot de avond van 12 mei alleen gedeelten van SGM en SGZ onze voorposten. Het ging om
vooruitgezonden eenheden van SS AH en van 227.ID. De eerste groep bestond in hoofdzaak uit III/SS AH, een
Kie.Pz.Jäg.Abt. 227, een Kie.Pi.Bat. 651, 12/AR 256, een Sie.IG en een bruggenkolonne (deel). De tweede
groep omvatte o.m. Rf.Bat. 227, een Bt. I/AR 697, en verder dezelfde versterkingen als III/SS AH. Beide
voorhoeden waaierden over een breed front uit, om een doorgang in de inundaties te vinden naar Amersfoort.
III/SS AH had verder de taak, de groepen Hanni en Hans van Sonderkommando Stein te steunen bij het vinden
van scheepsruimte in Nijkerk en Harderwijk. Het gros van SGM en SGZ bracht de nacht van 11 op 12 mei door
bij Barneveld. Maar de hoofdmacht van de zwaar versterkte SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" (N van de spoorlijn
Amersfoort-Apeldoorn) en van de infanterie-divisie (Z daarvan) had het Apeldoorns kanaal ook al gepasseerd.
Er was over dit kanaal een brug geslagen bij Beekbergen. In zijn cp daar ontving de DC 's avonds 11 mei bevel
van C-X LK om de volgende dag over Barneveld op Amersfoort aan te vallen [77].
Het is daarom niet verwonderlijk, dat de drie gemotoriseerde eskadrons van 1 RH op 12 mei in zware gevechten
betrokken raakten. We vatten die hier kort samen. Uitgebreider lezingen zijn elders te vinden [78].
Het eskadron 3-1 RH (bij Nijkerkerveen) reed met ongeveer drie pelotons en een sectie ME naar Nijkerk. Daar
werd stelling genomen. Een eerder uitgezonden patrouille trof gemotoriseerde troepen [SGM - III/SS AH] aan
bij kp 9 aan de kunstweg Terschuur-Voorthuizen. Ook werd vernomen, dat in Barneveld en op "De Schaffelaar"
in die gemeente sterke Duitse troepen aanwezig waren. Te Putten werd een staande patrouille geplaatst, die
meldde, dat deze plaats vrij van vijand was. Om ongeveer 16.30 naderden onverwacht 3 Duitse paw's uit Z
richting, terwijl uit NO richting (Salentijn) werd gevuurd. Er ontwikkelde zich een hevig, maar ongelijk gevecht.
Het eindigde met de overgave van vrijwel het gehele eskadron [79].
Het eskadron 4-1 RH rukte op naar Achterveld. Even voorbij de brug over de Barneveldse beek ontvingen zij
vuur. Een uit richting Terschuur komende Duitse wielrijder en motorrijder [SGM - III/SS AH] werden gevangen
genomen. Het vuur uit O (Terschuur) en Z richting (Achterveld) werd heviger. Toch wist het eskadron
Achterveld te bereiken. Daar kwamen zij onder vuur van alle kanten. Hierin werden de EC en drie PC's dodelijk
getroffen. Het eskadron moest zich na heldhaftig verzet overgeven [80].
Het eskadron 5-1 RH begaf zich op weg naar Terschuur. Deze plaats werd om 10.00 uur bereikt en bleek toen
vrij van vijand. Op de driesprong N van Voorthuizen werd even later vuren gehoord uit de richting van kp 11.
Men vermoedde dat daar het 4e Pel aangevallen werd. Besloten werd dit te ontzetten. Al 500 m W van kp 12
ontving het 3e Pel vuur. Het 1e Pel kwam pas in het centrum van Voorthuizen zwaar onder vuur, werd daar
omsingeld en moest zich overgeven. In Voorthuizen bevond zich een colonne motorrijders met auto's en één of
meer paw's. Bij kp 17 infanterie ter sterkte van een bataljon [SGM - III/SS AH]. De Leibstandarte had inmiddels
bevel ontvangen via Duitsland en Noord Brabant richting Moerdijk te vertrekken [81].
De LKA gaf in de nacht verontrustende vuren af op Nijkerk, Voorthuizen, Terschuur, Achterveld, en Barneveld,
waar Duitse troepen waren verkend, of werden vermoed [82].
Het legerbericht van deze dag gaf opnieuw een te positief en zelfs ver achterhaald beeld [83]:
"Duitsche troepen hebben op verschillende plaatsen de Maas en de IJs[s]el overschreden. Onze grenstroepen zijn
gedeeltelijk volkomen ongeschokt teruggenomen. Nederlandsche luchtstrijdkrachten hebben oprukkende
Duitsche troepen gebombardeerd.
De Fransche troepen zijn in het oostelijk deel van Brabant met den vijand in aanraking gekomen.
In de Noordelijke provincies, waar zich geen verdedigingsliniën bevonden, zijn onze grenstroepen teruggegaan,
daarbij 's vijands opmars vertragend.
In het binnenland zijn slechts op een enkele plaats parachutisten geland, deze zijn echter onschadelijk gemaakt.
(..) Het vliegveld Waalhaven is door onze artillerie krachtig onder vuur genomen en heeft zijn beteekenis voor
den vijand verloren. De zuiveringsactie te Rotterdam is bijna ten einde gebracht."
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2.4

13 en 14 mei

Op 13 mei bleef het bij IV LK tamelijk rustig. De commandant van X.AK, generaal Hansen, had de opdracht
voor een aanval op Amersfoort ingetrokken. Het zwaartepunt voor de divisie werd, met zijn instemming, verlegd
naar het Z, bij Renswoude en Scherpenzeel (richting tussen Scherpenzeel en De Groep). De vakgrens tussen
227.ID en 207.ID werd daarvoor verschoven naar de spoorlijn Ede-Utrecht.
Tot 4.00 werden de door C-II LK bevolen verontrustende vuren door I-9 RA, III-15 RA, 2-II-5 RA en 1-II-1 RA
voortgezet. In Amersfoort werd de evacuatie van de burgerbevolking voltooid. Bij het station lagen duizenden
fietsen van de vertrokken bevolking [84].
Ondanks de nieuwe bevelen, bleven de voorposten van 16 RI bij Asschat en Stoutenburg in gevecht. Zij stonden
tegenover delen van III/IR 366 en Rf.Bat. 227. Bij Asschat had de vijand zich in de molen van Groot Zandbrink
genesteld (Een flink gebouw, waarschijnlijk voor meer doelen gebruikt. Op de zolder waren hammen en zijden
spek opgeslagen). Een aanvraag voor artillerievuur aan III-15 RA, later gewijzigd tot I-9 RA, werd ingetrokken
[85]. II-5 RA vuurde wel, maar zonder succes [86]. Aan het eind van de ochtend wist een uitgezonden patrouille
van vijf soldaten met een moedige actie, de molen in brand te steken. Laat in de middag werden door II-5 RA,
beide secties van 2-I-9 RA en door de twee batterijen van III-15 RA nog afsluitingsvuren afgegeven in het
terrein voor de voorposten aan de Asschatterdijk, op zich daar (voor afmars ?) gereedstellende Duitse troepen
[87]. Bij Stoutenburg werden de voorposten met mitrailleur- en mortiervuur bestookt. Als DA verleende II-5 RA
vuursteun door het leggen van een afsluitingsvuur [88]. De bij de voorposten ingedeelde sectie 6-veld slaagde
erin, de Duitse mortiergroep onschadelijk te maken [89].
De C-VIII Div was door de C-II Div (van II LK) op de hoogte gebracht van de aanval bij Lambalgen, in het vak
van 15 RI. Op verzoek van C-II LK gaf I-5 RA twee afsluitingsvuren af in dat terrein. I-42 RI werd belast met de
bewaking van de IJsselmeerkust. De bij de VII Div gelegde mijnenvelden werden uitgebreid. Een naar Nijkerk
gezonden wielrijderspatrouille van 18 RI trof daar geen vijand meer aan [90].
De Duitse aanval over Renswoude en Scherpenzeel naar de frontlijn bij De Groep werd die middag door 227.ID
met vuursteun van 76 vuurmonden ingezet. Deze aanval liep vast, onder zwaar flankerend vuur uit onze
voorposten. Op het zuidfront van II LK boekte 207.ID wel succes. Over de Grebbeberg en de spoorlijn werd een
beslissende doorbraak geforceerd naar Rhenen. Het laatste had tot gevolg, dat de gehele Grebbelinie door II LK
en IV LK, en de aansluitende stellingen in de Betuwe door III LK, moesten worden ontruimd om vernietiging te
voorkomen. Dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 mei. Enkele detachementen gaven rugdekking tijdens de
terugtocht naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en onderhielden een langdurig maskerend vuur. Mede doordat
grondmist de volgende ochtend nog urenlang Duitse (lucht)waarneming belemmerde, slaagde de terugtocht van
onze troepen wonderwel [91].
De twee verstrekte legerberichten vermelden over de noodzakelijk geworden terugtocht niets [92]:
"De Duitsche troepen, die den IJs[s]sel hebben overschreden zijn op enkele punten in aanraking gekomen met de
onze, door inundatiën beveiligde stellingen in het Westelijk deel van Gelderland. In de Noordelijke provinciën
hebben de Duitsche troepen plaatselijk de kust van het IJs[s]elmeer en van de Waddenzee bereikt. Onze
grenstroepen in dit deel des lands zijn met geringe verliezen verder teruggetrokken en binnen onze stellingen
aangekomen. De Duitschers hebben met pantsertroepen de Langstraat bereikt. In het Zuidelijk deel van
Rotterdam bevinden zich nog zwakke, zwaar gewapende afdeelingen, doch zonder artillerie. Ondanks de groote
Duitsche overmacht in de lucht hebben onze luchtstrijdkrachten met zeldzame heldhaftigheid, voor den vijand
belangrijke, objecten gebombardeerd."
"In [ee]n kleine sector v[an] d[e] Grebbelinie heeft de vijand terrein gewonnen, dat door ons gedeeltelijk werd
heroverd, doch na hernieuwde Duitsche aanvallen niet behouden is. In de Noordelijke provincies heeft de vijand
zich vastgezet. In het Zuidelijk deel van Rotterdam bieden de aldaar aanwezige Duitsche afdeelingen hardnekkig
weerstand. De in de Langstraat gemelde Duitsche troepen hebben de Moerdijkbrug weten te bereiken en hebben
deze brug overschreden. De Fransche troepen in Brabant nemen in sterkte toe. Verschillende eenheden van het
leger en van de Koninklijke Marine hebben door hun heldhaftig gedrag de beste tradities van ons Volk, die zich
mede weerspiegelen in de vastberaden houding van de burgerij, bevestigd. Volgens de verklaringen van een
gevangen genomen Duitschen vliegofficier hebben de Duitsche luchtstrijdkrachten in Nederland groote verliezen
geleden tengevolge van het uitstekende schieten van onze luchtdoelartillerie."
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3
3.1

De RA's
1 RA

Thuisbasis van 1 RVA, zoals 1 RA traditioneel genoemd werd, was tot november 1938 de Veldartillerie-kazerne
(Van Sypesteyn) in Utrecht. Daarna de nieuwe Willem George Frederik-kazerne in Harderwijk.
Tot de mobilisatie in augustus 1939 bestonden de acht vredes"regimenten" veldartillerie slechts uit een staf en
drie schoolbatterijen. De schoolbatterijen verzorgden de opleiding van het personeel voor de negen mobilisabele
batterijen per RVA [93].
Bij de mobilisatie werd het leger, door oproeping van reserve-officieren en van de dienstplichtigen uit de
lichtingen 1924 tm 1939, op sterkte gebracht. De vroegere acht RVA's, vier RMA's en het Korps Rijdende
Artillerie werden hierna RA genoemd. Onze artillerie werd tot mei 1940 nog met tien regimenten, vier
zelfstandige afdelingen, en enkele andere eenheden uitgebreid.
1 RA vormde samen met 5 RA de DA van IV LK. Deze diende de zes regimenten infanterie van VII Div en VIII
Div in oorlogssituatie vuursteun te geven.
In de toewijzing aan de divisies waren de afdelingen III-1 RA en III-5 RA omgewisseld. Verder waren van de
DA twee batterijen tijdelijk ingedeeld bij de LKA en in vooruitgeschoven stellingen geplaatst. Voor 1 RA ging
het hierbij om 1-II-1 RA. Alleen deze batterij van 1 RA heeft in mei 1940 gevuurd. Opvallend, omdat III-1 RA
vlak achter de hoofdweerstandslijn stond, en zeker ook in staat was vuursteun te geven aan de voorposten bij
Stoutenburg en Asschat. Mogelijk wilde de LKAC de posities van de DA niet voortijdig door het afgeven van
vuren kenbaar maken. De Duitse verkenningen in de buurt van Amersfoort zijn desondanks, zoals hiervoor al
werd aangegeven, afdoende bestreden door de tijdelijk met twee batterijen aangevulde LKA.
Het regiment was op 10 mei 1940 als volgt opgesteld (zie ook Bijlage, Kaart 3):
•
•
•

I-1 RA stond in het vak van VII Div. Deze afdeling had stellingen betrokken in het Monnikenbos, aan de
noordkant van de spoorlijn Amersfoort-Utrecht, tegenover de Vlasakkers.
II-1 RA was verspreid over het vak van de VII Div. De afdeling had N en ZW van Soest resp. 2-II-1 RA en
3-II-1 RA opgesteld. De stelling van 1-II-1 RA was 4 km naar het O, N van Amersfoort aan de Koppel.
III-1 RA was ingedeeld in het vak van VIII Div, in ruil voor III-5 RA, die bij VII Div was gekomen. III-1
RA had posities betrokken ruim een km Z van Amersfoort, aan de spoorlijn Amersfoort-Kesteren.

De commandant van 1-II-1 RA heeft een beknopt verslag ingediend, van maar 1 bladzijde A4.
De batterij betrok de tevoren ingerichte stelling aan de Koppel, het water dat Amersfoort met de Eem verbindt.
Dat was op het terrein van een houthandel. De cp kwam in het kantoor van dit bedrijf. Een wp werd betrokken
op de graansilo van Van Vollenhoven.
De batterijstelling was moeilijk bereikbaar, alleen over een smalle weg tussen de Eem [of de Koppel ?] en de
bebouwing. De gevechtstrein werd ondergebracht in de stallen van de Gemeentereiniging. Fouragering vond
plaats vanuit de gevechtslegering te Lage Vuursche, ver achter het front. Daar was volgens de adreslijst van 28
december 1939 [94] de gehele Staf van 1 RA ondergebracht. De keukenwagen stond op het stellingterrein.
Uit het in maart 1948 opgemaakte gevechtsverslag blijken hierna de volgende gebeurtenissen [95]:
"In de avond van de 12e Mei ontving ik opdracht vuur af te geven op een wegenknooppunt in de gemeente
Nijkerk. Dit was een niet voorbereid storend vuur.
Om elf uur 's avonds werd de eerste vuurstoot afgegeven. Daarna volgde een reeks vuurstoten tot ongeveer 3 uur
in de morgen van 13 Mei. De gehele aanwezige voorraad brisantgranaten werd verschoten.*
Terstond werd munitie-aanvulling gevraagd. In de morgen van de 13e Mei werd deze aanvulling ontvangen.
Volgens naderhand gedane waarnemingen heeft het afgegeven vuur juist gelegen.
In de late namiddag van de 13e Mei ontving ik opdracht terug te trekken op mijn stelling in Soestduinen.
In afwijking van de gegeven orders volgde ik de straatweg [Amersfoort-Utrecht], omdat ik de aangewezen weg
over de open heide te gevaarlijk vond. De straatweg bood dekking tegen zicht uit de lucht. Omdat mijn batterij
tot een der laatst terugtrekkende eenheden behoorde leverde dit uit oogpunt van weggebruik geen bezwaren op.
Het verdere verloop van de terugtocht naar Weesp is bekend."

* Volgens het verslag van de LKAC [96] werden door de batterij in de nacht van 12 op 13 mei in drie
opdrachten totaal 360 bg verschoten. Gevuurd werd van 22.30-23.00 uur, van 0.00-0.30 uur, en van 1.30-2.00
uur. Per opdracht werden 2 vuurstoten, elk van 3 minuten tempo 5, afgegeven.
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3.2

5 RA

Dit regiment was vanouds ondergebracht in de Kazerne Bereden Wapens (Prins Willem III) te Amersfoort. Bij
de mobilisatie was daar niet genoeg plaats voor het gehele regiment. Volgens de adreslijst van 1 oktober 1939
[97] werd het regiment verspreid over Leusbroek (I-5 RA, Leusden-Zuid), Amersfoort (II-5 RA, de PWIIIkazerne) en een landgoed tussen Amersfoort en Leusden (III-5 RA, Heiligenberg). Eind 1939 waren I- en III-5
RA elders ondergebracht. De eerste afdeling legerde toen in het barakkenkamp in Austerlitz, de derde in
gebouwen van de voormalige zeepfabriek "De Duif" in Den Dolder [98].
De verhuizingen hielden verband met de noodzaak om de troepen ruimere en betere huisvesting te geven, toen
ons leger langdurig paraat moest blijven. Verder ook met hergroeperingen, veroorzaakt door wijzigingen in de
verdedigingsplannen en daarom nieuw toegewezen stellingen. Het laatste gold vooral III-5 RA, dat toegewezen
werd aan de VII Div. Zoals al aangegeven, werden III-1 RA en III-5 RA verwisseld tussen de divisies. Net zoals
1 RA gaf ook 5 RA een batterij af, die in een vooruitgeschoven stelling kwam voor tijdelijke steun aan de LKA.
Het regiment was op 10 mei 1940 als volgt opgesteld (zie ook Bijlage, Kaart 3):
•

•
•

I-5 RA stond in het vak van de eigen divisie (VIII Div). Deze afdeling had stellingen betrokken aan de ZO
grens van dit vak, tussen Leusbroek en Woudenberg. De 2e batterij stond in verwisselstelling op het
landgoed Den Boom, ongeveer 2 km verder O dan de beide andere batterijen.
II-5 RA was ook in het vak van de eigen divisie opgesteld, en had stellingen tussen Amersfoort en Bavoort.
1-II-5 RA stond tijdelijk in een vooruitgeschoven stelling t.b.v. de LKA, naar we aannemen bij Krakhorst*.
III-5 RA was ingedeeld in het vak van VII Div. Deze afdeling stond in stellingen bij Soestduinen aan de
spoorlijn Amersfoort-Utrecht.

Het verslag van C-5 RA geeft weinig bijzonderheden. Toch zijn hierin twee opmerkingen, in samenhang met
elkaar, interessant. De eerste is, dat 10 mei om 5.25 uur de 1e batterij van III-1 RA in vooruitgeschoven stelling
tot vuren gereed stond. De tweede is, dat diezelfde dag om 7.40 uur alle vooruitgeschoven batterijen tot vuren
gereed stonden [99]. Dit suggereert sterk, dat er in het vak van VIII Div een groter aantal batterijen in
vooruitgeschoven stelling stonden. Vermoedelijk zelfs van elke afdeling één. Zo wordt het ook in het verslag van
de LKAC verwoord, m.b.t. de DA van VII Div en VIII Div: "Van elke afdeeling een batterij in verwisselstelling
(vooruit), voor steun aan de voorposten [100]. Dat is op Kaart C16 in het Stafwerk niet zo aangegeven.
De C-1-5 RA heeft over de eerste oorlogsdag o.a. opgetekend in zijn verslag [101]:
De officier van piket ontving die ochtend om 1.30 uur bericht dat om 5.00 uur graad van strijdvaardigheid 3
moest ingaan. Dit in verband met verontrustende berichten van de grens. Om 3.30 uur werden daarom de
manschappen gewekt. Een half uur later kwamen Duitse vliegtuigen over het barakkenkamp Austerlitz, maar
deze lieten het gealarmeerde kamp met rust. Bij graad 3 zal de 2e batterij de verwisselstelling bezetten. Ook de
Afd cp wordt dan betrokken, tegelijk met de drie wpn (N, Z, Den Boom). Tijdens de voorbereidingen hiervoor
wordt graad 4 afgekondigd. De AOI-groep en de bezettingen van de drie wpn marcheren af per rijwiel. Even
later vertrekken de VRD, de TMD, de VbdAfd en de rijwielordonnansen op dezelfde wijze. De bevelsmiddelen-,
verbindingsmiddelen- en de gereedschapswagen met de bereden ordonnansen vertrekken om ongeveer 5.30 uur.
De AfdC en de kapitein-adjudant vertrekken per auto naar de cp in De Treek. Een uur later arriveren daar de
bevelsmiddelenwagen en de verbindingsmiddelenwagen. Even tevoren waren daar de VerbAfd met de
rijwielordonansen al aangekomen.
Om 6.00 uur betrekt de 2e batterij (li) de verwisselstelling. Deze staat een half uur later gereed voor vuur 325
(ondersteuningsvuur voorposten).
Om 9.15 uur komt de gevechtstrein van de 2e batterij in de normaalstelling van deze batterij aan, waar de
munitie over de [nog lege plaatsen van de] 4 stukken wordt verdeeld.
Om 9.15 uur komt de 1e batterij (mi) in de normaalstelling aan. Deze batterij wordt gereedgesteld op vuur 328
(stormvuur).
Om 10.00 uur komt de 3e batterij (re) in de buurt van zijn stelling aan. De C-3-I-5 RA vond het niet verantwoord
zijn normaalstelling op de open heide te betrekken, vanwege de vele laagvliegende vliegtuigen. De AfdC gaf
hem opdracht deze stelling toch te betrekken. Maar dan stuksgewijs, tijdens ogenblikken dat de lucht vrij was.
Zo zou het risico tijdens de verplaatsingen beperkt blijven.
Wachten worden uitgezet en patrouilles tegen parachutisten uitgezonden. In de loop van de nacht wordt 2/3 [?]
van een rantsoen munitie over de batterijen [d.w.z. de twee in de normaalstellingen staande ?] verdeeld.

* De positie van deze batterij is niet meer bekend. In de bronnen zijn als plaatsen aangegeven Heiligenberg, en
een plaats W van Krakhorst [102]. Het Stafwerk geeft de plaats aan bij Krakhorst. De LKAC noemt hiervoor de
Heiligenberg. Vermoedelijk waren daar wel de normaalstellingen van II-5 RA, maar was daar niet de vooruitgeschoven positie.
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Over de volgende dagen is door de C-I-5 RA opgetekend [103]:
"
10.00 uur

13.30 u.
16.00 uur

23.15 uur

Zaterdag 11 Mei 1940
Schiet de tweede Batterij uit de verwisselstelling in met 2 meetposten, nadat het voorterrein
door c.voorposten veilig was gemeld. Inschietpunt de "Sniddelaar" [een boerderij ongeveer op
coördinaat 160,5-456,5]. Zoowel uit de melding van de meetposten, als uit een onderzoek
achteraf nabij de Sniddelaar ingesteld, bleek het vuur volkomen op zijn plaats te liggen.
Zondag 12 Mei 1940
In de loop van dezen dag werd de inrichting van de keuken achter de batterijen voorbereid. Bij
gebrek aan de noodige pompen werd drinkwater aangevoerd met behulp van kleine wagentjes,
de aanvoer van het eten geschiedde vanuit het barakkenkamp per auto. Een en ander had, ook
op andere dagen, een vlot verloop. In den loop van den dag arriveerde één rantsoen munitie uit
het depot Huis ter Heide. (..)
Maandag 13 Mei 1940
Aanvulling gekregen van personeel van van de IJsellinie teruggekomen troepen.
Re en Mi Bt vuur 276, onmiddellijk daarna vuur 282 (tot steun van II L.K. voor Woudenberg).
De wp. Zuid meldde dat dit vuur zeer goed lag. Onmiddellijk hierna werd dit vuur herhaald,
doch 300 m verder Oostwaarts. Een Inf.off. van II L.K. deelde mij later mede, dat na het
afgeven van dit vuur, hetgeen aangevraagd was op pantserwagens en mitrailleurs, alles
volkomen stil was. Na het afgeven van deze vuren werd de camouflage hersteld, terwijl
onmiddellijk maatregelen genomen werden tot munitie-aanvulling. Nadat de Afd.C. in den
loop van den namiddag een bespreking had gehad bij C.-5 R.A. werd alles in gereedheid
gebracht voor den terugtocht. Deze werd te 20.30 aan de Bt.Cn bevolen. Tusschen 21.30 en
22.30 ving de terugtocht voor de re en mi Bt aan. De juist in gang zijnde munitieaanvulling
veroorzaakte eenige verwarring. De terugtocht had een zeer ordelijk verloop. Twee caissons
moesten in de stelling worden achtergelaten.
Vertrok de tweede batterij uit de verwisselstelling."

