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(Druk: VDA-groep, Enschede)

STICHTING HISTORISCHE KRING LOSSER

De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (met name van
de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van informatie in boeken
en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities. Hierdoor blijft
de kennis van het verleden actueel, toegankelijk gemaakt voor een breed publiek
en bewaard voor het nageslacht.

Oet Dorp en Marke Lo sser 2008/1

Stichting Historische Kring Losser (HKL)

Foto omslag:
Oud verzetsman Hendrik de Vries (1914-1978) verzorgde jarenlang het graf van Flight Lieutenant Stamford Seaton Williams (Nieuw Zeeland) op de RK Begraafplaats in Losser. (Zie het
artikel over Familie De Vries-Molendijk).
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VAN HET BESTUUR
Verjaardagskalender 200 jaar Hotel Smit
Hotel Smit, waar de Historische Kring sinds jaar en dag gastvrij onderdak geniet
voor zijn bijeenkomsten, bestaat 200 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een erg mooi
uitgevoerde verjaardagskalender gemaakt. Herman Poorthuis, de huidige ‘uitbater’
van Hotel Smit, verraste ons tijdens de Niejoarsvisite op 4 januari j.l. met de aanbieding van het eerste exemplaar aan Thea Evers, onze voorzitter, en de mededeling dat hij aan alle leden van de HKL een exemplaar beschikbaar stelt! Leden van
de HKL die op 4 januari niet aanwezig waren kunnen alsnog een kalender afhalen
bij Hotel Smit.

Overal!Overijssel
Niet alleen door de aanbieding van de verjaardagskalender van Hotel Smit was het
een feestelijke avond op 4 januari 2010. Onze voorzitter, Thea Evers, kon in haar
Nieuwjaarsspeech melding maken van een forse financiële bijdrage door de Provincie Overijssel en de Gemeente Losser, waardoor wij van ons ‘onderkomen’ Martinusplein 16 een volwaardig Historisch Informatie en Documentatie Centrum kunnen maken. Door deze subsidie zijn wij in staat om investeringen te doen waardoor
wij ons archief en de fotocollectie kunnen digitaliseren en daardoor beter kunnen
beheren en presenteren. Door betere toegankelijkheid, op den duur ook via internet, zullen archief en collecties in principe beschikbaar komen voor ‘iedereen’. Bij
‘iedereen’ denken wij met name ook aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Thea Evers deed tijdens haar toespraak aan onze leden een oproep om hulp bij het
verwezenlijken van onze plannen, waarop zich spontaan al enkele vrijwilligers
meldden. Maar er kunnen nog meer bij! Inlichtingen en aanmelding bij de leden
van ons bestuur.