Over 3-I-5 RA, die op open heide opgesteld stond, meldt de commandant van deze batterij specifiek [104]:
"10-5-'40

11-5-'40
12-5-'40
13-5-'40

± 3 uur in bivak in kamp Austerlitz bericht komt binnen: graad 3 gaat in om 5 uur.
tussen 3.30 en 4.00 wordt de batterij gewekt door luchtaanvallen op Soesterberg; ± 6 u. batterij
vertrekt naar de stelling; ± 7.30 uur batterij gereed in de reservestelling. tussen 9 en 10 uur op
last van afd.C. batterij verplaatst van reservestelling naar normaalstelling (..). 's Nachts halve
bediening in de stelling en halve bediening in de schuilplaatsen.
3 of 4 manschappen bij de batterij ingedeeld afkomstig van een batterij 6 veld uit de IJssellinie.
Vijandelijke vliegtuigen komen van tijd tot tijd op grote hoogte overvliegen.
Geen bijzonderheden.
's-Middags patrouilles uitgezonden op parachutisten; zonder succes.
± 16 uur Eerste vuurbevel door Afd.C. telefonisch doorgegeven; was een berekend vuur no. ...
afstand ± 6000 m, een uitwerkingsvuur van ± 80 projectielen.
± 10 minuten later op last Afd.C. vuur herhaald enige honderden meters verder.
± 16.30 een tweede vuurbevel; een berekend vuur no. .... wederom een uitwerkingsvuur van ±
80 projectielen.
Ca. 15 minuten later op last Afd.C. dit vuur herhaald enige honderden meters verder en opzij;
aanvulling van munitie gevraagd, welke echter uitbleef. (..)
± 20 uur van Afd.C. bevel voor de terugtocht ontvangen. (..)
± 22 uur batterij afgemarcheerd via kamp Austerlitz - Oud Zeister spoor naar Utrechtseweg fort de Biltstraat Utrecht."

Volgens een in dank geschonken "oorkonde" verbleef 3-I-5 RA, na de mobilisatie, ruim drieeneenhalve maand
op huize Geerestein bij Woudenberg. Dat was van 2 september 1939 tot 18 december 1939. De huisvesting en
keuken waren daar goed. De officieren kregen regelmatig wild uit de omliggende landerijen op het menu [105].
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Uit de verslagen van C-II-5 RA is op te maken, dat deze afdeling in drie verschillende stellingen stond [106]:
•
•
•

1-II-5 RA in de normaalstelling (ongeveer 1 km O van Oud Leusden; volgens fotogegevens).
2-II-5 RA in de vooruitgeschoven LKA-stelling (W van Krakhorst; volgens Stafwerk Kaart C16)
3-II-5 RA in de verwisselstelling (aan de O zijde van de Arnhemse weg, tegenover Schutterhoef, aan de N
rand van Leusden; volgens fotogegevens)

Verder blijkt uit dezelfde verslagen dat de afdeling de volgende vuren afgaf:
12 mei 1940
10.00 Vuur voor voorposten Stoutenburg. Afsluitingsvuur, 144 schoten. Afgegeven door 3-II-5 RA.
17.00 Vuur voor Asschat. Afsluitingsvuur, 144 schoten. Afgegeven door 3-II-5 RA.
20.00 Herhaald.
13 mei 1940
04.30 Vuur op molen bij Asschat. Juistheidsvuur, 100 schoten. Met waarneming uit voorste lijn ingeschoten.
Ruim 30 treffers. Molen ernstig beschadigd. Volgens inlichtingen van C. voorposten werden in en nabij de
molen ± 30 Duitsche rijwielen benevens uitrustingsstukken aangetroffen. Afgegeven door 3-II-5 RA.
11.00 Vuur nabij Molen herhaald [als] afsluitingsvuur, 72 schoten.
18.00 Vuur voor Asschat. Afsluitingsvuur, 72 schoten. Afgegeven door 1-II-5 RA. Waarneming onbekend.
De 2e batterij stond in de vooruitgeschoven stelling als tijdelijke versterking van de LKA W van Krakhorst aan
de Asschatterweg. De commandant van deze batterij geeft enkele interessante details [107]:
"Vrijdag 10 Mei: (..) Ca. 7.00 gevechtsbatterij naar L.K.A. stelling.
8u30 batterij klaar. gereedgesteld op vuur 450. Voor extra verbinding van de cdopost extra telefonische
verbinding aangevraagd over het vaste rijks net van rijkstoestel K 3496 Nr 205 met C.L.K.A. en met Laan 1914
Nr 5 en met Nimmerdor. Paarden en voertuigen naar Laan 1914 Nr 5 en Nimmerdor.
Des avonds order ontvangen om munitie te halen van afdelings munitiedepot en te brengen in stelling I. Dit werd
uitgevoerd; deze munitie bestond uit ca 400 projectielen bg.vml. (..)
Zaterdag 11 Mei: (..) Het eten kwam regelmatig; geest bij de troep was goed.
Zondag 12 Mei: Veldprediker van II-16 R.I. heeft een korte dienst gehouden. In de Laan 1914 Nr 5 heeft het
personeel een schuilplaats gemaakt. Berichten over parachutisten kwamen binnen, waarop bij cdopost, in de
stelling en bij het rijkstelefoontoestel a/d Asschatterweg het aantal wachten is verdubbeld; deze wachten kregen
instructie de wacht te loopen met het geweer in de arm. (..)
Des nachts is order gekomen voor vuur 451 (onleesbaar). Tusschen 22.00 uur en 4.00 op 13 Mei zijn hierop 4
vuren ieder van een half uur afgegeven, n.l. de eerste twee [22u15-22u45 en 23u30-24.00] ieder met 120
projectielen, de laatste 2 [3.00-3u30 en 3u45-4u15] ieder van 80 projectielen. Het vuur 451 was breed 100 m en
werd afgegeven op 2 afstanden a-50 en a+50. Het afgevuurde projectiel was bg Nr 1. Bij gebreke aan dit
projectiel bij de laatste 2 vuren is aangevuld met bg Nr 2 in overleg met C.L.K.A. Na het derde vuur bleek de
terugloop van het linker stuk te groot te zijn geworden. De zuigerstang is uitgenomen en remvloeistof is
bijgevuld. Het bleek evenwel dat geen verbetering daardoor werd bereikt. Het 4de vuur is daarom afgegeven met
1e, 2e en 3e stuk."
De commandant van de 1e Sectie van 3-II-5 RA vermeldt nog de volgende bijzonderheden [108]:
"10-5-1940 Uitdrukkelijk werd bij het betrekken van de verwisselstelling aan 3-II-5 R.A. medegedeeld dat
verplaatsing naar de normaalstelling niet hoefde te betekenen dat er sprake zou zijn van terugtrekken voor een
vijandelijke overmacht.
11-5-1940 Een groepje burgers (± 8) w.o. tenminste 1 vrouw was op verdenking van spionage aangehouden en
werd onder schot gehouden tot de marechaussee hen afvoerde. Zie ook verslag 16 R.I. d.d. 11-5-1940.
12-5-1940 Pinksterzondag: te 9.00 uur arriveerde veldprediker voor een korte dienst in de stelling. Tijdens het
verzamelen kwam vuuropdracht voor 1e stuk 1e sectie.
13-5-1940 Het commando voor de terugtocht werd ingeleid door het bevel: "Bergt gereedschappen; bergt
munitie".
Dit in afwijking van de normale volgorde: eerst munitie, daarna gereedschappen.
Het bevel werd zeer nadrukkelijk herhaald, hetgeen wees op grote spoed.
14-5-1940 Stelling ingenomen in de Bokstraat te Utrecht. Hoegenaamd geen schootsveld."
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Bij de terugtocht naar Utrecht in de avond en ochtend van 13 op 14 mei werden wat moeilijkheden ondervonden.
In de bovengenoemde rapporten van C-II-5 RA is het volgende hierover te vinden [109]:
"Ondanks zeer veel moeilijkheden zooals kruising van de colonne door andere onderdeelen en voorbij rijden van
gemotoriseerde onderdeelen is de marsch naar Utrecht goed verloopen. Een gedeelte van Staf III-1 R.A. is
onderweg in de colonne opgenomen.
De geheele Afdeeling is compleet aangekomen met uitzondering van de keukenwagen van 1-II-5 R.A. die op
Laan 1914 werd aangereden door een auto en niet verder kon worden medegenomen.
Verder zijn enkele losse paarden verloren gegaan terwijl eenig personeel tijdens den marsch is zoekgeraakt [!].
Bovendien werden door II-5 R.A. vooruitgeschoven wielrijders nabij Soesterberg vermoedelijk door eigen
troepen beschoten."
Over III-5 RA (opgesteld in het vak van VII Div, bij Soestduinen) is weinig bekend. De commandant voerde
maar kort het bevel over de afdeling. Verder is de derde batterij pas een week of 3 vóór 10 mei 1940 uit het
depot te Woerden ter beschikking gekomen. Vuren zijn door de DA van VII Div niet afgegeven. Alleen 1-II-1
RA (tijdelijk toegevoegd aan de LKA) heeft gevuurd. C-III-5 RA heeft om deze redenen ook een zeer kort
verslag opgesteld, later nog aangevuld met een zo volledig mogelijke naamlijst [110].
Het opgemaakt verslag volgt hier in zijn geheel.
"9 Mei werd om 1 uur aangekondigd, dat om 5.00 graad 3 zou ingaan, echter werd reeds om 4.40 uur graad 4
gecommandeerd. Zonder moeilijkheden werd de stelling bezet. De paarden, die naar Den Dolder terug moesten,
zijn eerst eenige uren onder de boomen gestald en daarna terug gestuurd. Wat ook zonder moeilijkheden
afgeloopen is. Aan mijn onderdeel werd opgedragen de bewaking van het terrerin van het Pompstation [van de
Utrechtse waterleiding, tussen het spoorwegstation Soesterberg en het Koebos]. Op 13 Mei werden wij versterkt
met 2 wmrs., 1 kpl. en 6 man, die van de Ysel waren terug getrokken.
Parachutisten zijn niet in ons stellingterrein gedaald.
Herhaalde malen werd gezocht naar saboteurs, waarbij bleek, dat de geest onder de troep fel en onverzettelijk
was. Als eenig resultaat valt te melden de aanhouding van twee Sergeanten van de Mil. Politie van de VIIIe
Divisie, die naar hun Commandant zijn terug gebracht. In de middag van 13 Mei werd bericht ontvangen, dat
alle voertuigen moesten worden gepakt. In Den Dolder zijn daarop tevens de paarden marschvaardig gemaakt.
Later is tevens de order gegeven deze te doen optrekken. Om 19.45 werd order ontvangen af te marcheeren naar
Weesperkarspel te 20.30. Door beschieting van de colonne paarden zijn deze op hol geslagen. Gedeeltelijk
werden deze verder opgevangen. Een groot deel is echter vermist, tevens werden hierbij 1 wmr. en 1 dpl.
gewond. Terwijl nog steeds 3 dpln. vermist zijn. De tocht, naar het Gein, is zonder ongelukken verloopen.
Tengevolge van de onverwacht[e] moeilijkheden met de paarden is de afmarsch aanzienlijk vertraagd en
bovendien onderdeelsgewijze geschied.
8 caissons + 1 gereedschapswagen moesten worden achtergelaten. De inkwartiering leverde geen bijzonderheden
op."
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3.3

9 RA

Het 9 RA heeft als één van de vier regimenten van de LKA een ingewikkelde herkomst. Deze vier regimenten
ontstonden bij de reorganisatie van het leger in 1922 uit het Regiment Vestingartillerie (RVA).
Het RVA werd in 1927 omgevormd tot het 1e en 2e Regiment Onbereden Artillerie (ROA), elk met drie
batterijen. 1 ROA en 2 ROA moesten het personeel opleiden voor de vier mobilisabele regimenten van de LKA.
In april 1933 werden de twee regimenten samengevoegd tot één Regiment Motor Artillerie (RMA). Dit RMA
vormde in december 1938 een Regiment Motor Artillerie, van één afdeling, aangeduid als 9 RMA. Tegelijk
werden 10 RMA en 11 RMA opgericht. Enkele maanden vóór de mobilisatie werd 12 RMA toegevoegd, toen
nog met drie batterijen.
Bij de mobilisatie werden de vier RMA's hernoemd tot 9 tm 12 RA. De regimenten bleven uit een enkele
afdeling bestaan [111].
Het was in 1938 het plan 9 tm 12 RMA op te richten, en deze uit te breiden met twee afdelingen. Eén met nog
drie nieuw te leveren batterijen 10 cm veld. De andere voorlopig met twee batterijen hw 15.17, te onttrekken uit
de DA. Er lag daarbij al een plan op tafel deze stukken, zodra dat kon, te vervangen door moderne 15 cm
houwitsers. Voor de DA zouden, in ruil voor de afgestane batterijen, hw 10,5 cm worden gekocht [112].
Terug naar 9 RA. De thuisbasis van dit regiment was de Weeshuiskazerne te Naarden. Het regiment bleef
bestaan uit een enkele afdeling. Deze werd nog wel uitgebreid met een vierde batterij. I-9 RA had volgens de
adreslijst september 1939 o.m. huize "Persijn" betrokken, aan de Achterwetering te Maartensdijk. De eerste en
de derde batterij waren in Maartensdijk gelegerd, de tweede te Groenekan [113].
De afdeling kwam in vijf verspreide opstellingen. De eerste twee batterijen werden hierbij opgedeeld in twee
secties. De eenheden werden, zoals blijkt uit de ingediende verslagen, als volgt geplaatst:
•
•
•
•
•

1S-1-I-9 RA Verwisselstelling Troelstralaan, Bergkwartier te Amersfoort.
2S-1-I-9 RA Verwisselstelling Lage Birk (Kweeklust), Soesterkwartier te Amersfoort, vt 152-463.
1S-2-I-9 RA Verwisselstelling Borneoplein, Leusderkwartier te Amersfoort, vt 153-461.
2S-2-I-9 RA Verwisselstelling Z van de RK Kerk te Hamersveld (Leusden).
3-I-9 RA
Normaalstelling Vlasakkers (terrein van de nieuwe Bernhardkazerne) te Amersfoort.

De vier secties zijn het meest actief geweest. Zij hebben op 12 en 13 mei 1940 verontrustende vuren uitgebracht
op Terschuur, Voorthuizen, Nijkerk en Barneveld. De derde batterij heeft vlak voor de terugtocht deelgenomen
aan de vuurconcentratie vóór de voorposten bij Asschat [114].
Uit het verslag van de LKAC lichten we de volgende hoofdpunten over het begin van de oorlog [115]:
"9 Mei: Uitgangstoestand: (..) De afdeling 10 veld, (..) I-9 R.A. (..) gelegerd te Maartensdijk, [Huize] Persijn en
[Huize ?] Voordaan.
1 A.M.C. (..) gelegerd te Bosch en Duin.
Verwisselstellingen, normale stellingen en reservestellingen waren gereed. Bij 18 R.A. (min III) waren slechts
schuilnissen, munitienissen en dekkingsloopgraven voor de bedieningen aangebracht. De commandoposten, de
waarnemingsposten, de lichtmeetcentrale, geluidmeetcentrale, de lichtmeetposten, geluidmeetposten en
waarschuwingsposten waren ingericht. (..)
De eerste uitrusting [munitie] bevond zich in de voertuigen in de legeringsgebieden, evenals de munitie van IV
Aut.Bat. In meer achterwaarts gelegen munitiemagazijnen bevonden zich 2 rantsoenen voor elke batterij.
Alle vuurvoorbereidingen waren gereed en verwerkt tot in de batterijen. De nulpunten en de hoofdrichtingen
waren gecontroleerd, voor het grootste deel door de Triangulatie afdeeling . (..)
10 Mei 1940. Het innemen van gevechtsgraad 3 geschiedde naar tevoren vastgestelde regelingen en was in volle
uitvoering toen te 4.15 het bericht "gevechtsgraad" 4 werd ontvangen.
Te ± 4.00 werd Bilthoven [Stafkwartier IV LK] op 150 m overvlogen door 3 Duitsche Heinkel bommenwerpers,
kort daarop werden ontploffingen gehoord uit de richting Soesterberg en stegen rookkolommen op. (..)
Te ± 5.00 is de bezetting van de commandopost naar Huis ter Heide afgemarcheerd. (..) De Triangulatie
afdeeling en de paarden bleven te Bilthoven. (..) *
Op 10 Mei had geen gevechtsactie van de L.K.A. plaats. C.-1 A.M.C. meldt in den loop van den dag de G.M.A.
gereed. Tientallen vliegtuigen vlogen de geheelen dag over, op groote hoogte.
Te omstreeks 13.00 werd bevel ontvangen van C.-IV L.K., om één batterij van III-15 R.A. op Leiden te dirigeren
(..). Deze batterij marcheerde 14.30 uit haar stellingterrein.
Op geruchten dat parachutisten geland waren of landden in de omgeving van den commandopost (School te Huis
ter Heide), is deze in den avond in staat van verdediging gebracht. (..)"

* Dan volgen gegevens over de stellingen van LKA, 1 AMC en de DA.
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Uit de verslagen van C-I-9 R.A. kan nog het volgende worden aangevuld m.b.t. de opstellingen. [116]:
•
•
•
•
•

De cp van de AfdC bij Vlasakkers.
De Munitiecolonne en het Afdelingsmunitiedepot bij Oude Tempel aan de Amersfoortsestraat, vt 148-459.
De Verenigde treinen op Sterrenberg aan de Amersfoortsestraat, vt 146-459.
De reservestellingen [Oude Kamp] niet bezet geweest.
Waarnemingsposten op Hoogte 45.0, vt 152-459; Hoogte 42.0, vt 151-461, P.K. te Amersfoort, P.K. te
Soest.

Volgens de verslagen van de LKAC en de commandanten van I-9 R.A. zijn de volgende vuren afgegeven:
Door de vier secties in Verwisselstellingen op 12/13 en 13/14 mei:
• Verontrustende vuren op Voorthuizen, Nijkerk en Barneveld.
Door de vier secties in Verwisselstellingen en 3-I-9 RA in de Normaalstelling op 13 mei:*
• Vuurconcentratie vóór de voorposten bij Asschat, op zich gereedstellende Duitse troepen.
Op 14 mei deden zich nog enkele bijzondere voorvallen voor.
Bij de terugtocht raakte van de 1e batterij reserve-trado IV-199 onklaar, deze werd achtergelaten. De acht
inzittenden en de lading werden overgebracht naar andere auto's, waarmee de reis naar Harmelen werd
voortgezet. Van de derde batterij reden een munitiewagen en een trekker tegen een boom. Deze moesten
achtergelaten worden.
Ingevolge bevelen van C.-IV LK zijn op 14 mei de handvuurwapens en mitrailleurs vernield. Patronen van deze
wapens, en ook de kardoezen en vuurmonden van het geschut werden onbruikbaar gemaakt. Het laatste gebeurde
door kijkers (kijkeropzetten) en sluitstukken te vernielen [117].
De verslagen van de verschillende commandanten geven, in aanvulling op het voorgaande, weinig nieuwe
informatie. Het Dagboek 3-I-9 R.A. geeft wel een aardig beeld welke voorvallen de commandant van belang
vond om vast te leggen [118]. We ronden met dit verslag de beschrijving voor I-9 RA af.
"10 Mei. Afmarsch uit het legeringsgebouw te 3.30 u. Na herhaaldelijk schuilen wegens luchtgevaar wordt de
stelling Vlasakkers bereikt. Te 5.15 tot vuren gereed. Geen verdere bijzonderheden.
11 Mei. Geen bijzonderheden.
12 Mei. Omstreeks 16.30 u. kreeg de bt. bevel zich gereed te maken voor stellingverandering naar Doorn. Toen
zij te ± 17.00 u. gereed stond op de afmarschweg, kwam de tegenorder en keerde zij naar de normaalstelling
terug. Te ± 23.00 u. werd de bt. ten onrechte gealarmeerd voor doorgebroken pantserwagens.
13 Mei. In de namiddag werd bericht ontvangen, dat parachutisten in het voorterein zouden zijn neergekomen.
Talrijke uitgezonden patrouilles hebben niets gevonden. Te ongeveer 17.00 u. werd bevel ontvangen mee te
werken aan een vuurconcentratie voor vps. bij As[s]chat. Tegen 17.00 kwam het bevel voor de terugtocht. De Bt.
marcheerde te ongeveer 20.30 u. af en bereikte te ± 2.00 na een moeilijke tocht langs overvulde wegen
Harmelen. Aan de Amersfoortsche straatweg reden een munitiewagen en een trekker tegen een boom en moesten
achter gelaten worden.
14 Mei Te 18.00 werd bevel ontvangen, westelijk van Utrecht in vt. 33-55 in stelling te komen. Op weg naar het
stellingterrein bereikte ons het bevel, de wapenen neer te leggen. Ingevolge bevel C-IV L.K. werden de meeste
karabijnen en patronen, de mitrailleurs en de kardoezen onbruikbaar gemaakt en van de vuurmonden
kijkeropzetten en sluitstukken in het ongereede gebracht.
15 Mei. Te 3.15 u. kwam het bevel binnen, de vernietiging van materieel en wapens te staken. Dit is
onmiddellijk geschied."
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3.4

15 RA

Dit regiment is bij de mobilisatie opgericht. Als zodanig had het geen eigen kazerne. Dit nieuwe regiment werd
gevormd uit personeel opgeleid bij het vroegere regiment Vestingartillerie (tot 1927), dan wel bij 1 ROA, of 2
ROA (tot 1933), dan wel bij 9 RMA, 10 RMA, of 11 RMA (tot augustus 1939). Zie de voorgaande paragraaf.
Mogelijk werd geheel 15 RA uitgerust in het Legerkamp Crailo, ZO van Bussum. Een oudgediende van I-15 RA
noemt dit kamp als mobilisatiebestemming voor "de reservisten van 15 RMA" [119].
De afdelingen I- en II-15 RA waren ingedeeld bij II LK, de afdeling III-15 RA bij IV LK.
III-15 RA werd gelegerd in Huis ter Heide, aan het begin van de Amersfoortse straatweg. De afdeling nam
opstellingen in, op (of nabij) het landgoed "De Treek".* De afdeling beschikte over 2 batterijen hw 15.15. Deze
vuurmonden hadden een dracht van ongeveer 8.500 m [120].
C-III-15 RA beschrijft de acties in de volgende punten [mijn samenvatting] [121].
Vrijdag 10 mei werd om 4.00 reveille geblazen. De 1e batterij (re) vertrok naar de reservestelling, de 2e batterij
(li) naar de verwisselstelling. Er werden waarnemingsposten betrokken bij Huize O.L.V. Ter Eem [NW van de
kruising Utrechtse weg - Daam Fockemalaan, nu deel van de Stichtse Rotonde], de Hugo de Grootlaan [die van
de Utrechtse weg naar het Borneoplein loopt], en de R.K. Kerk te Hamersveld [nu Leusden]. Aan het begin van
de middag kwam bevel voor 1-III-15 RA om te vertrekken naar Leiden, met de opdracht 20 R.I. daar steun te
geven. De batterij ging naar Oud Poelgeest bij Oegstgeest, en kreeg opdracht zich daar gereed houden voor vuur
op het vliegveld Valkenburg. Hiervoor volgde geen vuurbevel, omdat het vliegveld door de Duitse troepen was
ontruimd. Zij hadden zich teruggetrokken in de Z rand van het dorp Valkenburg.
Zaterdag 11 mei, 14.00 uur. Op de nieuwe Duitse posities vuur afgegeven in een vuurstoot van 1 minuut, tempo
2. Daarna een vuurstoot van 3 minuten met dezelfde gegevens.
Zondag 12 mei, 8.45 uur. Bevel ontvangen onmiddellijk op te breken en te melden bij C-III-15 RA. Om 18.00
uur stond de batterij vuurgereed in de normaalstelling Z van Bavoort. Er hoefde nu niet meer uitgeweken naar de
reservestelling, omdat het voorliggend bosperceel (diep 50 m en breed 100 m) dat het schootsveld belemmerde,
intussen was gekapt. Later (20.15 uur) kwam een vuurbevel voor beide batterijen, een verontrustend vuur op
Achterveld. Dit werd afgegeven in 2 vuurstoten tempo 2, van 3 minuten, rustpoos 4 minuten. Gebruikt werden
brisantgranaten met versnelde buis. Het vuur was gericht op een gemelde troepenverzameling in vt 162.52460.60. Het werd tussen 23.15 uur en 4.00 uur nog driemaal herhaald. De post op Huize O.L.V. Ter Eem nam
waar, dat het dorp Achterveld hierna in brand stond.
Maandag 13 mei kwam bericht, dat rekening gehouden moest worden met een eventuele terugtocht. Om 18.00
uur gaven beide batterijen vuurconcentraties af vóór de voorpostenstrook bij Asschat. De 1e batterij (re) vuur
552, ZO van Asschat. De 2e batterij (li) vuur 554, NO van Asschat. Om 21.00 uur werd afgemarcheerd uit de
stellingen via Huis ter Heide, over De Bilt en Utrecht, naar Harmelen.
Dinsdag 14 mei. Te Harmelen aangekomen om 4.00 uur [met eigen Trado's]. In de vroege avond van dezelfde
dag kwam een radiobericht door, dat de wapens zouden zijn neergelegd. Op verzoek van C-I-9 RA werd in
Harmelen bevestiging gevraagd. Die bevestiging werd verkregen. Op later ontvangen bevel werden wapens,
munitie en materiaal gedeeltelijk onbruikbaar gemaakt of vernietigd.
Woensdag 15 mei 2.30 uur. Van C-IV LK[AC] bericht ontvangen, dat het onbruikbaar maken en vernietigen
moest worden gestaakt. Hieraan werd onmiddellijk gevolg gegeven.

* De 1e bt stond in de omgeving van De Treek, eerst in de reservestelling, later in de normaalstelling. De 2e bt
was vermoedelijk opgesteld in de verwisselstelling bij 't Stort, ruim 2,5 km meer N.
Verschillende gegevens wijzen voor beide batterijen inderdaad op deze omgeving. De cp van de C-1-III-15 RA
was op De Treek. Verder vertrok 2-III-15 RA vanaf de Dodeweg, bij Oud Leusden. Bovendien zijn van
luchtfoto's [NA 2.13.18.01, inv nr 883] de posities van enkele stellingen bekend. Namelijk: NS re bt vt 14.40358.944, VS vt 15.242-61.842, RS li bt vt 14.058-59.031. Dit is omgerekend naar tegenwoordige coördinaten: NS
re bt 154.89-458.89, VS 155.76-461.78, en RS li bt 154.55-458.98. De LKAC geeft als plaats van 2-III-15 RA:
VS 155,80-461,60 ('t Stort). Van 1-III-15 RA: RS 154,62-458,60 [499/7]. Dit klopt aardig met de coördinaten
van de overeenkomstige stellingen (elk paar is onderstreept) volgens de foto's.
De posities ingetekend op Kaart C16 van het Stafwerk deel III.3 kunnen niet juist zijn. De twee batterijen van
III-15 RA hebben namelijk vuur uitgebracht NO resp. ZO van Achterveld. Vanuit de ingetekende posities op het
terrein van de Oude Kamp (bron waarschijnlijk C-18 RA, die ook C-LKA-IV LK was [499/25]) ligt dit dorp
buiten vuurbereik. De afstand Oude Kamp - Achterveld is ongeveer 11 km. De dracht van de hw 15.15 was circa
8,5 km. Op Oude Kamp lagen de reservestellingen van I-9 RA.
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De C-1-III-15 RA geeft in zijn verslag de volgende bijzonderheden [122]:
"10 Mei 1940. Vrijwel tegelijkertijd met het reveilleluiden van de bel te 4.00 uur ronken de eerste Duitsche
vliegmachines, die een landingspoging op Soesterberg doen, laag over Sterrenberg heen. Temidden van het
gedonder der luchtdoelbatterijen en het voortdurend overrazen der vijandelijke vliegtuigen wordt de batterij
gevechtsklaar gemaakt. Tegen zes uur rijdt de vuurmondcolonne (..) af naar de stelling. In verband met het
luchtgevaar wordt ver boven de maximum snelheid en met groote tusschenruimten door Soesterberg gereden.
De munitie-auto's zijn reeds eerder vertrokken (..)
Te 7.10 uur staat de batterij in stelling, gericht op het stormvuur. Daar het bosch vóór de normale stelling nog
steeds niet gekapt was, gaf de Bt.C. bevel de reservestelling te bezetten (..).
Per stuk worden voorlopig 20 bg. geconfectioneerd.
Te 13.50 ontving de Bt.C. telefonisch bevel met de gehele batterij onmiddellijk op te breken en te vertrekken
naar Leiden. (..)
Te circa 15.00 marcheerde de batterij af. Als marschroute werd gekozen: Oud-Leusden, Soesterberg, Bosch en
Duin, Bilthoven, Utrecht, Harmelen, Woerden, Bodegraven, Hazerswoude, Leiden.
Te Utrecht deed zich niets bijzonders voor en ook op de verdere marschroute niet. De op de Treek reeds
afgeladen munitie werd daar achtergelaten en een nieuw echelon van 240 schoten uit het munitie-Depôt te Huis
ter Heide medegenomen. Tusschen 18.00 en 19.00 meldde de Bt.C. (..) zich bij C. Westfront I. Hier was van de
komst van 1-III-15 R.A. niets bekend. (..) Tenslotte ontving men van een der afdeelingen van het Algemeen
Hoofdkwartier de mededeeling, dat de batterij ter beschikking C.20 R.I was voor rechtstreekschen steun. (..)
11 Mei 1940. (..) C.20 R.I. bleek in den loop van den nacht te zijn vertrokken, één bat. was naar Rotterdam
gegaan en twee naar den Haag. Bt.C. meldde zich onmiddellijk weder bij C. Westfront I, waar bevel werd
ontvangen zich met de bt. te begeven naar Kasteel Oud-Poelgeest nabij Oegstgeest en aldaar te melden bij C.III6 R.A. Het zal tusschen 9 en 10 uur zijn geweest toen ik mij bij C.III-6 R.A. meldde. Mij werd een bepaald punt
op de kaart aangegeven, waar ik een stelling moest verkennen, benevens een sector, waarbinnen vuur moest
worden gebracht. (..) Het eenige terrein dat wij in deze omgeving konden vinden en vanwaar uit de opdracht
vervuld kon worden, was een volkomen open weiland aan den weg naar Warmond (..). Ik heb toen C.III-6 R.A.
verzocht te mogen stelling nemen in de Leidsche hout (..). C.III-6 R.A. ging hiermede accoord en de bt. werd in
stelling gebracht. Daar hier geen munitie-depôt in de nabijheid was, van waaruit de munitie voor 15 hw. spoedig
kon worden aangevoerd, zond ik zekerheidshalve reeds nu den Sergt. Munitie-auto's met zijn wagens naar den
Etappen-Artillerie-Officier te Halfweg om aldaar nog een echelon van 240 schoten te halen. In den avond kwam
hij terug met een dubbel echelon (..).
Zoodra de bt. in stelling stond werd opdracht ontvangen een vuur voor te bereiden op het midden van het
vliegveld Valkenburg (..). Toen ik eenigen tijd later meldde, dat de bt. hierop gereed stond, werd mij
medegedeeld, dat het veld reeds was hernomen, doch dat de vijand zich thans verschanst had in kerk en huizen in
den Zuidrand van het dorp Valkenburg en dat hierop onmiddellijk vuur moest worden gebracht. Op een nader
ontvangen vuurbevel werd op dit doel een snelvuur 1', t[o].2 afgegeven. Ongeveer een kwartier daarna ontving
ik bevel op hetzelfde doel en met dezelfde gegevens een snelvuur 3', t[o].2 af te geven. Beide vuren hadden
precies op hun plaats gelegen. (..)
12 Mei 1940. Te 8.45 bevel ontvangen onverwijld weer te vertrekken naar de stelling bij Amersfoort. (..) Te ca.
16.30 terug op de Treek. (..) Te 20.15 werd een verontrustend vuur van 2 x 3' met 4' pauze gegeven op centrum
dorp Achterveld.
13 Mei 1940. Te 18.00 werd door de bt. deelgenomen aan een vuurconcentratie vóór de vps. bij Asschat. Te ca.
19.30 werd het bevel tot terugtrekken binnen de Waterlinie ontvangen. Te ca. 21.15 marcheerde de bt. van OudLeusden af naar Harmelen. (..)"
Uit de gevechtsberichten van C-1-III-15 RA blijkt, dat de 1e batterij (re) op Valkenburg 11 mei 8 bg + 22 bg
afvuurde. Bij het snelvuur op Achterveld na terugkomst op de Treek werden 12 mei 46 bg verschoten. Op het
doelgebied bij Asschat zijn 13 mei door deze batterij ongeveer 48 bg verbruikt [123].
Het dagboek van C-2-III-15 RA geeft aan, dat de 2e batterij (li) in de verwisselstelling kwam. Zaterdag 11 mei
werd benut om de geschutsputten van deze stelling voorzover nodig te vergroten, met het oog op te verwachten
om te zetten grote hoeken. Voor zondag 12 mei wordt eerst een snelvuur (3' to 2, met een herhaling na 4' rust). In
de loop van de nacht nog een 3x herhaald vuur gerapporteerd (vuur 401, afgegeven van 23.15-23.45, van 0.451.15, en van 3.15-4.00; bijzonderheden worden hierbij niet vermeld). Deze werden alle afgegeven op
Achterveld.
Tenslotte werd in de avond van 13 mei om 8.13 nog vuur 554 afgegeven op Asschat (geen bijzonderheden
vermeld). Bij de terugtocht werd de colonne met de kop richting Amersfoort opgesteld bij Oud-Leusden op de
Dodeweg [124].
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3.5

18 RA

Ook dit regiment is pas bij de mobilisatie opgericht. Het personeel hiervan werd in de jaren daarvoor door 3
RVA en 7 RVA opgeleid. Dit waren de "stamregimenten" van 18 RA [125].
De C-18 RA was een vroeger hoofdinstructeur bij 3 RVA. St-, I- en II-18 RA werden te Leerdam gemobiliseerd,
III-18 RA te Asperen.
Oorspronkelijk werd 18 RA in zijn geheel ingedeeld in de Groep Naarden, in het Oostfront van de Vesting
Holland. Deze bestemming was uitgewerkt in de concentratiebevelen van het plan "Blauw". De verschillende
afdelingen kwamen te Nigtevecht (I), Weesp en Diemen (II), en te Weesp (III). Het regiment had de beschikking
over 12 vuurmonden 12 l.st per afdeling.
Op 6 april 1940 werd 18 RA (-III) overgeplaatst naar IV LK. I, II-18 RA kwamen in de Grebbelinie N. III-18
RA kreeg stellingen toegewezen bij Laren en Blaricum en moest vandaar vuur kunnen uitbrengen op de
Eempolder en het IJsselmeer.
C-18 RA werd C van de LKA van het IV LK (C-LKA-IV LK). De LKA van IV LK bestond uit 9 RA, III-15 RA,
I, II-18 RA. Hierbij bleef I-9 RA onder bevel van de LKAC. Bovendien werden van de DA twee batterijen
tijdelijk bij de LKA ingedeeld. De C-LKA wist (achteraf, in een in 1948 geschreven brief) niet precies om welke
batterijen het ging. Naar hij zich had laten vertellen betrof dit 1-II-1 RA (juist) en 2-I-5 RA (onjuist).
De voor I, II-18 RA aangewezen stellingen waren op 10 mei nog niet te gebruiken. Gekozen werd toen voor
andere stellingen die betere dekking gaven tegen zicht.
De commandopost van de C-LKA was in de villa "Pondok" aan de kunstweg Utrecht-Amersfoort.
I-18 RA had een wp op het Belgenmonument aan de Stichtse Rotonde. Op een kaartje heeft C-LKA de stellingen
ingetekend. I-18 RA in de vork van de W afslag naar Soest van de straatweg Amersfoort-Utrecht, bij wat nu de
Stichtse Rotonde is. II-18 RA had stellingen in Birkhoven-Bokkeduinen, in de spoorwegvork gevormd door de
spoorlijnen Amersfoort-Amsterdam en Amersfoort-Utrecht.
In zijn in mei 1940 ingediend verslag worden o.m de volgende punten gemeld [126]:
"10 Mei 5.30 Verplaatsing naar commandopost (villa "Pondock", Amersfoortschestraatweg 103). Plm 8.00 de
post aldaar ingericht en LKA in de aangewezen (vooruitgeschoven) stellingen gereed gemeld.
11 Mei. Vuurvoorbereidingen, voltooien van de stellingen van 18 R.A., maskeering, graven dekkingsgleuven,
inrichten van latrines, enz.
12 Mei plm 18.00 Schietopdracht voor afgeven van vuurstoot met III-15 R.A. op Achterveld ontvangen. In den
laten avond schietopdrachten ontvangen voor het afgeven van verontrustende vuren gedurende de nacht van
12/13 Mei met
III-15 R.A. op Achterveld,
1-II-1 R.A. op Nijkerk,
2-II-5 R.A. (hier wel juist) op Terschuur. (..)
13 Mei plm 16.00 Bij den L.K.A.C. ontboden en aldaar opdracht ontvangen om in den nacht van 13 op 14 Mei
met 18 R.A. terug te trekken op de oude stellingen in de Groep Naarden Vesting Holland. (..)"
Uit het verslag van C-I-18 RA blijkt nog, dat I-18 legerde te Hamersveld. Op 10, 11, 12 en 13 Mei 1940 werd
druk gewerkt aan voltooiing, camouflage en verbetering der schuilplaatsen. Schietopdrachten werden niet
ontvangen. De preciese opstelplaatsen van I-18 RA zijn niet genoemd*. Wel meldt de AfdC, dat de zware
vuurmonden slechts met veel inspanningen uit het [zandig en bebost] terrein op de harde weg gebracht konden
worden. De 1e bt had hierbij met de meeste moeilijkheden te kampen en vertrok 2,5 uur na de andere batterijen.
De terugtocht werd zeer begunstigd door dichte mist. De bespanning van een vuurmond is onderweg op hol
geslagen. De munitiecolonne miste 1 paard en 2 wagens door het inrijden van een auto in de colonne [127].
Volgens het verslag van C-II-18 RA was deze afdeling gelegerd in Soest. De vuurmonden werden uit de
voorlopige stellingen opgehaald (waar ?) en overgebracht naar de Bokkeduinen bij Amersfoort. De stellingen
werden op 11 mei verder ingericht. Herhaaldelijk is met mitrailleurs gevuurd op overtrekkende vijandelijke
vliegtuigen. De cp was op de B[archman] W[uytiers] laan, de wp op een graansilo [van Van Vollenhoven, aan de
Koppel], het munitiedepot in een garage aan de Birktstraat te Soest [128].
Hoewel dit niet uitdrukkelijk gezegd wordt, ontving geen enkele afdeling van 18 RA vuuropdrachten.
III-18 RA had vuren voorbereid op de haven van Huizen, de uitmonding van de Gooiersgracht en de monding
van de Eem. De stellingen van deze afdeling waren door gebrek aan materialen nog niet gereed op 10 mei.
Omdat de AfdC tevens kantonnementscommandant was, werden vooral bewakingstaken uitgevoerd en werd
regelend opgetreden bij het onderbrengen van uit Baarn naar Blaricum geëvacueerde burgers [129].
* Wel in het verslag van de LKAC [499/7]: Een bt 200 m O van kp 89 aan de kunstweg Soesterberg-Amersfoort,
een bt 100 m W van dezelfde kp, en een bt 100 m NO van Huize O.L.V. Ter Eem (vt 152-461). Dit zijn punten
op de Amersfoortse Berg, bij de Stichtse Rotonde. Kp 89 staat op de coördinaten 153.2-461.5 (GPS-meting).
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3.6

Stellingen

Aan de hand van voorgaande gegevens zijn de meeste, op 10 mei 1940 ingenomen, stellingen te reconstrueren.
Op enkele punten bleef twijfel bestaan of de aangetroffen gegevens wel juist waren, en juist geïnterpreteerd.
Maar na het vergelijken van informatie uit de verschillende bronnen, viel meestal wel een knoop door te hakken.
Hierbij werd als volgt gewerkt:
1.
2.

3.

4.
5.

Als uitgangspunt zijn de stellingen genomen, ingetekend op Kaart C16 van het Stafwerk deel III.3.
Hierna zijn de luchtfoto's van de in de winter 1939/1940 deels ingenomen, deels alleen voorbereide
stellingen in de Grebbelinie N bestudeerd. Op de achterkant van veel foto's zijn stafkaartcoördinaten
vermeld. Met kaartmateriaal is een poging gedaan het gefotografeerde terreingedeelte positief te
identificeren. Waar dat lukte, is de positie op kaart C16 gechekt, en zo nodig gecorrigeerd.
In geval van twijfel is gezocht naar herkenningspunten om de stelling te preciseren. Bijvoorbeeld de
opgegeven positie, de naam van een gebouw, landgoed of boerderij, een nabijgelegen eenheid, of een ander
herkenbaar object is dan benut.
Het eindresultaat is tenslotte nog op waarschijnlijkheidsgehalte getoetst aan de hand van technische
gegevens of terreinkenmerken.
Het resultaat is geplot op een stafkaart van Amersfoort en omgeving uit ongeveer 1930. Zie Bijlage, Kaart 3.

Aan de hand van enkele voorbeelden kan worden aangegeven in hoeverre Kaart C16 betrouwbaar lijkt.
Stelling I-II-1 RA
Op kaart C16 is deze stelling ingetekend, ongeveer op coördinaat 154.4-463.7. Aangezien de toren van de Lange
Jan te Amersfoort coördinaten 155.0-463.0 heeft, moet dit circa 600 m W en 700 m N van deze toren zijn. Door
meetmethode en afronding is deze plaats niet exact. Van deze stelling is geen foto bekend. Wel vermeldt de
LKAC, dat de batterij "bij Koppel (N. rand Amersfoort)" stond. Het verslag van C-1-II-1 RA noemt een stelling
"aan de Koppel (..) op het terrein van een houthandel tussen de front- en stoplijn, (..) bereikbaar via een smalle
weg tussen (..) de Eem en de daarlangs aanwezige bebouwing" [130].
De op Kaart C16 ingetekende positie [op de W oever ?] is vermoedelijk onjuist.
Door bouw van een woonwijk na de oorlog, en recente herinrichting van resterend bedrijfsterrein, is de situatie
nu onherkenbaar. De batterij stond waarschijnlijk O van de brug over de Koppel. De Gemeentereiniging, waar de
paarden gestald werden, is W van de Koppel. Als (geschatte) coördinaat houden we 154.70-463.80 aan.
Stelling 3-I-5 RA
Op kaart C16 is deze stelling ingetekend, ongeveer op coördinaat 155.0-456.0. Voor I-5 RA is een luchtfoto
aangetroffen van de NS li bt. Aangetekend zijn hierbij de coördinaten 14.352-56.823, omgerekend 154,82456,77 (positieve identificatie). Dit ligt in het gebied van Gr Loeveseyn/Heetveld, ca 2 km NO van Woudenberg.
Aangezien deze batterij tot de DA behoorde, is deze niet in het verslag van de LKAC genoemd. Volgens verslag
van C-I-5 RA stond deze batterij op de open heide [131]. Nu is er in dit gebied alleen nog open heide bij een
veenplas, ongeveer op coördinaat 154.5-456.0. Een oude stafkaart toont een strook heide, op coördinaat 14.056.0, ongeveer 1 km O van het (voormalige) Heihuis. Omgerekend 154.46-455.95 (positieve identificatie). Dit
past goed bij de andere berekende posities. We houden daarom de laatste coördinaten aan. Kaart C16 geeft een
positie ongeveer 600 m meer N. Mogelijk van een andere batterij (normaalstelling middenbatterij ?).
Stellingen II-5 RA
Op kaart C16 zijn stellingen ingetekend tussen Schutterhoef (1e bt) en Bavoort (3e bt), ongeveer op coördinaten
155.3-459.9 resp. 156.0-459.5. 2-II-5 RA staat op 157.1-461.4 ingetekend. De CLKA noemt voor 2e bt (alleen
deze bij LKA) "in stelling bij Asschat, vt 157-461." Zijn bijlage geeft als plaatsaanduiding "Heiligenberg". De
door de LKAC opgegeven coördinaten komen met de kaart overeen, maar de eerste plaatsaanduiding kan niet
kloppen. Asschat ligt ongeveer 3 km ZO van deze positie. In de buurt was wel de Asschatter weg. Uit de
verslagen is bekend dat 1e bt (li) in de normaalstelling stond, 2e bt (mi) in de vooruitgeschoven LKA-stelling,
3e bt (re) in de verwisselstelling. Volgens de foto's was de NS li bt op coördinaat 14.55-60.11, omgerekend
155.05-460.05. De VS (re bt) was op coördinaat 15.456-59.906, d.w.z. op 155.96-459.84 (positieve identificatie)
Van de LKA-stelling is geen foto bekend. Uit de verslagen is bekend, dat de stellingen in de buurt van Laan
1914, Nimmerdor, en de Asschatterweg waren. Als plaats van de cp van C-II-5 RA wordt de aanduiding
"K.B.W." gebruikt. Waarschijnlijk voor de Kazerne Bereden Wapens. De stelling van de 3e bt was over een
straatweg, vlak achter een bt luchtdoelartillerie. Op kaart C16 staat die echter 1 km N/NO. De bepakking was
opgeborgen in een groot buitenhuis [132]. In de driehoek Amersfoort-Oud Leusden-Hamersveld voldoet Groot
Schutterhoef (aan de Arnhemse weg, N van Leusden) goed aan de omschrijvingen. Heiligenberg is een landgoed
tussen Amersfoort en Leusden. Coördinaten van Gr Schutterhoef en Heiligenberg zijn 15.0-60.5, resp. 16.0-61.2,
omgerekend 155.51-460.44, en 156.51-461.13. Zo komen we tot posities die weinig met Kaart C16 verschillen.
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3.7