Boekje ter gelegenheid heropening protestantse kerk
Onze secretaris schreef (met een andere pet op) ter gelegenheid van de heropening op 13 maart 2010 van de kerk aan het Raadhuisplein, die ingrijpend verbouwd
is, een boekje. Wij kregen de mogelijkheid om op onze kosten voor de leden van de
HKL extra exemplaren te laten drukken. Dit boekje wordt tegelijk met deze aflevering van Oet Dorp en Marke bij u bezorgd.
Het bestuur
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AGENDA
Jaarvergadering en excursie op zondag 18 april 2010
Op zondag 18 april wordt bij Hotel Smit om 13.00 uur onze traditioneel korte jaarvergadering gehouden. We blikken terug en kijken vooruit en bovendien kan de
kascommissie zijn zegje doen. Daarna hebben we voor u een excursie georganiseerd naar het Klooster/Museum Bentlage, gelegen ca. 45 km over de Duitse grens
bij Rheine. Dit voormalige Kruisherenklooster heeft een rijke geschiedenis. De oudste vermelding uit 890 is, net als bij een aantal Losserse boerderijen, te vinden in
het zogenoemde Heberegister van de abdij van Werden aan de Ruhr. In 1437
stichtten de Kruisheren hier één van de drie kloosters van deze orde in Westfalen.
Het klooster Bentlage werd in 1803 geseculariseerd en het gebouw kwam toen in
handen van een Belgische adellijke familie, die het als slot bewoonde. Sinds 1978 is
het complex eigendom van de stad Rheine. Het vervallen klooster/slot werd fraai
gerestaureerd en geldt nu als het bestbewaarde landelijke kloostergebouw in
Westfalen.
In de oostvleugel zijn twee verzamelingen ondergebracht die een beeld geven van
een tijd, waarin het dagelijks leven nog nauw verbonden was met de kunst en de
religie. Op de begane grond zijn kunstwerken en documenten geëxposeerd over
het voormalige klooster en slot. Topstukken zijn hier de twee laatmiddeleeuwse
reliekenkasten, evenals de zandstenen sculpturen, die rond 1500 voor het klooster
werden vervaardigd door de beroemde beeldhouwer en beeldsnijder Heinrich
Brabender. Op de verdieping vindt u de ‘Westfälische Galerie’. Dit is een dependance van het Westfälische Landesmuseum uit Münster met schilderijen van kunstenaars vanaf 1900.
Wij gaan met eigen vervoer en voor mensen die niet over een auto beschikken,
bestaat in de regel de mogelijkheid om met iemand mee te rijden. U krijgt een
routebeschrijving en wij hebben een rondleiding aangevraagd van 1 uur. Het klooster ligt in een fraai historisch gegroeid natuurgebied aan de linkeroever van de Ems,
in de nabijheid van de Saline Gottesgabe en de dierentuin. U moet er daarom rekening mee houden, dat het kloostercomplex alleen te bereiken is via een wandeling
van 10-15 minuten. Auto’s zijn in dit natuurgebied en bij het klooster niet toegestaan. Omstreeks 18 uur kunt u weer in Losser terug zijn.
Als u aan deze excursie wilt deelnemen moet u zich aanmelden, uiterlijk 7 april bij
Thea Evers per e-mail: thea.evers@home.nl. Vermeld hierbij het aantal personen,
of u met eigen auto gaat en hoeveel plaatsen u over hebt. Maar u kunt natuurlijk
ook bellen: 053 5382613.
Wit u alvast een indruk krijgen dan verwijzen wij u naar www.kloster-bentlage.de.
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VAN DE REDACTIE
Pas in een heel laat stadium bedachten wij dat het bij het verschijnen van het eerste nummer van Oet Dorp en Marke in het nieuwe jaar, 65 jaar geleden zou zijn dat
Losser bevrijd werd. En het zou wel aardig zijn als we daar op een of andere manier
aandacht aan konden besteden. Maar we hadden op 4 januari nog helemaal niets,
vandaar dat Thea Evers in haar Nieuwjaarstoespraak een oproep deed.
Twee dagen eerder was er echter via info@historischekringlosser.nl een bericht
binnengekomen uit Atlin in Canada. (Om u een beetje op weg te helpen: Atlin ligt
ongeveer 2500 km noordwestelijk van Calgary op de hoogte van Oslo en niet ver
van de grens met Alaska). In dat mailtje bood Hein de Vries ons, voor het geval wij
het nog niet hadden, een exemplaar aan van ‘Mijn belevenissen bij de B.S. in Losser’ door Sj. Boorsma. Hein de Vries (geb. 1946 in Losser) stelde zich voor als ‘een
zoon van Hendrik en Annie de Vries-Molendijk, bekend uit de Losserse ondergrondse’. En Sjoerd Boorsma was zijn oom. In ons archief bevindt zich echter al een
exemplaar van de ‘Belevenissen’, daarmee kon hij ons dus niet meer ‘verblijden’.
Hij schreef echter ook dat hij de laatste tijd weer eens bezig was geweest om de
‘story’ van zijn vader en moeder verder uit te werken. Wij hebben teruggemaild dat
we aangenaam verrast waren dat zelfs helemaal in Canada aan de Historische Kring
Losser gedacht wordt en dat met het oog op het komende nummer van Oet Dorp
en Marke een artikel over Hendrik de Vries en Annie Molendijk heel erg welkom
zou zijn.
Hein de Vries, zo bleek uit de vele mailtjes die daarna in recordtempo tussen Atlin
en Losser heen en weer ‘gevlogen’ zijn, is een vlotte schrijver. En zo geschiedde het