Vuren

Over de afgegeven vuren en de omstandigheden daarbij, meldt de LKAC het volgende:
"11 Mei. In den loop van den dag kwam bericht binnen van den (..) A.O.I. (..) gezonden naar den Commandant
der lichte troepen, vermeldend dat Duitsche pantserwagens werden waargenomen op den kunstweg Voorthuijzen
- Terschuur. (..) [De A.O.I.] verzocht namens C.-1 R.H. te 19.30 storend vuur af te geven op de groote kunstwegen, Nijkerk-Vinkenhoef en oude en nieuwe weg Vinkenhoef-Terschuur, vóór de door 1 R.H. bezette punten.
Alle voorbereidingen voor deze vuren werden genomen. De opdracht tot vuuropening is echter tenslotte door C.IV L.K. niet gegeven, aangezien berichten erop wezen, dat het vóórterrein nog niet geheel vrij was van eigen
troepen.
In de loop van den dag werd de melding ontvangen dat te 10.00 (..) op last van C.-21 R.I. van uit de verwisselstelling van I-5 R.A., een inschietvuur werd afgegeven ter contrôle van een voorbereid vuur. C.-21 R.I. werd
door den D.A.C. erop attent gemaakt, dat deze vuuropening buiten zijn bevoegdheid lag. Het vuur lag overigens
goed.
Gedurende dien dag werden vuurplans samengesteld voor het afgeven van storende en verontrustende vuren op
de belangrijkste naderingswegen [die door de Duitsers gebruikt zouden kunnen worden].
12 Mei. (..) In den loop van den middag werd door den D.A.C.-VIII Div. gemeld, dat op aanvraag van C.-16 R.I.
door II-5 R.A. vuur was afgegeven voor de voorposten.
Om 20.15 uur is door 2-III-15 R.A., onder goedkeuring van C.-IV L.K. gevuurd op een troepenconcentratie bij
Achterveld. Blijkens later ontvangen inlichtingen lag dit vuur goed.
Te ± 16.00 werd van C.-IV L.K. bevel ontvangen om I-9 R.A. te doen marcheeren naar Doorn, om aldaar ter
beschikking te komen van den C.V. Nadat de afdeeling op marsch was gegaan, werd van den C.V. bevel
ontvangen, dat naar de verlaten stellingen moest worden teruggekeerd en dat de afdeeling wederom ter
beschikking kwam van IV L.K. Om ± 20.00 was I-9 R.A. wederom vuurbereid.
Inmiddels was 1-III-15 R.A. uit Leiden teruggekeerd en om 18.00 wederom vuurbereid in de stelling.
Uit verschillende meldingen werd de indruk verkregen, dat vijandelijke troepen met artillerie te Barneveld tot
legering waren overgegaan, Achterveld door den vijand was bezet en bij Nijkerk o.m. vijandelijke vechtwagens
eigen lichte troepen het doordringen in Nijkerk beletten.
Na ontvangen berichten, dat 1 R.H. en 5 R.H. waren teruggetrokken tot resp. kort vóór en achter de voorposten
werd door C.-IV L.K. besloten in den nacht van 12/13 Mei verontrustende vuren af te geven op Barneveld,
Voorthuijzen, Nijkerk, Achterveld en Terschuur.
Deze vuren werden afgegeven door de sectiën van I-9 R.A. in verwisselstelling, door de sectiën van III-15 R.A.
in verwisselstelling en door de tijdelijk onder bevel van de C.L.K.A. staande batterijen van 7 veld, van 22.00 tot
2.00 en van 3.00 tot 4.00 (..).
Waar omtrent de ontruiming door eigen troepen van Voorthuijzen twijfel was gerezen, werd aanva[n]kelijk op
deze plaats niet gevuurd. In verband met den omvang der doelen werd niet ingeschoten. (..)
In den nacht werd bevel gegeven vóór het aanbreken van den dag de munitie, in de verwisselstellingen, aan te
vullen met 90 bg., 60 bg. en 40 bg. per stuk, bij resp. 7 veld, 10 veld en 15 hw.l.15.
13 Mei. Aan mijn aanvraag tot beschikbaarstelling van vliegtuigen voor het verrichten van artillerieverkenningen
kon niet worden voldaan, aangezien de 1 Verk.Gr. door den C.V. voor het uitvoeren van een andere opdracht
was aangewezen.
Nadat de verontrustende vuren gedurende de nacht, op de onder 12 Mei vermelde plaatsen waren afgegeven,
kwamen in den loop van [den] morgen wederom meldingen binnen, dat kleine vijandelijke eenheden zich
tegenover de voorposten van 16 R.I. nabij Asschat bevonden.
Tegen den middag heeft C.-VIII Div. vuur gevraagd van III-15 R.A. om den vijand uit de Molen van Asschat te
verdrijven. Aan C.-IV L.K. werd voorgesteld dit vuur te doen afgeven door de sectie 10 veld te Hamersveld, met
directe waarneming vanaf R.[ooms] C.[atholieke] K[erk] Hamersveld. Dit ging niet door toen bericht werd
ontvangen, dat de molen door eigen Infanterie zou worden aangevallen en vernield. De molen is toen door een
patrouille van 16 R.I. in brand gestoken."
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Vervolg van pag. 27
"In den ochtend van 13 Mei, bleek aan een uitgezonden patrouille van de VII Div., dat Nijkerk niet meer door
den vijand was bezet en dat het op die plaats afgegeven verontrustende vuur goed had gelegen.
In den namiddag werd het bevel ontvangen, dat het IV L.K. zich gereed moest maken om terug te trekken op het
Oost front van de Vesting Holland. (..)
Inmiddels was door C.-II L.K. steun gevraagd vóór de frontlijn van 15 R.I. en werd door I-5 R.A. om 16.00 op
de gevraagde plaatsen vuur gebracht.
Op aanvraag van C.-16 R.I. d[oor]/t[ussenkomst] C.-VIII Div. werd op bevel van C.-IV L.K. te 17.00 een
vuurconcentratie van I-9 R.A. en III-15 R.A. vóór de voorposten van 16 R.I. op zich aldaar voor den aanval
gereedstellende troepen gebracht.
Dit vuur werd afgegeven door I-9 R.A. te 17.00 en door III-15 R.A. te 18.00.
Te 18.00 werden door II-5 R.A. eveneens vuren afgegeven ter ondersteuning van de voorposten van 16 R.I.
Blijkens mededeling van C.-16. R.I. en in verband met het niet doorgaan van den aanval moeten deze vuren goed
hebben gelegen.
In den loop van 13 Mei waren meldingen binnengekomen, dat vijandelijk artillerievuur was waargenomen in de
omgeving van Barneveld en dat 16 R.I. vijandelijk artillerievuur had ontvangen.
Uit het feit dat later in de omgeving van Barneveld, door de plaatselijke politie Duitsche kardoezen en
verschoten hulzen werden gevonden, kan worden afgeleid, dat van hieruit inderdaad door Duitsche 10,5 cm
houwitsers werd geschoten.
Te 17.00 werd door C.-IV L.K. het bevel gegeven voor den terugtocht (..).
Als gevolg van dit bevel marcheerden Artilleriecommando, 18 R.A., III-15 R.A., I-9 R.A. (behalve de 4 sectiën
in verwisselstelling) en 1 A.M.C. te 20.30 af. Mijn commandopost bleef tot 24.00 bezet.
De achtergebleven sectiën van 10 veld kregen opdracht om van 22.00 tot 1.00 dezelfde verontrustende vuren af
te geven als in den vorigen nacht. (..)
In verband met de terugtochtsplannen der divisiën is later order gegeven de vuren te 0.30 te staken en terug te
gaan.
Aan de ter beschikking van den C.L.K.A. gestelde, vooruitgeschoven batterijen van 7 veld, was opdracht
gegeven, zich onmiddellijk na het invallen der duisternis bij hunne afdeelingen aan te sluiten. (..)
18 R.A. marcheerde over Baarn en Naarden naar de vroegere stellingen nabij Diemerbrug, in het Oost front der
Vesting Holland.
III-15 R.A., 1-9 R.A. en 1 A.M.C. marcheerden over Utrecht naar Harmelen.
De terugtocht van enkele onderdeelen ondervond veel vertraging op den kunstweg van de Bilt naar Utrecht waar
tusschen 21.00 en 24.00 een groote opstopping van voertuigen was ontstaan.
Overigens werden, mede tengevolge van den zwaren mist die vijandelijke vliegtuigactie uitsloot, geen bezwaren
ondervonden.
De volgende tabel geeft een samenvatting van de uitgebrachte vuren en van de artillerie-eenheden die daarbij
betrokken zijn geweest
Eenheid

11 mei 12 mei
Uur> 10

..

10

..

13 mei
17

..

20

..

22 23

0

1

..

3

4

..

11

..

16 17 18

.. 22>

1-II-1 RA
1-I-5 RA
2-I-5 RA
3-1-5 RA
1-II-5 RA
2-II-5 RA
3-II-5 RA
1S-1-I-9 RA
2S-1-I-9 RA
1S-2-I-9 RA
2S-2-I-9 RA
3-I-9 RA
1-III-15 RA
2-III-15 RA
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3.8

Conclusie

Voor een beoordeling van de afgegeven vuren moeten we weten welke regels golden, en welke bevelen zijn
gegeven. Hoofdregels waren, zoals bekend [133]:
•

•

De LKA diende vuren te brengen op de verwachte naderingswegen (verontrustende en storende vuren), en
op de mogelijke opstelplaatsen voor aanvallende troepen (tegenvoorbereidingsvuren). Verder was de LKA
in het algemeen belast met de bestrijding van vijandelijke artillerie.
De DA had hoofdtaak om een RI rechtstreekse te steunen, en kon op verzoek van een BC (of hogere
commandant) vuur afgeven in het voorterrein van het RI. Naar behoefte werden afdelingen of batterijen ter
beschikking gesteld aan de LKA, om vanuit vooruitgeschoven stellingen deel te kunnen nemen aan vuren
van de LKA.

Het Verdedigingsbevel van 14 april 1940 van C-16 R.I. is bewaard gebleven. Hieruit citeren we [134]:
"1. Eigen toestand.
VIIIe Divisie, versterkt met III-1 R.A. en IV V[er]l[ichtings].A[fd]. (min drie g[as]z[oek]l[icht].gr[oepen]) en
verminderd met III-5 R.A. en 8 E.W., moet Z. aangeleund aan Ie Divisie en N. aan VIIe Divisie een deel van het
gebied van de Geldersche Vallei (Valleistelling) ter hardnekkige verdediging inrichten tegen een aanval uit O.
richting met drie regimenten in voorste lijn. 16 R.I. (min III) vormt het middenvak, re. 21 R.I., li. 5 R.I.
IV Verk.A. (versterkt o.a. met 7 en 8 E.W.[)] vertraagt een vij[andelijke]. opmarsch voor het front van IV L.K.
en keert terug langs de assen:
a. Terschuur = Hoevelaken = Amersfoort.
b. Nijkerk = Hooglanderveen = Amersfoort. (..)
4. Wijze van verdedigen van de stelling.
a. Aanwijzingen voor het vuurplan.
Door zw.mitr. en mortieren in de bataljonsvakken speciaal onder vuur te nemen terreingedeelten, die niet
geïnundeerd kunnen worden. (..)
b. Voor te bereiden tegenstooten:
Bij het vermeesteren van het Valleikanaal door den vij. moet dit door tegenstooten worden hernomen.
C.-I bereidt tegenstoot voor richting Asschatter brug.
C.-II idem richting Het Vliet. (..)
d. Absoluut verbod om eenig terreingedeelte prijs te geven, dat niet rechtstreeks door een vij. aanval is
vermeesterd. (..)
e. Het geraamte van de hardnekkige verdediging van de frontlijn wordt gevormd door de bezetting van de
aanwezige flankeerende zw.mitr.-beton kazematten, de frontale stalen koepels voor zw.mitr. en de kazematten
voor lt.mitr. en pag., zoomede door de traditor-kazematten, dienende voor flankeerende vuren achter de frontlijn.
(..)
6. Artillerie
a. II-5 R.A. rechtstreeksche steun in vak van 16 R.I. Stellingterrein: W van Kl[ein].Schuttershoef.
Zie het U toegezonden art.bevel van C.-II-5 R.A. en schets behelzend de in Uw vak liggende art. vuren. [Deze
stukken ontbreken in het dossier].
b. Tegenvoorbereidingsvuren worden voorbereid:
voor vak I: op en N. van de Asschatterweg, O. van coupure (vt. 160-460).
voor vak II: N.W. kwart van vt. 158-462.
c. Afsluitingsvuren voor de vps.
De Voorposten kunnen met één bt. worden gesteund uit vooruit geschoven verwisselstelling.
d. Vuuropening.
Stormvuur en afsluitingsvuur voor de hws. op sein en telefonische aanvrage aan C.-II-5 R.A. en aan mij.
Aanvragen voor afsl.[uitings] vuur voor de Vpn. en voor overige vuren telefonisch en optisch tot mij te richten.
(..)
8. Commandoposten
C.-16 R.I.
Heiligenberg.
C.-II-5 R.A.
154,70-460,15 [Oud Leusden].
C.-I-16 R.I.
Nabij R.K. Kerk te Hamersveld.
C.-II-16 R.I.
300 m. N.O. van Heiligenberg.
C.-Vp.Asschat
Knik Asschatterkade bij t van Asschat.
C.-Vp.Stoutenburg
Nabij Kasteel Groot Stoutenburg. (..)
12. Ik verwacht, dat een ieder, betrokken bij de verdediging van de Valleistelling, blijk geeft van een onbeperkt
vertrouwen en zich doordringt van den vasten wil het hoogste afweervermogen te bereiken."
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Uit de verslagen blijkt, dat de DA van VII Div geen vuren heeft afgegeven. 1 RA (min 1-II-1 RA), III-5 RA en
III-18 RA stonden ook ver naar achteren. I-18 RA stond al ongeveer 8 km W van van de Duitse voorhoeden bij
Asschat. De andere afdelingen nog een paar km verder naar het W. III-18 RA (het verst W) had bovendien een
eigen taak. Namelijk de verdediging van havens en IJsselmeerkust.
Het voorgaand overzicht geeft verder aan, dat de DA van VIII Div maar enkele vuren heeft uitgebracht. De
meest Z opgestelde afdeling (I-5 RA) nam, op aanvraag van C-II LK, deel aan de verdediging bij Scherpenzeel.
Terughoudendheid bij de inzet van de DA was geboden, om de plaats van deze batterijen niet voortijdig bekend
te maken. Niet voor niets werd na het door I-5 RA t.b.v. II LK afgegeven vuur de camouflage hersteld.
De DAC maakte bovendien erg duidelijk, dat het door I-5 RA afgegeven inschietvuur niet op last van C-21 RI
afgegeven had mogen worden, en vermoedelijk zelfs zijn instemming niet had.
Het terughoudend gebruik van de DA is goed te begrijpen:
•
•

Zolang geen storm- of tegenvoorbereidingsvuur werd bevolen, lagen de artilleristische taken vooral bij de
LKA.
De LKA beschikte in totaal over 13 batterijen, en kon zich vrijwel tot het afgeven van verontrustende vuren
beperken. Artillerie was niet binnen vuurbereik verkend. De aanvallen bij Stoutenburg en Asschat werden
afdoende afgeweerd.

Ook de LKA, versterkt met twee batterijen van de DA, is betrekkelijk weinig gebruikt. Voornamelijk voor het
afgeven van verontrustende vuren op Terschuur, Voorthuizen, Nijkerk en Barneveld. Dit gebeurde op grond van
waargenomen of vermoede vijandelijke aanwezigheid daar. Opvallend is in dit kader, dat I- en II-18 RA niet
werden ingezet. Deze afdelingen kregen geen vuuropdracht. De reden hiervan is niet bekend. Er zijn de volgende
oorzaken mogelijk:
•
•
•

Inschakeling werd door de LKAC niet nodig geacht. Dat oordeel is dan niet in zijn verslag opgenomen.
Door voorliggende obstakels kon geen vuur worden uitgebracht op aanwezige doelen. Hiervan blijkt niets
uit de verslagen.
De doelen lagen buiten het effectief bereik van de 12 l.st. De dracht van deze vuurmond was ongeveer 7,7
km, maar het effectief bereik (i.v.m. trefzekerheid) was minder.

We zoeken de verklaring vooral in het laatste punt.
Conclusie is dan ook:
Van de artillerie waarover IV LK beschikte, is een terughoudend (maar effectief) gebruik gemaakt De Duitse
verkenningen bij Terschuur, Stoutenburg en Asschat werden afgebroken. Een belangrijke reden daarvoor was
ook, dat de kans op een doorbraak op een ander punt door de C-227.ID (op grond van eigen waarneming en
binnengekomen berichten) hoger werd aangeslagen.
In het vak van IV LK werd de opmars van artillerie door Barneveld ernstig gehinderd. Gevolg was, dat de aanval
bij Scherpenzeel door de hoofdmacht van 227.ID pas in de middag van 13 mei kon worden ingezet.*

* Aan de acties op dit gevechtsterrein wordt in een volgend hoofdstuk nog bijzondere aandacht besteed.
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4
4.1

Plaatsbepaling
Meetdiensten

Bij het schieten over grote afstand is het essentieel, de eigen positie en die van het doel nauwkeurig te kennen.
Ballistische afwijkingen en weersinvloeden maken het vervolgens nodig, de plaats waar het projectiel springt
waar te nemen en zonodig te corrigeren.
In mei 1940 beschikte nog geen enkel leger over radar, om doelen op te sporen en vuur op een gekozen doel te
brengen. Verder maakte ons leger toen nog geen gebruik van vooruitgezonden verkenners ("forward observers").
Vóór de linies werden weliswaar de Lichte Troepen (huzaren, vroegere verkenningsafdelingen) ingezet, maar die
hadden de opdracht om de vijandelijke opmars te vertragen. Het waren goed geoefende en snel verplaatsbare
eenheden, en werden daarom al in het begin van de strijd achter de linies terug genomen.
In de organisatie van ons veldleger waren toch veel mensen belast met taken om vuurbevelen voor te bereiden,
en afgegeven vuren te corrigeren:
•
•

•
•

•

Bij het HKV was er de Artillerie-inlichtingsdienst, de Weerdienst, de Triangulatiedienst en de Verbindingsafdeling.
Bij de infanterie waren artillerie-(onder)officieren-inlichters gedetacheerd. Deze onderhielden de verbinding
tussen eigen RA en het toegewezen RI. Zij adviseerden de BC of RC in voorposten of hws over mogelijke
artilleristische steun. Verder gaven zij eventueel waarnemingen door aan het eigen RA, over de effectiviteit
van uitgebrachte vuren.
Het LK beschikte over een eigen Artillerie Meetcompagnie (AMC), onderverdeeld in een geluid- en een
lichtmeetafdeling (GMA en LMA). Zo had IV LK de 1 AMC met waarnemingsposten en meetcentrales.
Elk regiment, elke afdeling en elke batterij artillerie bezette bovendien waarnemingsposten in het
voorterrein, maar wel binnen de eigen linies. Deze waren op torens, andere hoge gebouwen, op heuvels, of
in bomen ingericht. Als dergelijke hoge punten in de omgeving ontbraken, moest een waarnemingsladder
van 5 m of 7 m hoog worden gebruikt.
Voor het uitwerken, afgeven en aan de hand van waarnemingen corrigeren van vuurbevelen, beschikte elk
echelon tenslotte over een eigen staf en vuurregelingsdienst.

Het gaat in dit kader tever, om alle genoemde eenheden en taken te beschrijven en toe te lichten. We pakken er
enkele interessante punten uit.
De Artillerie-inlichtingsdienst verzamelde gegevens over vermoedelijke posities en opmarsrichtingen van de
vijand. Deze werden doorgegeven aan de artillerie-staven, het eerst aan de VAC en de LKAC.
De AMC moest door meting van geluid- en lichtverschijnselen de plaats van vijandelijke batterijen bepalen. De
mondingsvlam was alleen bij een stelling in bosgebied meestal niet zichtbaar. Een stelling kon worden
verborgen achter een verticaal scherm, dat bij het vuren verwijderd moest worden vanwege brandgevaar.
De Weerdienst gaf dagelijks meerdere weerberichten uit. Dit was nodig, omdat temperatuur, wind, en
luchtvochtigheid veranderlijk zijn, en invloed hebben op de baan en afstand die het afgeschoten projectiel aflegt.
Het legerweerbericht werd per radio of telex doorgegeven, en bevatte de gegevens in het grijze vlak [135]:
WR WS LG

W
1
2
3
4

10
55
06
03
03

21
09
12
09
10

56
99
xx
xx
xx

(1)
(2)
(3)
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Kolomaanduidingen t.b.v. toelichting.

W
kol. WR
kol. WS
kol. LG
rij 1 tm 4

Toelichting vlg Schietvoorschrift 1939:
W = Weerbericht, met tijdstip van verzending (10.21) en volgnummer (56).
Windrichting in 0/00 (1)
Windsnelheid in m/sec (2)
Luchtgewicht, afwijking in % (3)
Gegevens op regel 1 b.v. voor kanon 7 veld, 0-5.800 m

Voorbeeld 00 = N, 16 = O, 32 = Z, 48 = W
Voorbeeld 05 = "zwakke" wind, 07 = "matige" wind, 09 = "frisse" wind
Voorbeeld 01 = + 1%, 98 = -2 %
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Een plaats kan nauwkeurig worden bepaald door driehoeksmeting (triangulatie). Voor militair gebruik bestond
een lijst met reeds ingemeten (getrianguleerde) vaste punten. Het inmeten en controleren van die vaste punten
was taak van de Triangulatiedienst (TD) bij het HKV. Hiervoor beschikte de TD over kompasrichttoestellen.
Elke afdeling artillerie had ook een eigen meetdienst. Deze, de Terreinmeetdienst (TMD), mat stellingen,
batterijen, terreinkenmerken, en doelgebieden in. De plaats van de vuurmonden in een batterij werd vastgelegd
t.o.v. het nulpunt, de plaats van het rechter stuk.
Kort gezegd nam men voor het inmeten drie hoge punten in het terrein, bij voorkeur met bekende coördinaten, in
het vizier. Vanuit het opstelpunt werd de kompasrichting naar elk van de gekozen objecten afgelezen. Als deze
richtingen op de kaart werden gebracht, gaf het snijpunt van de op de kaart getrokken lijnen de eigen positie aan.
In par. 4.3 is dit met een schets toegelicht.
Waarnemingsposten werden volgens de voorschriften in het algemeen in de nabijheid van de eigen afdeling of
batterij ingericht. Het voorschrift velddienst artillerie bepaalde uitdrukkelijk in art. 46 hierover, dat "met het oog
op de kwetsbaarheid van lange telefonische verbindingen, de afstand tot de betrokken onderdeelen zoo kort
mogelijk [diende te] zijn." Uit de verslagen blijkt dan ook, dat maar een enkele keer een verder vooruit gelegen
wp gebruikt, die dan nog wel veilig binnen de eigen linie gelegen was. Bijvoorbeeld 15 RA, met stellingen o.a.
bij de Treek, beschikte over een wp op de kerktoren van Leusden, ongeveer 2 km naar het O (zie p. 22).
De batterij-officier had als taak meteen bij het stelling nemen het z.g. "stellingbericht" op te stellen en te
verzenden naar de AfdC en de RC. Een volledig stellingbericht moest volgens het voorschrift art. 112
vermelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het nulpunt van de batterij, en de nauwkeurigheid waarmee dit is vastgesteld.
De hoofdrichting, en de gegevens over de nauwkeurigheid hiervan en van het richtlijnverband.
Het schootsveld en de beperking daarin.
De kleinste en, voorzover daarvoor aanleiding bestaat, de grootste afstand waarop kan worden gevuurd.
De plaatsen van de cp en de wpn, het uitzicht uit deze posten.
De hoogte van de gezichtsdekking in 0/00 in verschillende richtingen vanuit de cp.
De plaats van de voertuigen.
De mate van dekking van de batterij.
De door de batterij tot stand gebrachte verbindingen.
Hoeveelheid, soorten en berging van de munitie in de stellingen.
Maatregelen getroffen voor de beveiliging.
Verdere gegevens die een beeld geven van de mogelijkheden om vuuropdrachten goed uit te voeren.

Vaak werd in eerste instantie volstaan met een voorlopig stellingbericht, waarin alleen de eerst noodzakelijke
gegevens werden vermeld. Van de artillerie bij IV LK is geen stellingbericht bekend. Meestal zullen die met
andere documenten bij de capitulatie vernietigd zijn. Een compleet stellingbericht is wel bewaard van I-19 RA,
ingedeeld bij II LK. Deze afdeling beschikte over 12 vuurmonden 12 l.st. [136]. De eerste drie punten hieruit
zijn:
"a. 0-punten:
Rechter batterij 161.758-449.607.
Midden batterij 161.559-449.732.
Linker batterij 162.428-449.933.
Alle 0-punten vastgesteld door de Triangulatie Afdeeling van het IIe LK.
b. Hoofdrichting:
Alle batterijen kaarthoek 5,00.
c. Schootsvelden:
Voor alle batterijen 800 0/00 re. en li.hr. [d.w.z. rechts en links van hoofdrichting].
Voor de voor te bereiden vuren is een schootsveld noodig van ongeveer:
Voor re.bt.
700 0/00 re.hr. tot 800 0/00 li.hr.
Voor mi.bt.
750 0/00 re.hr. tot 700 0/00 li.hr.
Voor li.bt.
850 0/00 re.hr. tot 700 0/00 li.hr.
Hoeken tot 800 0/00 kunnen omgezet zonder bedding [d.i. de planken vloer om verzakken van vuurmond te
voorkomen] verplaatsen. Teneinde in genoemde schootsvelden te kunnen schieten, dienen enkele opruimingen te
geschieden, die voorlopig niet worden uitgevoerd. Rechter batterij een zevental berken moet woren gekapt;
middenbatterij een twintigtal boomen en het grootste gedeelte van het voorgelegen struikgewas moet worden
gekapt; linker batterij voor het tweede stuk moeten voor een vrij schootsveld veel dennen worden gekapt."
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4.2

Kaarten

Het gemobiliseerde leger was uitgerust met kaartentrommels uit depots. Deze bevatten vaak sterk verouderde
kaarten. Er bestonden gekleurde en ongekleurde kaarten. Ze werden volledig op basis van metingen op de grond
en van terreinschetsen, eventueel ook van panoramafoto's, samengesteld. Kaarten vervaardigd op basis van
luchtfoto's waren in die tijd nog in opkomst.
Een kaart is een weergave in een plat vlak van het gekromde oppervlak van een bol. Hiervoor worden de punten
en lijnen van de bol op het platte vlak geprojecteerd.
Tot 1939 werd de "Bonne-projectie" gebruikt. De meest gangbare topografische militaire kaart bestreek ons
gehele land in 62 kaartbladen. De N-Z lijnen van deze kaarten lopen evenwijdig aan de meridiaan over
Amsterdam. Het nulpunt is bij Chaam (0-0), maar er wordt niet doorlopend genummerd van hieruit over het
hele land. Elke kaart gebruikt dezelfde nummering van het vierkantennet. Van W naar O: 0 tot 40, en van Z naar
N: 50 tot 70. Deze kaart was verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 1e in zwart; 2e in zwart-rood; 3e in kleurendruk.
De bekende stafkaart is een kaart in kleurendruk, opgeplakt op linnen.
In het voorjaar 1939 zijn nieuwe stafkaarten vervaardigd op basis van luchtfoto's. Hierbij werd tegelijkertijd
overgeschakeld op gebruik van een nieuw coördinatenstelsel. De N-Z lijnen van deze kaarten lopen evenwijdig
aan de meridiaan over Amersfoort. Het nulpunt ligt ook in Amersfoort. De lijnen worden nu doorgenummerd.
Om negatieve coördinaten te voorkomen, zijn voor het nulpunt vrij hoge getallen gebruikt (155-463).
De eenheden in de Grebbelinie zouden deze nieuwe stafkaarten het eerst krijgen. Over het gebruik hiervan werd
een circulaire met de nodige toelichtingen toegestuurd. Deze circulaire gaf ook enkele bruikbare formules voor
het herleiden van oude naar nieuwe coördinaten, en omgekeerd [137].
De N-Z lijnen op de nieuwe kaarten zijn 7 0/00 gedraaid t.o.v. die op de oude kaarten. Kaarthoek 0.00 op een
oude kaart is kaarthoek 0.07 op een nieuwe.
Bij de kaarten voor militair gebruik behoorden (in 1939/1940) verschillende hulpmiddelen. Een kompas, een
kaarthoekmeter, en een planchet. Een kaarthoekmeter is een soort gradenboog, die gebruikt wordt om de hoek
die een lijn op de kaart (bijvoorbeeld de schootsrichting) maakt met de N-Z lijnen, vast te stellen. Een planchet is
een houten plank die als onderlegger voor de kaart diende. Hiermee was het mogelijk om door overtrekken een
terreinschets te maken, of om een richting aan te geven met twee ingeprikte spelden.
Het militair kompas werd verdeeld in 64 streepjes van 100 duizendsten Een duizendste wordt geschreven als
0/00. 1 o is dus 17,7777 0/00. Bij N staat het getal 0 = 64(00) 0/00, bij O het getal 16(00) 0/00.
Met de eerste figuur hieronder kan het begrip declinatie worden toegelicht.
De naald van een kompas wijst naar het magnetisch noorden (MN). Dat is niet hetzelfde als het kaartnoorden
(KN). De verschilhoek wordt declinatie genoemd. Met deze verschilhoek tussen MN en KN moet bij het bepalen
van de richting goed rekening worden gehouden. De declinatie blijft niet gelijk door schommeling van de aardas
en verandering in het aard-magnetisme, en verschilt voor elke plek op aarde. In 2000 was de declinatie voor het
gebied Wageningen - Oosterbeek - Tiel 1,25o naar het W. Per jaar neemt deze declinatie nu met 6' af. Later zal
die weer oplopen.
Aan de hand van de tweede figuur hieronder kan worden toegelicht wat een coördinaat is en hoe die genoteerd
wordt. We zien een assenstelsel, horizontaal de X-as, verticaal de Y-as. De coördinaten van een punt zijn de
waarden afgelezen van eerst de X-as (x-waarde, recht naar beneden gaande), dan van de Y-as (y-waarde, recht
naar links gaande). Meestal worden de x- en y-waarden tussen haakjes gezet. Daarbij gescheiden door een
komma, of door een streepje. Punt A heeft de coördinaten (10, 20). Punt B heeft de coördinaten (20,10).

Op het volgende blad zijn de declinaties voor 1937 weergegeven. Hiermee wordt tegelijkertijd de nummering
van de tot 1940 gebruikte stafkaartbladen duidelijk. De hoeken (declinaties) zijn weergegeven in 0/00 [138].
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4.3

Coördinaten

Coördinaten worden gebruikt om een plaats aan te geven. Kaarten gebruiken hierbij een rechthoekig assenstelsel,
met vierkanten van meestal 1 km bij 1 km.
Op het volgende kaartje zijn vier punten geplot:
Punt
OLV Ter Eem
Belgenmonument
Kilometerpaal 89
Watertoren

462

x
152,65
153,02
153,20
153,57

y
461,90
461,65
461,49
461,69

OLV Ter Eem

Belgenmon

Watertoren

Kp 89

461
153
De afstand tussen twee punten is alleen eenvoudig te bepalen door meting met een lineaal, als we tenminste de
schaal kennen. Anders moet met wiskunde worden gewerkt. Als voorbeeld kan de afstand tussen OLV Ter Eem
en de Watertoren genomen. Met de lineaal meten we 9,0 cm, terwijl de schaal van het kaartje is 1 km = 9,5 cm.
Dit levert een afstand door kaartmeting op van 9,0 : 9,5 = 0,947 km, afgerond 0,95 km.
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Dit kan als volgt worden nagerekend. We trekken een lijn door de beide punten die we resp. C en B noemen, met
een loodlijn vanuit B op de verticale lijn CA'. De loodlijn snijdt de verticaal in A. Zie onderstaande figuur:

Van de rechthoekige driehoek ABC zijn twee zijden bekend:
AB = 153,57 - 152,65 = 0,92.
AC = 461,90 - 461,69 = 0,21.
Volgens de kwadraatregel is BC2 = AB 2 + AC2 , of BC = √ 0,8905 = 0,94 km.
De lineaalmeting was dus vrij nauwkeurig.
Zonder het verder ingewikkeld te maken, is met het voorgaand kaartje ook goed te tonen, dat aan de hand van
drie vaste punten een plaats volledig te bepalen is. Drie lijnen vanuit de bekende objecten getrokken op de kaart
in gemeten richtingen, leveren als alles goed gaat de eigen positie in het snijpunt op:

Vanzelfsprekend is een zuivere plaatsbepaling afhankelijk van de kwaliteit van de kaart, en van de precisie
waarmee gewerkt wordt bij meting van de drie kaarthoeken, en bij het intekenen op de kaart.
De Handleiding Artillerie te Velde merkt in dit verband op [139]
"Deze methode is zeer onnauwkeurig"
en
"Voor zuivere opmetingen van coördinaten vertoonen de vierkantennetten op de [vroegere] stafkaarten teveel
afwijkingen."
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4.4

Meetmiddelen
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Sinds het eind van de 19e eeuw verbeterde de technische kwaliteit van vuurmonden en munitie met sprongen.
Dat stelde de artillerie in staat, om over grotere afstanden vuur uit te brengen. Niet langer kon dan "op het oog"
met directe richting, en met simpele richtmiddelen als keep en vizierkorrel, worden gevuurd. Inplaats daarvan
werd voortaan bijna alleen nog met indirecte richting geschoten. Dat vereiste vuurmonden waarbij hoogte en
richting nauwkeurig instelbaar waren, en goede optische instrumenten (zoals de batterijkijker, fig. 31; het richttoestel No. 2 op drievoet, fig. 34; en de opzet van de 7 veld, fig. 26). Ook op die gebieden ging de techniek sterk
vooruit.
In 1937 ontving ons leger nieuwe richtmiddelen. Standaarduitrusting van vrijwel alle batterijen werd [140]:
•
•

Een batterijkijker.
Twee kompasrichttoestellen.

Het kompasrichttoestel werd tevoren niet op lager echelon dan de afdelingsstaf uitgegeven.
Hierdoor werden vervangen:
• Het richttoestel No. 2
• Twee batterijkompassen.
Het richtvlak tot plaatsbepaling
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5
5.1

Feit of fictie
Vraagstelling

Het NIMH beheert een grote verzameling rapporten en verslagen over de in mei 1940 gevoerde verdediging. Wie deze
collectie doorneemt, treft hier en daar kanttekeningen van de bewerkers aan. Meestal bij data en tijden, die niet sporen
met gegevens uit betrouwbaar geachte bron. Van belangrijke punten werd bevestiging door meerdere personen gezocht.
Voor het eindrapport (stafwerk) zijn passages uit brondocumenten aangepast, of uitgezeefd. De integriteit waarmee dit
gebeurde, staat buiten kijf.
Toch: het optreden van onze artillerie lijkt in deze, nog altijd gezaghebbende, studie onderbelicht. Er is hier in elk geval
opmerkelijk weinig aandacht (en nauwelijks een lovend woord) voor de volgende episoden:
•
•
•

Het eerste schot: Nederlands artillerievuur bij De Ginkel en Renkum, op 10 mei (I-12 RA).
De uitschakeling van verschillende waarnemingsposten, op 11 en 12 mei (III-8 RA, I-12 RA, en II-19 RA).
Het gevecht tegen 227.ID bij Scherpenzeel, op 13 mei (I-4 RA, II-8 RA, III-4 RA, II-15 RA, I-19 RA, en I-5 RA).

Mogelijk twijfelde de redactie aan de juistheid van de hierover ingediende verslagen, of werden deze acties niet als een
echt succesverhaal beschouwd. Bekend is wel, dat de eindredacteur over het algemeen toch al zuinig was met lof.
In dit hoofdstuk worden de bekende feiten en meningen verzameld. Vervolgens zullen we bezien, of er reden tot
opwaardering lijkt te zijn. Maar eerst, waar gaan de drie genoemde punten eigenlijk over ?*
Het eerste schot ?
In het stafwerk zijn aparte paragrafen opgenomen over het optreden van de artillerie in het meest zuidelijke deel van de
Grebbelinie. Als eerste actie wordt een storend vuur in de vroege ochtend van 11 mei genoemd.
Toch is het niet uitgesloten, dat al op 10 mei het eerste schot werd afgegeven. In enkele rapporten en verslagen wordt dit
ook als vaststaand feit genoemd. Bijvoorbeeld I-12 RA meldde eerste vuren bij De Ginkel en bij Renkum.
Het lijkt erop, dat het eindrapport het vuur bij Renkum als onaannemelijk beschouwt. Er staat namelijk uitdrukkelijk, dat
I-12 RA vanuit de ingenomen stellingen geen vuur kon uitbrengen "vóór het vak van 8 RI, in het gebied O van de
Grebbeberg". Uit detailgegevens blijkt, dat hiermee de vps en het terrein tussen Wageningen en Renkum werd bedoeld.
Uitschakeling van waarne mingsposten ?
Heel kort worden in het stafwerk enkele bijzondere acties genoemd.
Zo werden verschillende Duitse waarnemingsposten door artillerievuur uitgeschakeld. Dat gebeurde o.a. bij Benedeneind
(11 mei, 2-I-12 RA, afstand 3.300 m), op de PK van Wageningen (11 mei, 2-III-8 RA, afstand 5.500 m; 12 mei, 1-II-19
RA, afstand 5.000 m), en op de watertoren van Ede (12 mei, 2-I-12 RA, mogelijk ook door 1 en 4, afstand 9.700 m).
Deze dagen was de windsnelheid N resp. NW, 4 tot 5 Beaufort (d.w.z. matig tot vrij krachtig).
De laatste actie mag gelden als een prima prestatie. Hierbij werden door 2-I-12 RA op een klein doel, vrij ver weg, uit 13
schoten twee voltreffers geplaatst. En dat bij indirecte waarneming en verstorende windinvloed. De behandeling van dit
onderwerp is dan wat onderkoeld.
Het gevecht tegen 227.ID bij Scherpenzeel ?
Op 13 mei zette 227.ID een aanval in, om een doorbraak te forceren van de Grebbelinie Z van Scherpenzeel. Hiervoor
werden aan Duitse zijde twee regimenten ingezet, gesteund door meer dan zes afdelingen artillerie.
Het stafwerk schrijft, dat twee Nederlandse voorpostencompagnieën bij Renswoude (22 RI) erin slaagden, de aanval van
een Duits regiment te doen vastlopen. In het aangrenzend vak bij Scherpenzeel (15 RI) viel de aanval volgens deze bron
stil na verovering van de voorposten. Dat kwam mede door een goede samenwerking tussen infanterie en artillerie,
waarbij gevraagde vuren juist en prompt werden afgegeven. Dit punt werd niet verder uitgediept.
Verslagen en rapporten geven aan, dat I-5 RA (uit de Grebbelinie N), I-4 RA, II-8 RA, III-4 RA, II-15 RA en I-19 RA
hierbij ingezet zijn. 227.ID maakte een tactische fout in de keuze van de aanvalsrichting. De actie liep vast in het
gecombineerd vuur uit voorposten en frontlinie. Hieronder ook mortieren en enkele stukken 6 veld (infanteriegeschut).
Onze artillerie verstoorde de Duitse gereedstelling. Ze gaf daarna effectieve afsluitingsvuren en concentraties af.
Een gezaghebbend militair historicus tekende aan, dat de Duitse aanval mogelijk niet met alle kracht werd doorgezet. In
de loop van de dag werd namelijk bij 227.ID bekend, dat 207.ID de stoplijn op de Grebbeberg doorbroken had. Toen zou
het niet meer nodig zijn geweest, bij Scherpenzeel nog grote verliezen te riskeren.
Zo worden de prestaties van onze infanterie en artillerie bijna weggenuanceerd. Maar het strijdverloop wijst niet op een
ingehouden aanval. In de middag werden nog reserves aangetrokken. En voor 14 mei was een nieuwe aanval gepland.

* Bronverwijzingen zijn bij de uitgebreider behandeling hierna opgenomen.
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5.2

Het eerste schot

Aan het gebruik van de artillerie in het meest Z deel van de Grebbelinie (vak IV Div) wordt in het stafwerk bijzondere
aandacht besteed. In enkele aparte paragrafen worden de opstellingen, de ontvangen bevelen en de uitvoering daarvan,
besproken [141].
De behandeling van het optreden van de artillerie bij IV Div begint op 11 mei. Opvallend, want in een aantal bronnen is
te lezen, dat toch waarschijnlijk al op 10 mei artillerievuur werd afgegeven. Enkele aangetroffen passages zijn [142]:
"In Renkum stiess das III.Btl abermals auf starken Widerstand aus geschickt eingebauten MG.-Nestern am Waldrande
westlich Renkum, der unterstützt wurde durch Artl.-Feuer aus der Grebbe-Linie." [Er waren daar geen kazematten of
koepels, hooguit uit aarde en hout opgeworpen veldversterkingen].
"Hardnekkig verdedigt de tegenstander de bosrand ten westen van Renkum. Het uitstekend liggende Hollandse
artillerievuur, vermoedelijk uit de Grebbelinie, veroorzaakt zeer ernstige verliezen bij het 3de Bataljon van het SS
Regiment Der Führer."
"Ook de Nederlandse artillerie zou bij Renkum een rol hebben gespeeld. Volgens Duitse bronnen leden zij nogal wat
verliezen door artillerievuur vanuit de Grebbelinie. Inderdaad was er kaartvuur (nr. 59) voorbereid door 12 RA, dat in
stelling stond tussen Rhenen en Veenendaal, op de westrand van Renkum. Zeer waarschijnlijk is dit vuur afgegeven,
maar de volledige bevestiging van dit artillerievuur is niet te vinden (..). De sectie mortieren (81 mm) [van 5-4 RH]
schoot op de wegenviersprong bij Renkum en daarna op de westelijke rand van het dorp vanaf een terrein bij de
watertoren op de Wageningse berg." [Mijn onderstreping].
"10 Mei 17.00 uur

1 Batterij van I-12 R.A.

Westrand Renkum

17.30 uur

1 Batterij van I-12 R.A.

Kunstweg Arnhem/Ede
nabij kilometerpaal 13

Re.Bt.
Li.Bt.

Vr. 59 afgeven, doch 250 [m] verder en 200 [m] naar li.
Vr. 60 afgeven"

"14
15

17.00
17.29

Aangevraagd door C-4 R.H.
[Afgegeven op] Last L.K.A.C.
Voorbereid als storend vuur nr. 60
[Afgegeven op] Last L.K.A.C."

"Te ± 17.30 werd [door 1-I-12 RA] kaartvuur afgegeven op de kunstweg Ede-Arnhem nabij de Ginkel."
"Circa 17.00 [door 2-I-12 RA] kaartvuur 59 afgegeven [bij Renkum]."
Het lijkt eigenlijk duidelijk. Beide partijen noemen een Nederlandse beschieting van Renkum. Toch werd tot nu toe sterk
betwijfeld, of dit op feiten berust. Zou het door de huzaren afgegeven mortiervuur voor kanonschoten zijn aangezien ?
Er zijn twee bronnen die het onmogelijk achten, dat I-12 RA op de westrand van Renkum heeft gevuurd [143]:
"5-4 R.H.
De E.C. zond het te Heelsum aanwezige peloton naar Wageningen, teneinde verband op te nemen met de voorposten en
de versperringen open te doen houden.
De rest van het eskadron was te 15.50 in stelling in de lijn Pompstation-Keienberg-Quadenoord met een peloton en een
stuk pag. bij Pompstation, een peloton 1 km noordelijker bij Oranje-Nassau-oord, een peloton bij Keienberg en huize
Quadenoord; de sectie mortieren op de Wageningsche berg.
Op dat uur werden vijandelijke pantserwagens en ongeveer 200 man gemeld te Heelsum, te 16.50 was de westrand van
Renkum geheel door vijand bezet en werd vuur van mitrs. en infanteriegeschut ontvangen (brisantgranaten).
Er ontwikkelde zich een vuurgevecht, waarbij door het goede schootsveld aan de vijand gevoelige verliezen konden
worden toegebracht.
De E.C. leidde met grote rust en kalmte het gevecht (..).
Te 17.00 verzocht hij steun van artillerie uit de achterliggende stelling, welk vuur echter niet is afgegeven, omdat het
buiten het schootsveld van I-12 R.A. en buiten de dracht van II-19 R.A. viel."
"Het is echter voor de Nederlandse artillerie onmogelijk geweest om ook maar één granaat op het bewuste gebied af te
vuren."
Hoe zeker kunnen we zeggen dat de westrand van Renkum inderdaad buiten het schootsveld van I-12 RA en dan met
name van de 2e batterij (zie boven), viel ? In de volgende figuur zijn de (mogelijk) uitgebrachte vuren en de
(vermoedelijke) stellingen van I-12 RA geplot.
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Uit deze figuur blijkt, dat 2-I-12 RA in een brede sector vuurde. Ongeveer in de hoek tussen Renswoude en Wageningen.
Als we aannemen dat die gegevens juist zijn, is beslist niet uit te sluiten dat deze batterij vuur uitbracht op Renkum. Toch
staat in het stafwerk zonder nuancering [144]:
"I-12 R.A. (vier Btn. 10 veld) stond met drie Btn. in vooruitgeschoven stellingen en een Bt. in de normale stelling, allen
in de hoofdschootsrichting 8.00, zodat zonder stellingverandering geen vuur kon worden gebracht vóór het vak van 8
R.I. en voor dat van III-19 R.I. [in het terrein Z van Begraafplaats]."
"De twee vooruitgeschoven batterijen konden geen vuur uitbrengen vóór of op de Grebbeberg, omdat zij zodanig (met
kaarthoek 8.00) stonden ingegraven, dat zij daaruit niet konden worden omgezet."
Aangenomen mag worden, dat 2-I-12 RA Renkum wel degelijk heeft bevuurd [145]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volgens het Artilleriebevel moesten de vooruitgeschoven batterijen (1, 2, en 3) vuur kunnen leggen in de sector
tussen Lunteren en Pompstation. Dit gebied is groter dan de hoek van 60o, die zonder omzetten door I-12 RA te
bestrijken was. Renkum ligt hierbinnen.
Het stafwerk geeft aan, dat door de gehele afdeling op Renswoude is gevuurd. De batterijen 1 en 2 moeten daarvoor
zijn omgezet, als ze inderdaad in hoofdrichting 8.00 stonden.*
Volgens meerdere bronnen hebben de drie beschikbare batterijen (1, 2, en 4; 3 was naar Rotterdam gezonden) vuur
uitgebracht 2,5 km NO van Wageningen (volgens verslag LKAC op coördinaten 176.12-443.05). Ook dit doel was
niet zonder omzetten te bevuren als de batterijen in hoofdrichting 8.00 stonden.
Vermeld wordt wel, dat dit doel op de grens van het bereik lag van 1-I-12 RA, niet van 2-I-12 RA. Het schootsveld
van 1 werd begrensd door de Dikkenberg, waarin 1, 2 en 3 waren ingegraven, en door een voorliggend bosperceel.
Als de voorgaande gegevens juist zijn, kan niet meer worden uitgesloten dat 2-I-12 RA Renkum heeft bevuurd.
In de verslagen C-I-12 RA en van de twee betrokken batterijen, zijn de omstreden vuren als afgegeven genoteerd
(in het BMR van I-12 RA als opgedragen). Er is geen aantekening, dat deze opdrachten niet zijn uitgevoerd.