dat we op 13 januari al over de definitieve versie van het familieverhaal ‘De VriesMolendijk’ konden beschikken. Geweldig! Geweldig ook dat Hein zich inmiddels
spontaan heeft aangemeld als lid van de HKL. Dat zou een aansporing kunnen zijn
voor veel andere oud-Lossernaren om ook lid te worden.
De oproep van onze voorzitter tijdens de Niejoarsvisite had tot resultaat dat Hennie Kok (De Lutte; geb. 1939 in Losser) zich bij de redactie meldde met een verhaal
over zijn vader Johan Kok, die de mobilisatie en de meidagen van ’40 beleefde als
e
(dienstplichtig) wachtmeester bij het 14 regiment Artillerie (14 RA). Hij heeft het
verhaal geschreven voor zijn moeder en had het enkele weken geleden afgerond.
Zo waren we zomaar van onze kop(ij)zorgen verlost, waarvoor we beide schrijvers
heel hartelijk willen bedanken. Deze aflevering is met een omvang van 40 (!) pagina’s een extra dik nummer geworden en, met het oog op de vele kleurige illustraties, (eenmalig) uitgevoerd in full colour.
Dat we u zulke ‘extraatjes’ kunnen aanbieden danken we helemaal aan onze sponsors (adverteerders), die we hierbij hartelijk willen bedanken voor hun medewerking. Daarom: KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
De redactie
5
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DE FAMILIE DE VRIES-MOLENDIJK
Inleiding
Wie was die H. de Vries, die volgens het pamflet waarvan hierboven een stukje is
afgedrukt, de Engelsen uit Glane heeft gehaald en waarom reed hij ‘aan het hoofd
der formatie’?
Het antwoord op het eerste gedeelte van de vraag is voor mij eenvoudig: H. de
Vries was mijn vader. Voor het antwoord op het tweede gedeelte moet ik een manuscript raadplegen dat mijn oom Sjoerd Boorsma ons heeft nagelaten en waarvan
ik een kopie in mijn bezit heb. Hij schrijft op 2 april 1945:
“Bij een rondgang door het dorp is er nog geen Engelsman of Canadees te zien,
doch thuis hoor ik, dat mijn zwager (mijn vader; HEdV) er op uit is om in de buurt
eens op verkenning te gaan en na verloop van tijd komt hij dan ook terug, ‘op de
6
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hielen gezeten’ door enige gevechtswagens en een echte tankwagen, waarin zich
Canadezen bevinden. De Vries heeft ze aangetroffen nabij de Glane en de heren
verzocht mee te willen rijden naar Losser teneinde in de omgeving, met name de
Zandbergen, eens op verkenning uit te gaan.” (Uit: Sj. Boorsma: “Mijn belevenissen
bij de B.S. in Losser”)
Het deed me al vreemd aan: mijn vader in een optocht en dan nog wel aan het
hoofd? Dit verklaart veel!
Vijfenzestig jaar na deze gedenkwaardige dagen vroeg de redactie van Oet Dorp en
Marke mij iets te schrijven over mijn ouders: Hendrik de Vries en Annie de VriesMolendijk.
Beiden waren actieve leden van de BS-SG (Binnenlandse Strijdkrachten – Strijdend
Gedeelte) Groep Losser. Hendrik, als plaatsvervangend commandant, assisteerde
de commandant de heer Bolhaar. Annie was koerierster bij deze groep samen met
Gerrie Lesscher en Betsie Reuver. In het door de Historische Kring in 1995 uitgegeven boek ‘In Losser is niets gebeurd .... 1940-1945’, geschreven door J.J. Luizink,
worden de daden van deze Groep Losser uitvoerig behandeld.
Al bladerende door het eerder genoemde boek en het oorlogsplakboek van mijn
ouders (een bladzijde daaruit is afgedrukt op de volgende pagina) wordt het me
duidelijk waarom mijn ouders en hun ‘ondergrondse kameraden' goede vrienden
bleven na de oorlog. Ze deelden ervaringen die wij, de naoorlogse generatie, ons
nauwelijks kunnen voorstellen.
Eén van de weinige gebeurtenissen, waarover mijn ouders met mij en mijn zussen
gepraat hebben, is de dag waarop de Duitsers het huis vorderden. De Duitse soldaten kwamen binnen en gingen zitten op de divan. In allerijl waren onder die divan
de stenguns en andere wapens verstopt, die kort tevoren van een droppingplaats
waren gehaald. Als ook maar één Duitse soldaat met zijn schoenen iets te ver onder de divan was gegaan was ik er nooit geweest en had ik dit verhaal niet kunnen
vertellen. Maar mijn ouders en alle huisgenoten w.o. oma Molendijk bleven kalm
en het gevaar ging voorbij.
Een ander voorval vertelt hoe mijn vader in de dagen voor de slag bij Arnhem (september 1944) op zijn buik in een sloot bij de grensovergang De Poppe de Duitse
versterkingen op weg naar Arnhem telde om deze gegevens later door te geven
aan de geallieerden. Dergelijke ervaringen met voor ons onvoorstelbare spanningen en de vaste overtuiging dat men op elkaar aan kon, smeedden hechte vriendschappen.
Mijn vader was goede vrienden met de heer Bolhaar. Ze konden samen heerlijk van
een borreltje genieten in de jaren na de oorlog. Ik zie ze nog zo zitten. Ook was de
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heer Bolhaar een verwoede jager en deelde met ons de door hem geschoten fazanten.