* Hoofdrichting 8.00 is NO (45o). De 10-veld kon zonder omzetten een sector van 60o bestrijken. Vanuit hoofdrichting
8.00 dus tussen 2.70 (150) en 13.30 (75o). Renswoude en Wageningen liggen allebei buiten deze sector. Volgens een
herinneringsdocument van 2-I-12 RA stond deze batterij trouwens in hoofdrichting 10.00 [146].

Artillerie GB N (2.2)

10-8-2006

Blad - 41-

5.3

Uitschakeling van waarnemingsposten

In de Grebbelinie zijn waarnemingsposten met succes bestreden. Dat was beslist niet gemakkelijk. De trefkans is o.a.
afhankelijk van het onder vuur te nemen oppervlak. Een klein doel is moeilijk te raken. Nog lastiger wordt het, als over
grote afstand geschoten moet worden. Verstoringen hebben dan meer invloed. Oorzaken van baanafwijkingen zijn:
•
•
•
•

Zwaartekracht
Eigen en aardrotatie.
Weersinvloeden, o.m. ook op de munitie.
Afwijkingen per vuurmond (Afzonderlijk door de StC in rekening te brengen).

Een projectiel volgt door de zwaartekracht een gebogen baan. De dracht is afhankelijk van elevatie en lading. Dit blijkt
bij het besproeien van de tuin. Als we de tuinslang steeds hoger richten, komt het water eerst verder (in een vlakke boog),
daarna valt het water weer dichterbij (in een steile boog). Een krachtige straal komt verder dan een zwakke straal.
Minder bekend zal het effect van rotatie zijn. Als een afgeschoten projectiel rechts om de eigen as draait, krijgt de baan
een afwijking naar rechts. Verder draait de aarde van west naar oost, zodat een afgeschoten projectiel westelijk van de
rechte baan uitkomt. Die baanafwijking wordt derivatie genoemd. Deze factor is van groter belang bij indirect vuur, dan
bij direct vuur. Dit vanwege de lagere aanvangssnelheid (Vo), en het langer traject.
Duidelijk zal zijn, dat de wind ook invloed heeft op de baan van een afgeschoten projectiel. Rugwind geeft het projectiel
meer stuwkracht, waardoor het verder weg de grond raakt. Tegenwind remt het projectiel juist af. Een dwarswind duwt
het projectiel uit de baan. Het effect van dwarswind kennen we goed van het autorijden. Gewicht en vochtigheid van de
lucht beïnvloeden de kracht van de munitie, en verstoren de baan van het projectiel. Deze factor is onder normale
omstandigheden en bij direct vuur te verwaarlozen. Behalve voor houwitsers, bij windkracht boven 3 Beaufort.
Tenslotte zijn er nog de afwijkingen per vuurmond. Het gaat hierbij om uitslijting van schietbuis en kamerstuk. Bij een
door slijtage ruimer geworden schietbuis kan gasdruk onbenut ontsnappen, zodat het projectiel dan minder ver komt. Bij
een uitgesleten kamerstuk wordt minder gasdruk opgebouwd, met hetzelfde effect.
In het vuurcommando aan de batterij zijn de eerste twee factoren al verwerkt. Voor weersinvloeden wordt nog een
geschatte dagcorrectie toegepast, meestal van enkele procenten. De wind wisselt vaak van kracht, waardoor deze
correctie nooit precies kan zijn. Voor een kaartvuur op vijandelijke artillerie bij Wageningen (afstand ruim 10.500 m)
werd door 1-I-12 RA een dagcorrectie van 200 m terug toegepast. Er ontbrak een actueel weerbericht [147].
Proefschieten, en correcties door een waarnemer, zijn dan ook nodig om een schot nauwkeurig op doel te brengen.
Terug nu, naar de uitgeschakelde waarnemingsposten. De verslagen tonen verwarring over het juiste doel in Wageningen
voor 2-III-8 RA en 1-II-19 RA (toren van de RK of de PK). De vuurleider van de laatste batterij had weinig zicht.
Met succes werden nog andere Duitse waarnemingsposten beschoten. O.a. één bij Benedeneind en één in Ede [148]:
11 Mei. (..) Ca. 10.30. Bericht van S.C. 3e Sectie [3-III-8 R.I], dat de kerktoren van R[ooms] C[atholieke] K[erk] van
Wageningen als waarnemingspost gebruikt wordt door Duitsche artillerie.
Plm. 11.00 uur wordt de P[rotestantse] K[erk] door eigen artillerie beschoten. Dit bericht aan B.C."
"Ondergeteekende zat in waarnemingspost "Groene Bank" gelegen voor onze Afdeeling [III-8 RA].
's Nachts valt het afgeven van vele Duitsche vuurwerkseinen op.
De volgende dag werd het eerste vuur afgegeven door de 2de batterij. Doel was de oude kerk van Wageningen. Melding
van infanterie in voorste lijn was: Kerk wordt gebruikt als waarnemingspost. Enkele schoten waren voldoende."
"Zondag 12 Mei. Vroeg in den morgen ontvangen we opdracht in Afdeelingsvuur met tijdprojectielen in te schieten op de
toren van de protestantse kerk in Wageningen en daarna uitwerkingsvuur. De waarnemer (..) zat geheel open op de toren
van Ouwehands Dierenpark en had een verre van gemakkelijke taak, aangezien het topje van de toren maar juist te zien
was en de waarneming ten zeerste bemoeilijkt werd door rookwolken, die uit Wageningen opstegen. (..) Hoewel met de
geheele batterij werd ingeschoten, duurde dit geruimen tijd, doch later bleek, dat het vuur toch succesvol geweest was."
"Te 13.55 uur geeft den L.K.A.C. opdracht vuur 104 af te geven (voorbereid) dusdanig, dat 8 Duitschers van een w.p.
worden verdreven [bij Benedeneind]. Te 14.25 uur wordt dit vuur door de re.bt. afgegeven."
"[11 mei] 14.20 voorbereid vuur 104. Later van Afd.C. vernomen, dat dit vuur precies op zijn plaats lag en de beoogde
uitwerking heeft gehad. (..)
12 mei. 13.00 vuur op watertoren Ede, zijnde een vijandelijke waarnemingspost."
"12 mei. 17.30: Watertoren Ede onder vuur genomen. (..) Afstand 9750 meter, 13 schoten, tekort, te lang, twee
voltreffers ! Onder de burgers één slachtoffer ?"
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5.4

Het gevecht tegen 227.ID bij Scherpenzeel

Algemene opvatting is, dat de aanval van een versterkte Duitse divisie bij Renswoude en Scherpenzeel door zwakke
voorposten tot staan werd gebracht. Dat was mede mogelijk door prompt en accuraat schieten van onze artillerie.
Het stafwerk kwam tot de eerste conclusie op grond van de rond 1955 bekende Duitse en Nederlandse gegevens. Ook
Brongers houdt deze lijn aan.
Een ander gezaghebbend krijgshistoricus voerde later aan, dat de Duitse aanval hier niet krachtig werd uitgevoerd. Om
onnodige verliezen te voorkomen zou deze actie ook afgebroken zijn, nadat op de as Wageningen-Rhenen een doorbraak
was geforceerd. De tweede analyse kwam als kort artikel in het boekje "Ergens in Nederland". Maar alleen de vroegere
opvatting klinkt door in de (onder zijn redactie) samengestelde drukken van de IMG-studie "Mei 1940" [149].
Uit de Duitse verslagen blijkt niets over een ingehouden aanval. Wel, dat tenslotte een gehele infanteriedivisie in het veld
werd gebracht, met de opdracht om de frontlinie tussen Scherpenzeel en Groep te doorbreken. Dat doel werd niet bereikt,
omdat het meest zuidelijk opererend regiment (IR 412) weinig verder kwam dan de uitgangsstelling.
Dat kwam ook, omdat het tactisch plan niet klopte. Het regiment liep in de winkelhaak van de verdedigingslijn. Het werd
vastgepind door onophoudelijk dicht frontaal en flankerend vuur. Overwegend infanteriestormvuur, gesteund door licht
veldgeschut (6 veld), mortieren en zware mitrailleurs uit de hws. IR 412 moest gedeeltelijk op beperkte doelen (gebied
rond de boerderijen Klein en Groot Ravenhorst) worden ingezet. Dit, hoewel nog twee reservebataljons (van IR 328)
werden aangetrokken. De Duitse divisiechef uit hierover zijn ongerustheid en ongenoegen. Hij besluit in de avond van 13
mei de aanval af te breken, om zijn troepen te hergroeperen voor een met volle kracht door te zetten aanval de dag
daarna. Dat is de volgende ochtend tot zijn verrassing niet meer nodig, omdat de stelling ontruimd blijkt. De bezetting
van Grebbelinie en aansluitende Lingestelling is, wegens de doorbraak bij Rhenen, teruggenomen op de Waterlinie. De
volgende passages uit het bevel voor X LK voor 13 mei, resp. uit de oorlogsdagboeken, onderstrepen dit beeld [150].
"1.) Feind hält die Grebbe-Stellung. Am Grebbe-Berg gelang 207.Div. ein örtlicher Einbruch.
2.) X.A.K. setzt am 13.5. den Angriff gegen die Grebbe-Stellung im Abschnitt Scherpenzeel - Neder Rijn fort und stösst
auf Utrecht vor. (..)
4.) 227. Div. durchbricht unter scharfer Kräftezusammenfassung die Grebbe-Stellung südl. Scherpenzeel und stösst
sodann auf Zeist vor. I./A.R. 207 (Gegend Ede) wird der Div. unterstellt. Sicherung der rechten Flanke des Korps bis zur
IJssel."
"13. Mai 1940. Barneveld 01,30 Uhr. Für den 13.5.40 wird Durchbruch der Grebbe-Linie zwischen Scherpenzeel und
Groep und Vorstoss bis zu den Waldrändern westlich Zeist befohlen. Es werden eingesetzt:
rechts: I.R. 366 verstärkt durch 1.Kp.Pi.Batl. 227, 1.Kp.Pz.Jg.Abt.227. Ausserdem werden ihm unterstellt die zum
Angriff auf Scherpenzeel angesetzten Kräfte der Schnellen Gruppe Süd, einschl. I./I.R. 328.
links: I.R. 412 verstärkt durch 1.Kp.Pi.Batl. 651 und 14./I.R. 328.
I.R. 328 ohne 14.Komp. und I. Batl. wird zur Verfügung der Division in de Wäldern ostwärts Lunteren bereitgestellt und
hat Aufklärung und Sicherung auf bereitgestellten Kraftwagen und Krädern in der Nordflanke bis zur Linie HavenZwolle zu übernehmen. Teile des Radfahrbatl. 227 und III./I.R. 366 sichern die rechte Flanke der Div. in der erreichten
Linie Muschendorp-Hoendernest-Ebbenhorst.
Die gesamte Art. der Div., A.R. 227, I./A.R. 697, [I./A.R. 207], 12./A.R. 256, werden dem Kommandeur [unterstellt].
Die Beendigung der Bereitstellung hinter der Linie Wolfswinkel-Renswoude-Waldstücke ostwärts Wachteldonk ist der
Div. bis zum 13.5.40 08,00 Uhr zu melden.
Bei Bereitstellung zum Angriff und bei Erkundungen in den frühen Morgenstunden stellt sich heraus, dass der
Feindwiderstand wesentlich stärker ist, als angenommen wurde. Insbesondere in der linken Flanke aus gegend Ederveen
ist starke Bedrohung durch immer wieder erfolgende Vorstösse und M.G.-Feuer eingetreten, zumal die Fühlungsnahme
mit dem linken Nachbar ergab, dass das Regt. Oestreich [lees: Von Österreich] der 207. Inf. Div. nach verlustreichem
Angriff gegen die Stellungen bei Ederveen und Klomp auf Ede zurückgegangen war, ohne Kräfte am Feinde zu lassen,
die diesen gebunden hätten.
Die Art. gerät beim Durchmarsch durch Barneveld in starkes Art.-Feuer, wodurch die Anmarschstrasse in Barneveld
stark verstopft wird. Der Einsatz der Art. verzögert sich, der Angriffsbegin muss verschoben werden. (..) Um 15,05 Uhr
treten I.R. 366 und I.R. 412 wie [jetzt] befohlen zum Angriff an. I.R. 366 kommt gut vorwärts, erobert die Werke 24, 25
und 26, zum Teil unter hartnäckigem Feindwiderstand, und erreicht den Südteil von Hoolevoet, bleibt hier jedoch vor der
intakten, durch Überschwemmungen, Tankgräben und unbeschädigten Drahthindernis gesicherten Hauptwiderstandslinie
von Woudenberg bis Dambalgen [lees: Lambalgen] liegen.
Die Eroberung des stark befestigten Scherpenzeel gelang insbesondere durch das gut liegende zusammen[gefasste] Feuer
der gesamten Art. der Division. (..)
[Deel van het document hier door brand verloren].
(..) linken Flanke, sodass Teile des Regts. zur Deckung dieser Flanke eingesetzt müssen; gegen Abend muss sogar das
I./I.R. 412 zum Angriff mit begrenztem Ziel auf Klein- und Gross-Ravenhorst angesetzt werden."
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Vervolg van pag. 43
"I.R. 328, das als Div. Reserve in den Waldungen ostwärts Lunteren bereitsteht, wird um 16,45 Uhr vorgezogen nach
Klein Sprakelaar-School-Marienhof und erhält den Befehl, die linker Flanke der Div. ostwärts Renswoude zu sichern und
die ständig zunehmenden Störungsversuche des Feindes zu unterbinden. Der Druck an der linken Flanke verstärkt sich
nach Einbruch der Dunkelheit so sehr, dass neben dem II./I.R. 328 noch Teile des III./I.R. 328 zum Flankenschutz
eingesetzt werden müssen.
Gegen Abend wird der Angriff auf Befehl der Div. abgebrochen, um die Einheiten für den Einbruch in die Grebbelinie
am 14.5 neu bereitzustellen.
Erreicht wurde folgende Linie:
I.R. 366
Wolfabriek [in de W rand van Scherpenzeel] - Hoolevoet - Scherpenzeel
I.R. 412
Engelaar - Ravenhorst - Gross Ravenhorst
I.R. 328
befindet sich mit II. u. III. Batl. in den Waldstücken hart ostwärts Rendswoude zur Verfügung der
Division.
Während der Nacht werden Gefechtsauklärungen vorgetrieben, die ergeben, dass die Grebbelinie von Feind stark besetzt
ist. Bis spät in die Nacht hinein stösst der Gegner gegen die eigenen Linien vor und belegt Scherpenzeel und
Rendswoude mit starkem Art.-Feuer. Alle Anzeichen lassen darauf schliessen, dass der Gegner die Grebbe-Linie bis zum
Äussersten verteidigen [wird]. (..)
[Deel van het document hier door brand verloren].
(..) hat, wird der Div. der Art. Kdr. 22, eine schwere Mörserabt., und die Beobachtungs-Abt. 30 unterstellt und zugeführt.
Um den linken Flügel [(I.R. 328 u. I.R.] 412) vorwärtszutreiben und für den späteren [Einb]ruch durch die H.K.L. die
dauernde Flankierung von Süden auszuschalten, wird die Mittellinie des Angriffs für den 14.5 verlegt. (..)
14. Mai 1940 Während bis nach Mitternacht auf der ganzen Linie heftiges Feuer liegt, wird dieses in den frühen
Morgenstunden schwächer und hört fast ganz auf. Die Gefechtsaufklärung ergibt, dass der Feind die Grebbe-Linie
geräumt hat und sich in vollen Rückzug auf Utrecht und die neue Wasserlinie befindet."
"In der Nacht starkes Störungsfeuer auf Barneveld, den Raum um Barneveld und auf Wageningen.
Die 227. Div. griff um 15.00 Uhr met je einen Rgt. nördl. und südl. der Linie Renswoude - Holevoet an. Sicherung der
Nordflanke durch das Radf.Btl.227 und ein Inf.Batl. Der Angriff wurde durch starkes Art.Feuer (15 cm) behindert.
Jedoch gelingt es der 227. Div. im Laufe des Tages Scherpenzeel und Holevoet zu nehmen. Im übrigen bleibt der Angriff
mit stark zurückgezogenen linken Flügel infolge Flankierung aus Gegend um Bahnlinie bei Groep und ostw. davon
liegen."
De Duitse bronnen overdrijven de kracht van onze verdediging op verschillende punten. Scherpenzeel was beslist niet
"stark befestigt".
In het aangevallen gebied waren voorposten ingericht tussen Woudenberg en De Klomp, Z van de weg Ede-Woudenberg
en N van de spoorlijn Arnhem Utrecht. Ze vormden de voorverdediging in de bataljonsvakken van 15 RI, 22 RI en 10 RI.
Een deel van de stellingen was verlaten, na contact met kleine vijandelijke eenheden. II-10 RI had door de grootschaliger
aanval van IR 368 langs de weg Ede-De Klomp op 12 mei verliezen geleden, die gedeeltelijk door verplaatsingen werden
gecompenseerd. In Scherpenzeel waren nog hooguit 30 man in 3 stellingen paraat. Deze behoorden tot 1-I-15 RI [151].
Verder hielden de twee voorcompagnieën van I-22 RI (1 en 2, tussen Ederveen en Scherpenzeel) nog de voorposten
bezet. Deze bezetting was niet in staat om druk uit te oefenen op de Z flank van de aanvalsmacht door tegenstoten. Dat
gebeurde dan ook niet. De artillerie gaf in de nacht van 12 op 13 mei wel hinderlijk storingsvuur op Barneveld af. Hierbij
vielen aan Duitse kant doden en gewonden, en raakte de logistiek voor de aanval in de knoop. Ook gaf onze artillerie op
11, 12 en 13 mei effectieve vuursteun. Daarbij werden gemotoriseerde eenheden verdreven en hinderlijk mortiervuur
werd onderdrukt. Maar alleen II-15 RA beschikte over vuurmonden van 15 cm, de rest was van kleiner kaliber. Als we
de kaarten C7 en C15 bestuderen, zal het uit de stellingen aan de spoorlijn afgegeven geweer- en mitrailleurvuur, zeker
blokkerend zijn geweest voor IR 412. Met de posities in de frontlijn Z van Lambalgen ontstond een kruisvuur in drassig
terrein, waaronder moeilijk op te rukken viel.
De voorposten van 10 RI hadden stellingen ingenomen voor Veenendaal, De Klomp en Ederveen. Deze grendelden het
acces bij De Klomp af. Daar verliep het gevecht in de woorden van het stafwerk als volgt [152].
"In de loop van de morgen werden de voorposten onder vuur genomen door Duitse granaatwerpers [mortieren], die
gedekt waren opgesteld bij [boerderijen] De Hanenpol en Het Pakhuis, terwijl in de namiddag van de Meijkade af
[van het kruispunt bij kilometerpaal 3 op de weg Ede-Woudenberg] vuur werd ontvangen. Door gebrek aan mortieren
was de bestrijding van die goed gedekte vijandelijke vuurorganen niet goed mogelijk. Hoewel afsluitingsvuren werden
aangevraagd en afgegeven [de vuren 201, 203 en 206], had dit schijnbaar weinig resultaat, daar de doelen steeds van
plaats wisselden.
In de namiddag waren de opstellingen bij De Hanenpol en Pakhuis blijkbaar inderhaast door de vijand verlaten, want een
officierspatrouille maakte aldaar mortiermunitie buit."
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In het omstreden gebied leverden de voorpostensecties, samen nog geen 1.000 man, een prima prestatie. De steunpunten
op de Slaperdijk en op de Groeperkade (vak 22 RI) verdedigden zich taai. Een overmachtige vijand werd vastgezet. Over
de gang van zaken bij het steunpunt op de Slaperdijk geeft het stafwerk de volgende informatie [153].
"De strijd in dit vak heeft zich beperkt tot een aanval op de voorposten, die eerst met het invallen van de duisternis tot
succes voor de Duitsers leidde. (..)
In dit voorpostenvak bevond zich (..) I-22 RI (min 3e Comp. en een sectie zw. mitr.), versterkt met een sectie Vickers
mitr. van 14 M.C. en 22 Bt. 6 veld. (..)
Het rechter voorpostenvak, dat de Slaperdijk (met weg naar Renswoude), de Schalmdijk en de Emmikhuizerlaan afsloot,
was bezet door 2-I-22 R.I., versterkt met een sectie van de eigen M.C. en een sectie van 14 M.C. (..)
De gehele dag heerste in dit vak onrust, daar men meende, dat Duitsers zich hadden genesteld tussen de voorpostenstrook
en de hws. Dit werd des te waarschijnlijker, toen van een patrouille van drie vliegtuigen er een achterbleef en, laag
vliegend, achter de vps. enige pakketjes afwierp. Telkens werd er in dat terrein geschoten (..). In het voorterrein van de
voorposten werden schuren en kippenhokken bevuurd, waar vijand was waargenomen en door kanonnen van 6 veld uit
de hws. werd daarop vuur afgegeven, waarbij de waarneming door uitstekende telefonische gemeenschap goed slaagde.
Patrouilles werden uitgezonden, doch vijand werd niet gevonden.
Tegen de middag nam de activiteit toe. Te ongeveer 13.00 had een vijandelijke artilleriebeschieting plaats op het terrein
ter weerszijden van de Emmikhuizerlaan, kort vóór en gedeeltelijk op de Jufferdijk. Dit vuur duurde tot 14.30, waarna
het in W. richting werd verlegd en bleef doorgaan tot ongeveer 16.00 met afwisselende intensiteit, hoofdzakelijk in het
vak van 15 R.I. [van De Groep, over Lambalgen, tot 2 km N van Scherpenzeel].
Te ongeveer 14.30 werd mortiervuur ontvangen en werden in het terrein kleine Duitse afdelingen waargenomen. Bij het
steunpunt Slaperdijk begon de troep zenuwachtig te worden. (..)
Langzamerhand werd de vijand actiever en uit het nevenvak werd vernomen, dat bij de voorm. Schans hevig werd
gevochten. In het eigen vak ontstond een vuurgevecht met vijand die langs de Emmikhuizerlaan naderde. De alarmkreten
van de Slaperdijk, die de C.C. bereikten, werden steeds dringender en te 18.15 viel de telefoonverbinding uit. (..)
Te 19.45 bracht een door de B.C. gezonden sergeant het bevel om terug te trekken (..). De pogingen om dit aan de
Slaperdijk met een patrouille te berichten bleven vruchteloos, zodat de kapitein tenslotte met de rest van zijn compagnie
op de hws. terugtrok (..). Bij zijn aankomst was het inmiddels donker geworden en bleek de hws. reeds verlaten. (..)"
Het linker voorpostenvak van 22 RI werd verdedigd door de eerste compagnie, versterkt met een sectie zware
mitrailleurs. De verdediging vond plaats uit drie posities: boerderij Het Hol - omgeving Ravenhorst, de voormalige
Schans aan de Groeperkade, een linkervleugel op de grens van het vak 15 RI bij De Beek. De voorposten van 15 RI
hadden zich al teruggetrokken. Het stafwerk vertelt over de hier gevoerde verdediging het volgende [154]:
"In de loop van de morgen was vuur van de vijand ontvangen uit de omgeving van [de boerderij de] Engelaar, waar de
vijand met mortieren scheen te hebben postgevat. Later werd hij daaruit door goedliggend artillerievuur verdreven. (..)
In de namiddag ging de vijand na voorbereidend artillerievuur tot de aanval over, waarbij het zwaartepunt op de voorm.
Schans aan de Groeperkade lag. Toen de vijand, gebruik makend van dode hoeken, de Schans wist te naderen, ontstond
er een paniek, die de C.C. wist te bezweren. Met moeite wist hij zijn personeel weer in de opstellingen te krijgen en door
handige verplaatsingen van de mitrailleurs de vijand in bedwang te houden. Enkele doorgedrongen Duitsers werden
teruggewezen, waarna het wat rustiger werd, zodat enige gewonden konden worden afgevoerd.
Door flankerend vuur werd de nadering van de vijand in het rechter sectievak belet, doch te ongeveer 20.00 vernam de
C.C. van een sergeant, dat zijn rechter sectie was teruggetrokken. (..)
De druk van de vijand nam toe en na enige tijd bevond hij zich onmiddellijk vóór de tankgracht, waar hij met moeite op
een afstand kon worden gehouden.
Toen ten slotte bij onderzoek bleek, dat er niet voldoende munitie meer was, besloot de kapitein, die zich op de Schans
bevond, na beraad met zijn officieren (..) terug te trekken via de rechter sectie en de zw. mitr. [die moeilijk te verplaatsen
was] onbruikbaar te maken. Het was reeds schemerig en het verlaten van de Schans ging zeer langzaam. (..) Toen de
Duitsers hun aanval weder hervatten, besloot de kapitein tot overgave met zijn twee luitenants en ongeveer 30 man. In dit
voorpostenvak viel (..) I.R. 412 (min I) aan en de Duitse B.C., die zich bij Kl. Wolfswinkel bleek te bevinden, was zeer
verrast, slechts een zo zwakke bezetting op de Schans aan te treffen."
In het vak van 15 RI waren enkele secties van de voorposten (1-I-15 RI, versterkt met een sectie zw. mitr. en 15 Bt. 6
veld (min een stuk), bij het eerste contact met lichte Duitse troepen teruggetrokken. Door ontvangen mortiervuur
ontstond lichte paniek. In de avond van 12 mei waren de voorposten bij Lambalgen in de hws aangekomen. Toen bleek
dat er nauwelijks verliezen waren en dat Scherpenzeel niet meer bezet was, gaf C-15 RI bevel de opstellingen bij het
aanbreken van de dag opnieuw te bezetten. Dat lukte niet meer. Het rechter deel van de voorposten kwam niet verder dan
het centrum van Scherpenzeel. De uiterste rechtervleugel was bezet door twee man, die aansluiting vonden bij I-22 RI.
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Maar er was toen een gat tussen Scherpenzeel en de voorposten van 22 RI, waardoor de vijand later zonder strijd in de
richting van Lambalgen kon opdringen. De opstellingen aan weerskanten van de weg naar Barneveld (Renesserweg) zijn
wel opnieuw bezet, evenals die ten W daarvan. Het stafwerk zegt over de gebeurtenissen hier [155]:
"In de vroege morgen waren pantserwagens waargenomen tussen Renswoude en Scherpenzeel en in verband daarmede
waren 29 C.Pag (van Brig. B) en 43 C.Pag. (van IV L.K.) bij 15 R.I. ingedeeld. Laatstgenoemde compagnie werd op
verzoek van C.-IV L.K. te 10.45 weder teruggezonden, terwijl van 29 C.Pag. 2 stukken werden ingedeeld bij II-15 R.I.,
waarvan één stuk in stelling werd gebracht bij de Potbrug, één stuk bij de overweg in de spoorweg AmersfoortVeenendaal. De indeling van de rest dezer compagnie is niet meer bekend.
Evenals in het vak van 22 R.I. ging de vijand ook in het vak van 15 R.I. tot de aanval over na een artilleriebeschieting op
Scherpenzeel, die later westwaarts werd verlegd. De aanval had plaats ter weerszijden van de kunstweg BarneveldScherpenzeel, waar de vijand erin slaagde de voorpostensectie gevangen te nemen. De sectiën die het centrum van
Scherpenzeel hadden bereikt, weken, toen de vijand opdrong, uit naar Wittenburg op de linkervleugel van de voorposten.
(..) Na de vermeestering van Scherpenzeel zetten de Duitsers hun aanval voort op het frontlijngedeelte tussen de
kunstweg naar Woudenberg en de Broekerbrug, met het zwaartepunt op Lambalgen. De ontketende stormvuren en
afsluitingsvuren en het drassige terrein beletten hen, de frontlijn te bereiken. (..)"
We ronden dit deel af, door na te gaan hoe de artillerie op het gevechtsterrein bij Scherpenzeel is gebruikt. Kaart C15
geeft hiervan een eerste indruk.
Aan Duitse zijde stonden ZW van Barneveld 76 houwitsers opgesteld. De exacte posities hiervan zijn niet bekend. Wel
staat vast, dat de vuurmonden gegroepeerd waren in stellingen, ongeveer van NW naar ZO [156]:
I/AR 697, II/AR 227, IV/AR 227, I/AR 227, 12/AR 256, III/AR 227, I/AR 207.
Bijna al deze eenheden waren uitgerust met de hw 10,5 cm. Vermoedelijk het sinds 1935 als standaard voor de divisieartillerie ingevoerde type 10.5cm le FH 18. Deze vuurmond heeft een maximum bereik van 10,7 km, kan zonder
omzetten een sector bestrijken van 56o, en is in staat om 6-8 schoten per minuut af te geven.
Alleen IV/AR 227 en 12/AR 256 beschikten over de zware hw 15,0 cm. Dat waren waarschijnlijk vuurmonden van het
type 15cm s FH 36. Deze heeft een maximum bereik van 12,3 km, kan zonder omzetten eveneens een sector bestrijken
van 56o, en is in staat om ongeveer 4 schoten per minuut af te geven [157].
Volgens het stafwerk was voor de artillerie het volgend vuurschema vastgesteld:
X min 90 - X min 30
X min 30 - X min 6
X min 6 - X min 3
X min 3 - X
X
- X plus 5
X plus 5 - ?

Inschieten.
Vernielingsvuur.
Vuurconcentraties op Scherpenzeel.
Vernielingsvuur.
Vuurconcentraties op aangegeven doelen, w.o. Ravenhorst en Groot Ravenhorst.
Vuren met nevelmunitie, voor het uitschakelen van vijandelijke flankeringen.

Zoals hiervoor aangegeven, was het tijdstip van het begin van de aanval (X) nader vastgesteld op 15.15 uur Duitse tijd,
dat is omgerekend naar Nederlandse tijd 13.35 uur. Het inschieten zou dan ongeveer 12.05 uur begonnen moeten zijn, en
na een uur gevolgd door een vernielingsvuur van bijna 25 minuten.
Als dit dezelfde vuren zijn, die vanaf 13.00 uur werden afgegeven op de Emminkhuizerlaan, dan is de aanval mogelijk
nog verder verlaat. Omstreeks 14.30 uur werd de aanval daar ingezet en het vuur naar voren verlegd, tot in het vak van
15 RI, bij Scherpenzeel en Z van Lambalgen, op de gevechtsopstellingen in de frontlijn. Hiervoor was aan iedere
afdeling een vak van 150 m breedte en 300 m diepte toebedeeld [158].
Aan Nederlandse zijde was aan artillerie beschikbaar (opstellingen van N naar Z):
Afdeling
I-5 RA
III-4 RA
II-15 RA
I-19 RA
II-8 RA
I-4 RA

Locatie
Heetveld
Rumelaar
Gr en Kl Lage Wei
ZW van Overberg
Nw Amerongen
Prattenburg

Vuurmond Dracht
7 Veld
10,5 km
Hw 12.14
7,3 km
Hw 15.15
8,5 km
12 l Staal
7,7 km
7 Veld
10,5 km
7 Veld
10,5 km

Schoten
6-8/min
2-3/min
1-1,5/min
2/min
6-8/min
6-8/min

Deze afdelingen zijn alle ook daadwerkelijk ingezet op het gevechtsterrein bij Scherpenzeel. Zie het volgend overzicht
van de afgegeven vuren op 13 mei 1940.
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Vuren bij Scherpenzeel

Vuur Plaats

201
203
206
215
235
237
241
267
271
273
274?
275?
276
278
280
281
282?
286

Kp 3
Ederveen
Hanenpol
Schalmdijk
Wachteldonk
Engelaar
Renswoude
Kp 62
Kp 60-61
Vlastuin
Wittenberg
Holevoet
O Lambalgen
O Lambalgen
O Lambalgen
Pothbrug
N Pothbrug
Lambalgerkade

Soort

Afsluitingsvuur
Storend vuur
Vuurconcentratie
Afsluitingsvuur
Afsluitingsvuur
Afsluitingsvuur
Storend vuur
Afsluitingsvuur
Vuurconcentratie
Vuurconcentratie
Vuurconcentratie
Afsluitingsvuur
Vuurconcentratie
Afsluitingsvuur
Vuurconcentratie
Stormvuur
Afsluitingsvuur
Afsluitingsvuur

Doel

Afdeling
I-4 RA
RS 10 RI

Motorgeronk Ederveen

II-8 RA
RS 22 RI

III-4 RA
RS 15 RI

II-15 RA
Alg opdr

>16.00
06.00
14.00-18.00
>16.00

Vechtwagens, tractors

I-5 RA
RS 21 RI

>4.00

>19.15
03.00, 18.00
<21.30

Mortieren

I-19 RA
Alg opdr

?
5.19
03.40
05.00

>12.00

>13.30
<16.00
?
<16.00

>18.00

>18.00

Paw's en mitrailleurs

16.00
15.20

Paw's en mitrailleurs
Paw's en mitrailleurs

05.45
17.00
>12.00

16.30
?

Toelichting
De kaart en tabel geven een reconstructie op basis van details uit stafwerk en rapporten [159]. Als gegevens ontbreken, of
onzeker zijn, is dit aangegeven met "?".
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Kaart C7. De stellingen bij Scherpenzeel
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Kaart C15. Het gevecht bij Scherpenzeel
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5.5

Gevechtsverloop

Hiervoor zijn veel gegevens aangedragen over het gevechtsverloop bij Scherpenzeel. We vatten die hier samen. Om de
door onze artillerie geleverde prestaties evenwichtig te beoordelen, worden ook wat details toegevoegd.
De Duitse aanval van 227.ID concentreerde zich in de voorpostenstrook tussen het Valleikanaal bij Woudenberg, en de
Slaperdijk, ongeveer halfweg Renswoude en De Klomp. Dit gebied werd verdedigd door 1-I-15 RI, I-22 RI en II-10 RI.
De voorposten lagen in open terrein met enkele bospercelen, Z van de weg Ede-Woudenberg. Het werd doorsneden door
de Lunterse Beek. In het voorterrein lag een prikkeldraadversperring, op enkele plekken een mijnenveld. Het gebied kon,
door gebrek aan water en de hogere ligging van gemiddeld +6 m NAP, slecht onder water worden gezet. Daarom was
een tankgracht gegraven, van de spoorlijn Arnhem-Utrecht (bij het voormalig Fort aan de Buurtsteeg) naar de beek.
De verdediging in deze strook werd gevoerd uit stellingen met loopgraven, voorzien van schuilnissen en mitrailleurnesten van aarde en hout. Een stelling was bedoeld voor een sectie (30-40 man), verdeeld over drie groepssteunpunten
(elk circa 12 man). De bewapening bestond in hoofdzaak uit geweren en lichte mitrailleurs, met per bataljon een
compagnie zware mitrailleurs. Een regiment beschikte organiek over nog een compagnie zware mitrailleurs, een
compagnie mortieren, en een batterij 6 veld.
De Duitse aanval bij Scherpenzeel vond in eerste instantie plaats met 4 bataljons, aangevoerd uit Barneveld.
Volgens Duitse gegevens werden ze gereedgesteld in de lijn Wolfswinkel-Renswoude-bospercelen O van Wachteldonk
(aan de Slaperdijk tussen Renswoude en Ederveen). Rond 13.00 uur openden alle 76 vijandelijke houwitsers het vuur.
Dat werd eerst gelegd op de Emminkhuizerlaan, die loopt tussen Kasteel Renswoude en de Emminkhuizer berg. De
aanval kwam uren later dan gepland op gang, omdat de Duitse artillerie bij de doortocht door Barneveld door storend
vuur van I-9 RA in de nacht van 12 op 13 mei in moeilijkheden was gekomen.
I/IR 366 kwam in actie N van de weg Ede-Woudenberg bij Scherpenzeel, I/IR 328 Z daarvan. III/IR 412 viel aan ZO van
Renswoude bij de Engelaar, II/IR 412 bij Ravenhorst. Laat in de middag werden op de zuidflank nog reserves ingezet uit
de omgeving van Lunteren. Het ging daarbij om II/ en III/IR 328.
De aanval viel uiteindelijk stil voor Lambalgen (in de lijn Wolfabriek-Holevoet-Huis Scherpenzeel) en de Schans op de
Groeperkade (in de lijn Engelaar-Klein Ravenhorst). Conclusie van het stafwerk was [160]:
Uit het (..) overzicht van de Duitse aanval zal blijken, dat de IIe Divisie in de namiddag van 13 Mei bloot stond aan een
aanval van de Duitse 227e Divisie, die deze uitvoerde met een versterkt regiment over Scherpenzeel en een regiment
over Renswoude, terwijl het regiment divisiereserve uit Lunteren werd aangetrokken naar het gebied ten O. van
Renswoude. De aanval werd gesteund door niet minder dan zes Afdelingen en een batterij artillerie.
In het vak van 22 R.I. waren de Duitsers er eerst in de avond in geslaagd, plaatselijk bij de Voorm. Schans aan de
Broekerkade, bij Ravenhorst en bij de Slaperdijk de voorpostenstrook te vermeesteren. (..)
In het vak van 15 R.I. [hadden zij] het nog slechts door enkele sectiën verdedigde Scherpenzeel vermeesterd. Doch [zij]
(..) liepen [vast] tegen de hws., die volkomen intact was. (..)
In tegenstelling met hetgeen wij bij de IVe Divisie hebben gezien, was bij deze Divisie de samenwerking infanterieartillerie uitstekend en werden de gevraagde vuren prompt afgegeven. (..)
Van grote betekenis was, dat de eerste stormloop was afgeslagen en dat de Duitsers er niet, zoals bij de IVe Divisie, bij
verrassing waren binnengedrongen. Het moreel was daardoor niet aangetast en een kritieke phase, de vuurdoop, had men
doorstaan."
Opvallend is, dat in de bevelen en berichten van II LK weinig te vinden is over de aanval bij de Schans (vak 22 RI). De
volgende punten komen over de gevechten bij Scherpenzeel in dit document voor [161]:
"3.40
± 4.30
± 4.40
6.15

8.50
13.15
14.00
15.00
15.30

L.K.A.C. meldt dat II Div. vuur heeft verzocht op Ederveen. I-12 R.A. heeft opdracht doel 245 gedurende een
half uur onder storend vuur te nemen en met 1 bt. te vuren op vt. 168.03-452.50.
C.-15 R.I. meldt, dat ± 20 vij. vechtwagens naderen in richting Scherpenzeel.
Bevel aan C.-IV Div. onverwijld een comp. pag. te zenden naar Woudenberg, komen daar ter beschikking van
C.-15 R.I.
C.-II Div. meldt: op motorgeronk zijn storende vuren afgegeven. Gezien vanaf de voormalige schans bij de
Engelaar ongev. 20 vew. [vechtwagens=tanks, ten onrechte zo aangeduid, het waren hooguit pantserwagens] en
tractors; deze laatste waarschijnlijk art. [mogelijk pag, of flak, de artillerie stond verder weg] sleepende bij
Grootveld (kp. 62) aan kunstweg Renswoude/Scherpenzeel. Storend vuur afgegeven dat goed lag. Vew. en
tractors niet meer waargenomen.
C.-II Div. deelt mede, dat de tel. verbinding met C.-10 R.I. met de vps is hersteld. Geen vijand voor de vps. (..)
Tel. verbinding met cp. vps. van 15 R.I. weder verkregen. (..) [Betreft melding 6.15] Storend vuur afgegeven op
vechtwagens. Vuur lag buitengewoon goed. Groote rookwolken stegen op. Nadien niets meer gezien.
I-12 R.A. verandert van stelling naar terrein Kort West van Elst, front O.N.O.
C.-II Div. meldt, dat Lambalgen in brand staat en dat de frontlijn van II en III-22 R.I. onder avu ligt.
C.-II Div. meldt: Div. ligt onder avu; ligt nu op 3e lijn.
C.-II Div. meldt: vij. infanterie-aanval ter weerszijden van Lambalgen [de Lambalgerkade ?] begonnen.
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Het verloop van de aanval bij Scherpenzeel is niet precies te reconstrueren. De aangetroffen gegevens verschillen op de
voornaamste punten.
Het ligt voor de hand, dat de hoofdmacht van ID.227 (afkomstig uit Barneveld) een noordelijke route volgde.
Verklaringen van de posten in Scherpenzeel geven aan, dat twee compagnieën optrokken langs de N zijde, links en rechts
van de Barneveldse weg. Zij volgden de Willaerlaan, en de Oude Barneveldseweg [162]. De SGZ met RadfBtl 227 lag al
in een lijn N van Scherpenzeel. IR 366 en IR 412, bovendien bijna alle artillerie, kwamen uit Barneveld. Alleen IR 328
met AR 207 was gelegerd in de omgeving van Lunteren. Het is dan ook aannemelijk, dat IR 412 en II, III/IR 328 zich
gereedstelde in de lijn Wolfswinkel-Renswoude-Wachteldonk. I/IR 328 trok, vermoedelijk via de weg Ede-Woudenberg,
naar Scherpenzeel en sloot daar aan bij I/IR 366.
Waarschijnlijk heeft de spits van I/IR 328 in de vroege ochtend van 13 mei Renswoude gepasseerd. 2 AMC meldde al
om 1.50 uur een colonne op de Straatweg Renswoude-Woudenberg, en wel bij coördinaat 164.895-454.322. Die plek ligt
nog juist binnen de lijn van gereedstelling. Er volgt uren later nog een waarneming, op een punt dichtbij Scherpenzeel.
Om 6.15 worden storende vuren afgegeven, omdat vanaf de Schans bij de Engelaar motorgeronk wordt gehoord en een
colonne van ± 20 voertuigen wordt waargenomen bij Grootveld (kp 62) aan de O rand van Scherpenzeel [163].
Naar we aannemen, viel 227.ID pas aan, na het voorbereidend artillerievuur uit alle stukken. Dit werd omstreeks 13.00
geopend. Maar niet uitgesloten is, dat bij Lambalgen eerder gevechtsaanraking werd verkregen. Mogelijk nog met Duitse
voorhoeden. De DAC II Div meldt, dat de aanval daar al in de morgen van 13 mei werd ingezet. [164].
De stellingen van de Duitse artillerie zijn slechts globaal bekend. Waarschijnlijk stonden ze juist buiten het vuurbereik
van de afdelingen 7 veld. D.w.z. in een boog een kleine 10 km verwijderd van I-4 RA en II-8 RA. De op kaart C15
ingeschetste posities lijken ook onnodig dichtbij voor de bekende doelen. We nemen daarom aan, dat het geschut een
paar km noordelijker stond. Een deel daarvan werd mogelijk zelfs op doelen in het vak van IV LK ingezet. Er werd op 13
mei in elk geval een vurende batterij gemeld bij Barneveld. De AC-IV LK heeft die melding laten verifiëren. Na de
capitulatie zijn daar inderdaad kardoezen en hulzen van 10,5 cm geschut gevonden [165].
De Nederlandse artillerie is niet ingezet voor artilleriebestrijding. Op 10 mei kwamen 3-I-4 RA en 1-II-4 RA met die taak
in een vooruitgeschoven stelling bij Veenendaal. Tussen 23.00 en 24.00 zijn deze batterijen van die taak ontheven en
naar achterliggende stellingen verplaatst. Op 13 mei was 1-12 RA, gezien indeling, dracht en opstelling hiervoor het
meest aangewezen, niet beschikbaar voor dit front [166].
Dat onze artillerie opdrachten prompt uitvoerde, is gewoon. Het kwam natuurlijk wel voor, dat zo'n aanvraag, verstuurd
met een ordonnans te voet, een tijd onderweg was. De bevelsketen was lang (BC, RC, DAC/LKAC, AfdC, BtC). De kans
op vertragingen was daardoor groot. Telefoonlijnen werden door granaatscherven vernield. De Verbindingsdienst
herstelde deze, als het kon, meteen. De artillerie deed verder al het mogelijke om een aangevraagd vuur snel af te geven.
Een aardige illustratie daarvoor is te vinden in een verslag van C-II-8 RA. Deze commandant legt uit, waarom er wel 40
minuten verliep, tussen ontvangst van een opdracht en het afgeven van het bevolen vuur. Dat kwam, omdat het niet om
een voorbereid (tevoren uitgerekend) vuur ging. Tenminste niet om een vuur behorend bij het laatst afgegeven artilleriebevel, maar wel één die op een oudere lijst voorkwam. De gegevens moesten worden opgezocht, vandaar het ongewoon
geachte tijdverlies [167].
Van accuraat schieten zijn er genoeg voorbeelden te vinden. Een sterk staaltje vormt een op 12 mei door 3-II-4 RA
afgegeven vuur op Café Het Hof, aan de weg Ede-De Klomp. Daar was vijand gesignaleerd. De 3e Bt gaf enige lagen af.
Al bij de eerste laag vielen treffers. De Duitsers vluchtten weg. Het ging hierbij om een doel op een afstand van ongeveer
7 km. Was dat een toevalstreffer, of een nauwkeurig berekend vuur ? Merkwaardig is wel, dat dit voortreffelijk vuur ook
door een stuk 6 veld geclaimd wordt. Een enkel voorbeeld is te vinden, dat een vuur akelig dichtbij de eigen linies viel.
Het kwam in dit verband voor, dat een commandant het niet verantwoord vond een aangevraagd vuur af te geven. Een en
ander getuigt van hoge taakopvatting [168].
Duidelijk zal zijn, dat onze artillerie, weinig geoefend in het schieten met scherp [onze reserve-officieren artillerie waren
theoretisch wel uitstekend onderlegd en kwamen relatief veel op herhaling] en niet altijd met deugdelijk materiaal, een
uitstekende prestatie leverde. Bij 3-III-4 RA gaf met name de munitie van de hw 12.14 problemen. De commandant wijst
echter ook op de uitstekende vuurvoorbereiding, en op de grote inzet van al het personeel [169]:
"Het vuren werd vaak vertraagd door het klemmen van de projectielen bij het inbrengen in de vuurmonden. In zeer vele
gevallen moesten projectielen met een hamer worden ingeslagen. Tevens weigerden zeer veel kardoezen, hetgeen
vermoedelijk te wijten was aan het niet of niet goed functioneren van de ontstekingsdoppen [of van vochtig kruit]. Door
de geheele bediening werd gedurende de dagen, dat wij in stelling stonden met zeer grote krachtsinspanning gewerkt.
De snelheid werd buitengewoon bevorderd door het feit dat de vuurbevelen waren uitgewerkt tot en met het staatje
stukscommandant, welke in blocnotevorm voorzien van de verschillende nummers der vuren in handen waren van de
stukscommandanten.
Het bevel tot TERUGTREKKEN verwekte teleurstelling bij ons allen.
Het vuren van de vijandelijke artillerie verwekte aanvankelijk eenige onrust, doch heel spoedig was men er op ingesteld
en ieder deed zijn werk met overleg en zelfbeheersching."
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5.6

Goed geschoten

Het stafwerk geeft als samenvattend oordeel, dat de artillerie in het vak van II Div een betere prestatie heeft geleverd dan
die in het vak van IV Div [170]. Er staat letterlijk:
"In tegenstelling met hetgeen wij bij de IVe Divisie hebben gezien, was bij deze Divisie de samenwerking infanterieartillerie uitstekend en werden de aangevraagde vuren prompt afgegeven."
Maar is er wel verschil in prestatie geweest op beide gevechtsterreinen ? We kunnen het volgende constateren:
•

•

•

•

Ook bij Scherpenzeel heeft onze artillerie blijkbaar betrekkelijk weinig gevuurd. Per afdeling zijn er op 13 mei maar
vier tot vijf vuren geregistreerd. Deze lagen in tijd en plaats zover uit elkaar, dat ze de aanval eigenlijk niet effectief
geblokkeerd kunnen hebben.
Op dit toneel werd nauwelijks vijandelijke artillerie bestreden, bij de Grebbeberg vooral infanteriegeschut. DA en
LKA werden volledig ingezet voor steun aan de infanterie. I-12 RA heeft in de ochtend nog gevuurd, maar alleen in
het vak van II Div. Om 13.15 kwam opdracht tot stellingverandering naar Amerongen, waarbij nog één batterij op
Rhenen moest worden gereedgesteld. Daarna heeft deze afdeling (uitgerust met 16 van de 52 stukken modern
veldgeschut) geen vuur meer uitgebracht.
De verbindingen faalden op kritieke momenten, evenals bij de Grebbeberg. Telefoonlijnen werden door artillerievuur vernield, en ordonnansen moesten herhaald in dekking tegen hevige beschietingen. Er waren organiek te weinig
vliegtuigen voor verkenning en luchtwaarneming. Er werden slechts enkele strategische verkenningen, en een groter
aantal bombardementsvluchten, uitgevoerd.
Tenslotte zijn ook bij de hier ingezette batterijen wel defecten opgetreden, waardoor vuurmonden uitvielen, of vuren
niet in het gewenste tempo afgegeven konden worden.

Hier tegenover staan de volgende punten:
•
•

•

•
•

Het is heel goed mogelijk, dat niet alle uitgebrachte vuren in de rapporten zijn terecht gekomen. En in elk geval werd
blijkbaar op de kritieke momenten voldoende vuursteun gegeven.
Artilleriebestrijding was eigenlijk alleen door de afdelingen 10 veld uit te voeren. Hieraan zijn deze moderne
batterijen niet toegekomen, omdat maar enkele posities van vijandelijke batterijen nauwkeurig genoeg bepaalbaar
waren. Het Schietvoorschrift (art. 111) vroeg namelijk drie samenvallende plaatsbepalingen, voordat een positie als
zeker werd beschouwd. Die waren er vaak niet. Vuren op onzekere posities werd als munitieverspilling beschouwd.
De verbindingen vormden in het algemeen een zwakke schakel in de bevelvoering. Dat gold voor elk leger destijds.
Naast vaste lijnen, optische signalen, en ordonnansen, waren er echter nauwelijks alternatieven. Berichthonden en
postduiven waren al door moderner communicatiemiddelen achterhaald. Maar in het veld had de draagbare radioapparatuur [Ultra Korte Golf, mondjesmaat beschikbaar] nog een zeer beperkt bereik. Bij IV LK bleven meer
verbindingen intact. De beschietingen door Duitse artillerie waren hier minder intensief. Bovendien mochten de
kabels hier worden ingegraven. De Grebbeberg was beschermd natuurgebied, daar moesten kabels in bomen en op
palen worden gehangen.
Er werd in ons leger, door bezuinigingen en buitenlandse leveringsbeperkingen gedwongen, ook zeer oud materieel
gebruikt. Weigeringen en defecten waren daarom te voorzien. Maar dit bleven toch uitzonderingen.
De artilleristische verdediging was in het vak van IV LK gemakkelijker te voeren. Hier waren minder knooppunten
van wegen, en slechts enkele voor de hand liggende terreinen voor de gereedstelling. Het terrein was ook meer open,
wat de verdediging begunstigde. De Grebbelinie was tussen Woudenberg en Scherpenzeel tenslotte beduidend
sterker dan tussen Wageningen en Rhenen.

Eindoordeel is hieruit niet, dat de prestatie van onze verdedigers bij Scherpenzeel minder lof verdient. Wel, dat die bij de
Grebbeberg te laag aangeslagen werd. Mogelijk heeft teleurstelling over de vroeger dan verwachte ineenstorting van de
verdediging daar, het aangehaald oordeel sterk beïnvloed. Die verwachting was onrealistisch hoog.
De inzet van SS stoottroepen ("Der Führer", bij de Grebbeberg) is beslissend geweest voor het snelle resultaat daar. De
227.ID (op 13 mei al ontdaan van haar toegevoegd SS-regiment, dat overigens niet half zo fanatiek optrad), toonde zich
kwalitatief minder dan de 207.ID. Maar er werd bij Scherpenzeel en Renswoude zeker wel een serieuze Duitse poging
gedaan om de Grebbelinie snel te doorbreken. De bedoeling was blijkbaar ook het afsnijden van onze troepen Z hiervan.
207.ID had bevel door te stoten naar Utrecht, 227.ID in een tangbeweging naar Zeist.
Op allebei de fronten zijn door ons leger goede en minder goede prestaties geleverd. In totaal bezien werd moedig, met
buitengewone inzet, en bijzonder vasthoudend gestreden. Dat blijkt voldoende uit de verslagen en andere getuigenissen.
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Afkortingen
Abt
AC
Afd
AHK
AK
AMC
AO(O)I
AR
Art
Art Kdr (Arko)
Avu
Bat
BC
Bt (Btn)
BtC
Btl
C
CC
Cd
CLKA
Cie
CV
DA
DAC
DC
Dc
Div
Div
EC
EH
FH
FK
GMA
H
HKL
HKV
Hr
Hw
Hws
ID
IR
Kie (ook Komp, Kp)
KM
Km
Kp
KRA
L
Le
Li
LK
LKA
LKAC
LKC
LMA
LrA
LSt
Lt Div
MC
MG
Artillerie GB N (2.2)

Abteilung (Afd, Du)
Artilleriecommandant
Afdeling
Algemeen Hoofdkwartier
Armee Korps (LK, Du)
Artilleriemeetcompagnie
Artillerie (onder)officier-inlichter
Artillerie Regiment (RA, Du)
Artillerie
Artillerie Kommandeur (LKAC, Du)
Artillerievuur
Bataljon
Bataljonscommandant
Batterij (Batterijen)
Batterijcommandant
Batalion (Bat, Du)
Commandant
Compagniescommandant
Correctie voor derivatie (afwijking door rotatie van het projectiel en de aarde)
Commandant van de Legerkorpsartillerie
Compagnie
Commandant Veldleger
Divisie-artillerie
Divisieartilleriecommandant
Divisiecommandant
Dagcorrectie (voor weersinvloeden)
Divisie
Division (Div, Du)
Eskadronscommandant (Huzaren)
Eskadron Huzaren
Feldhaubitze (Du)
Feldkanone (Du)
Geluidmeetafdeling
Huzaren (zie RH)
Hauptkampflinie (Du)
Hoofdkwartier Veldleger
Hoofd(schoots)richting
Houwitser
Hoofdweerstandsstrook
Infanterie Division (Du)
Infanterie Regiment (Du)
Kompagnie (Du)
Korenmolen (terreinpunt)
Kilometer
Kilometerpaal
Korps Rijdende Artillerie
Lang
Leichte (Du)
Links, of linker
Legerkorps
Legerkorpsartillerie
Legerkorpsartilleriecommandant
Legerkorpscommandant
Lichtmeetafdeling
Legerartillerie
Lang staal
Lichte Divisie
Mitrailleurcompagnie
Maschinen Gewehr (Du)
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Afkortingen (vervolg)
Min
Min
Mitr
Mr
N
NHWL
O
OLZ
Pag
Pak
Paw
Pel
Plus
PRS
RA
RC
Re
R(ad)f
RC
Rgt
RH
RHM
RI
RMA
RVA
RW
S
S
SC
Sec
Sek
StC
TA
Tl
TMD
VAC
VbdA
Vew
VgH
Vps
Vr
VRD
Vt
W
Wp
Z
Zw mitr
IV LK
II Div
I-12 RA
III-10 RI
MC I-10 RI
2-III-4 RA
1,2-III-8 RI
227.ID
12.14 (ook 12 l. 14)
168-442
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Min (-)
Minuut
Mitrailleur
Mortier
Noord, noordelijk
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Oost, oostelijk
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
Pantserafweergeschut
Panzerabwehrkanone (Du)
Pantserwagen
Peloton
Plus (+)
Peel-Raamstelling
Regiment Artillerie
Regimentscommandant
Rechts, of rechter
Radfahrer (Du)
Regimentscommandant
Regiment (R, Du)
Regiment Huzaren
Regiment Huzaren-Motorrijders
Regiment Infanterie
Regiment Motorartillerie
Regiment Veldartillerie
Regiment Wielrijders
Sectie
Schwere (Du)
Sectiecommandant
Seconde
Sekunde (Du)
Stukscommandant
Triangulatieafdeling
Tegen luchtdoelen
Terreinmeetdienst
Veldlegerartilleriecommandant
Verbindingsafdeling
Vechtwagen (tank)
Vesting Holland
Voorpostenstrook
Vuur
Vuurregelingsdienst
Vierkant
West, westelijk
Waarnemingspost
Zuid, zuidelijk
Zware mitrailleur
IVe Legerkorps
IIe Divisie
Ie Afdeling van het 12e Regiment Artillerie
IIIe Bataljon van het 10e Regiment Infanterie
Mitrailleurcompagnie van het Ie Bataljon van het 10e Regiment Infanterie
2e Batterij van de IIIe Afdeling van het 4e Regiment Artillerie
1e en 2e Compagnie van het IIIe Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
227e Infanterie Division (Du)
12 Lang 14
Op kaartcoördinaat 168 (x) - 442 (y)

10-8-2006

Blad - 54-

Artillerietermen
A
Aanslag
A2
ANG
Afdeling
Affuit
Baan
Batterij
BG
BGKT
BGKT.S
BGKT.T
BGKT.0
Br
BS
C
CD
Declinatie
Derivatie
Dc
Dracht
Elevatie
Groep
Hr
HS
Hw
HM
Kardoes
KH
KM
L
LS
Mg
MV
NM
OH
OM
Sectie
SH
Slagpijpje
SP
Springpunt
St
Strooien
Temperen
Vuurlijn
Vuurverplaatsen
Terreinhoek
Verheffingshoek
Vml
Vsn
Vtr
IJ
ZV
+
o/o
o/oo

Artillerie GB N (2.2)

Aanslag
Plaats waar het afgeschoten projectiel de grond raakt
Aanslag, in 2e boog gesprongen
Aanslag, niet gesprongen
Eenheid van meestal drie batterijen (12 vuurmonden)
Onderstel voor de vuurbuis (bij veldgeschut met raden en schoprem)
De kromme lijn die een afgeschoten projectiel aflegt
Eenheid van meestal vier vuurmonden
Brisantgranaat met schokbuis
Brisantgranaatkartets
Brisantgranaatkartets, verschoten in schokstelling
Brisantgranaatkartets, verschoten in tijdstelling
Brisantgranaatkartets, verschoten in tijdstelling nul
Brons, bronzen
Breedtespreiding
Correctie, Celsius
Correctie voor derivatie
Hoek naar beneden
Baanafwijking naar rechts
Dagcorrectie, correctie voor weersinvloeden
Afgelegde baan van het projectiel (baanlengte)
Hoek naar boven
Een aantal schoten afgevuurd met dezelfde gegevens
Hoofdschootsrichting
Hoogtespreiding
Houwitser
Hoekmeter
Zakje met kruitlading
Kaarthoek, hoek die een op de kaart getrokken lijn maakt met de N-Z lijn
Kilometer
Lang
Lengtespreiding
Messing, messingen
Met vertraging
Nieuw model
Opzethoogte
Oud model
Eenheid van meestal twee vuurmonden
Springhoogte
Ontstekingsmiddel
Springpunt
Plaats waar het projectiel springt
Staal, stalen
Schieten op verschillende afstanden, om een terreinstrook gelijkmatig onder vuur te nemen
Instellen van tijdbuis
In gedachten getrokken lijn door de mondingen van naast elkaar opgestelde vuurmonden
Schieten in verschillende richtingen, om een terreinstrook gelijkmatig onder vuur te nemen
Hoek die de richtlijn maakt met een waterpasse lijn vanaf de vuurmond
Extra hoek omhoog, die de vuurbuis krijgt door het afgaan van het schot
Verminderde lading (om op korte afstand te schieten)
Versneld, versnelde ontsteking
Vertraagd, vertraagde ontsteking
IJzer, IJzeren
Zonder vertraging
Voor het doel (vanaf de vuurmond)
Achter het doel (vanaf de vuurmond)
Honderdste deel, procent
Duizendste deel, promille
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Afkortingen
Abt
AC
Afd
AHK
AK
AMC
A(O)OI
AR
Art
Art Kdr (Arko)
Avu
Bat
BC
Bt (Btn)
BtC
Btl
C
CC
Cd
CLKA
Cie
Cp
CV
DA
DAC
DC
Dc
Div
Div
EC
EH
FH
FK
Flak
GMA
HKL
HKV
Hr
Hw
Hws
ID
IR
Kie (ook Komp, Kp)
KM
Kp
KRA
Krad
L
Le
Li
LK
LKA
LKAC
LKC
LMA
LrA
LSt
Lt Div
Artillerie GB N (v2.2)

Abteilung (Afd, Du)
Artilleriecommandant
Afdeling
Algemeen Hoofdkwartier
Armee Korps (LK, Du)
Artilleriemeetcompagnie
Artillerie (onder)officier-inlichter
Artillerie Regiment (RA, Du)
Artillerie
Artillerie Kommandeur (LKAC, Du)
Artillerievuur
Bataljon
Bataljonscommandant
Batterij (Batterijen)
Batterijcommandant
Bataillon (Bat, Du)
Commandant
Compagniescommandant
Correctie voor derivatie (afwijking door rotatie van het projectiel en de aarde)
Commandant van de Legerkorpsartillerie
Compagnie
Commandopost
Commandant Veldleger
Divisie-artillerie
Divisieartilleriecommandant
Divisiecommandant
Dagcorrectie (voor weersinvloeden)
Divisie
Division (Div, Du)
Eskadronscommandant (bij Huzaren en Paw)
Eskadron Huzaren
Feldhaubitze (Hw, Du)
Feldkanone (Kanon, bijv. 7 veld, Du)
Flugzeugabwehrkanone (Luchtafweergeschut, Du)
Geluidmeetafdeling
Hauptkampflinie (HWS, Du)
Hoofdkwartier Veldleger
Hoofd(schoots)richting
Houwitser
Hoofdweerstandsstrook
Infanterie Division (Div, Du)
Infanterie Regiment (RI, Du)
Kompagnie (Cie, Du)
Korenmolen (terreinpunt)
Kilometerpaal
Korps Rijdende Artillerie
Kraftrad (Motorrijwiel, Du)
Lang
Leichte (Lichte, Du)
Links, of linker
Legerkorps
Legerkorpsartillerie
Legerkorpsartilleriecommandant
Legerkorpscommandant
Lichtmeetafdeling
Legerartillerie
Lang staal
Lichte Divisie
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Afkortingen (vervolg)
MC
MG
Min
Min
Mitr
Mr
N
NHWL
O
OLZ
Pag
Pak
Paw
Pel
Plus
PRS
RA
RC
Re
R(ad)f
RC
Rgt
RH
RHM
RI
RMA
ROA
RVA
RW
S
S
SC
StC
TA
Tl
TMD
VAC
VbdA
Vew
VgH
Vps
Vr
VRD
Vt
W
Wp
Z
Zw mitr
IV LK
II Div
I-12 RA
III-10 RI
MC-I-10 RI
2-III-4 RA
1,2-III-8 RI
227.ID
12.14 (12 l. 14)
7 veld (10 veld)
168-442
Artillerie GB N (v2.2)

Mitrailleurcompagnie
Maschinen Gewehr (Mitr, Du)
Min (-)
Minuut
Mitrailleur
Mortier
Noord, noordelijk
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Oost, oostelijk
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht
Pantserafweergeschut
Panzerabwehrkanone (Pag, Du)
Pantserwagen
Peloton
Plus (+)
Peel-Raamstelling
Regiment Artillerie
Regimentscommandant
Rechts, of rechter
Radfahrer (Wielrijder, Du)
Regimentscommandant
Regiment (R, Du)
Regiment Huzaren
Regiment Huzaren-Motorrijders
Regiment Infanterie
Regiment Motorartillerie
Regiment Onbereden Artillerie
Regiment Veldartillerie
Regiment Wielrijders
Sectie
Schwere (Zware, Du)
Sectiecommandant
Stukscommandant
Triangulatieafdeling
Tegen luchtdoelen
Terreinmeetdienst
Veldlegerartilleriecommandant
Verbindingsafdeling
Vechtwagen (tank)
Vesting Holland
Voorpostenstrook
Vuur
Vuurregelingsdienst
Vierkant
West, westelijk
Waarnemingspost
Zuid, zuidelijk
Zware mitrailleur
IVe Legerkorps
IIe Divisie
Ie Afdeling van het 12e Regiment Artillerie
IIIe Bataljon van het 10e Regiment Infanterie
Mitrailleurcompagnie van het Ie Bataljon van het 10e Regiment Infanterie
2e Batterij van de IIIe Afdeling van het 4e Regiment Artillerie
1e en 2e Compagnie van het IIIe Bataljon van het 8e Regiment Infanterie
227e Infanterie Division (II Div, Du)
12 lang 14 (het eerste getal geeft de doorsnede van de loop, het tweede het kaliber)
Kanon van de veldartillerie, doorsnede van de loop 7 cm (10 cm)
Op kaartcoördinaat 168 (x) - 442 (y)
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Artillerietermen
A
Aanslag
A2
ANG
Afdeling
Affuit
Baan
Batterij
BG
BGKT
BGKT.S
BGKT.T
BGKT.0
Br
BS
C
CD
Declinatie
Derivatie
Dc
Dracht
Elevatie
Groep
Hr
HS
Hw
HM
Kaliber
Kardoes
KH
KM
L
LS
Mg
MV
NM
OH
OM
Sectie
SH
Slagpijpje
SP
Springpunt
St
Strooien
Temperen
Vuurlijn
Vuurverplaatsen
Terreinhoek
Verheffingshoek
Vml
Vsn
Vtr
IJ
ZV
+
o/o
o/oo
Artillerie GB N (v2.2)

Aanslag
Plaats waar het afgeschoten projectiel de grond raakt
Aanslag, in 2e boog gesprongen
Aanslag, niet gesprongen
Eenheid van meestal drie batterijen (12 vuurmonden)
Onderstel voor de vuurbuis (bij veldgeschut met raden en schoprem)
De kromme lijn die een afgeschoten projectiel aflegt
Eenheid van meestal vier vuurmonden
Brisantgranaat met schokbuis
Brisantgranaatkartets
Brisantgranaatkartets, verschoten in schokstelling
Brisantgranaatkartets, verschoten in tijdstelling
Brisantgranaatkartets, verschoten in tijdstelling nul
Brons, bronzen
Breedtespreiding
Correctie, Celsius
Correctie voor derivatie
Hoek naar beneden
Baanafwijking naar rechts
Dagcorrectie, correctie voor weersinvloeden
Afgelegde baan van het projectiel (baanlengte)
Hoek naar boven
Een aantal schoten afgevuurd met dezelfde gegevens
Hoofdschootsrichting
Hoogtespreiding
Houwitser
Hoekmeter
Lengte van de loop (in aantal malen doorsnede, bij 12.14 lengte 14x12 cm = 168 cm)
Zakje met kruitlading
Kaarthoek, hoek die een op de kaart getrokken lijn maakt met de N-Z lijn
Kilometer
Lang
Lengtespreiding
Messing, messingen
Met vertraging
Nieuw model
Opzethoogte
Oud model
Eenheid van meestal twee vuurmonden
Springhoogte
Ontstekingsmiddel
Springpunt
Plaats waar het projectiel springt
Staal, stalen
Schieten op verschillende afstanden, om een terreinstrook gelijkmatig onder vuur te nemen
Instellen van tijdbuis
In gedachten getrokken lijn door de mondingen van naast elkaar opgestelde vuurmonden
Schieten in verschillende richtingen, om een terreinstrook gelijkmatig onder vuur te nemen
Hoek die de richtlijn maakt met een waterpasse lijn vanaf de vuurmond
Extra hoek omhoog, die de vuurbuis krijgt door het afgaan van het schot
Verminderde lading (om op korte afstand te schieten)
Versneld, versnelde ontsteking
Vertraagd, vertraagde ontsteking
IJzer, IJzeren
Zonder vertraging
Voor het doel (vanaf de vuurmond)
Achter het doel (vanaf de vuurmond)
Honderdste deel, procent
Duizendste deel, promille
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1 Bijlagen
1.1 Kaarten

De opmarsroute

Stellingen (Kaart C16)

Stellingen (Reconstructie)