Een bladzijde uit het oorlogsdagboek van Hendrik en Annie de Vries-Molendijk.
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Medekoerierster Betsie Reuver was een ‘tante’ voor ons kinderen, ook toen ze
later verhuisde naar Bergen op Zoom. De hechte ondergrondse gemeenschap zorgde voor veel naoorlogse vriendschappen.
Graag had ik het hoe en waarom van hun deelname in het verzet begrepen. Waren
ze waaghalzen? Zouden wij, hun kinderen, hetzelfde gedaan hebben?
Meerdere kinderen van de ‘ondergrondse’ generatie hebben dezelfde ervaring:
onze ouders spraken weinig of helemaal niet over de oorlog. Voor hen waren het
ellendige jaren waarin hun normale leven opgeschort werd. Men probeerde die
jaren zo snel mogelijk te vergeten. Helaas was dat natuurlijk niet mogelijk.
Op onvoorspelbare momenten kwamen ineens gebeurtenissen of herinneringen
naar boven die moeilijk te verdringen waren. Mijn moeder had, met name in de
laatste tien jaar van haar leven, een enorme ‘Moffenhaat’. Afstammende van een
Brecklenkampse boerenfamilie, met familieleden aan beide kanten van ‘‘n poal’,
vond ik dit altijd merkwaardig.
Mijn vader, op zijn beurt, wilde na de oorlog niets meer te maken hebben met alles
wat maar een beetje ‘militair’ was. Volgens hem was dat gedeeltelijk ‘de wortel van
al het kwaad’. Het herinnert me aan een song van Donovan in de 60-er jaren: ‘The
9
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universal soldier. (‘Without him - this soldier - Ceasar would have stood alone’).
Voor mijn vader was de oorlog nu over. Er was genoeg geleden. Hij vond het niet
de moeite waard om hier ook nog maar een enkel woord aan te wijden. Ook waren
speelgoedgeweertjes voor mij altijd taboe. Katapulten? Niks hoor. Natuurlijk had
dat gevolgen voor mij: in plaats van militaire dienst vertrok ik na mijn studie naar
Afrika om onder auspiciën van de Verenigde Naties ontwikkelingswerk te verrichten.

Waarom gingen mijn ouders in het verzet?
Zij werden al direct in mei 1940 geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van
de oorlog. Hun zwager, Bernard Busser, echtgenoot van Hilly Molendijk, zuster van
mijn moeder, sneuvelde op 13 mei 1940 op de Grebbeberg. Oom Bernard liet een
vrouw met twee kleine kinderen na: mijn nichten Betty en Joke Busser. Joke (inmiddels overleden) was nog geen jaar oud toen haar vader sneuvelde en heeft hem
dus niet bewust gekend.
(U ziet Bernard en Hilly Busser op de foto hiernaast met de kleine Betty)
Vele Lossernaren van mijn leeftijd en jonger
zullen zich mevrouw Busser nog wel herinneren
als onderwijzeres aan de school van Meester
Snel.
Na de capitulatie in mei 1940 maakte mijn vader
een tocht naar de Grebbeberg voor identificatiedoeleinden, naar ik begreep. Dit maakte een
enorme indruk op hem. Hij heeft er nooit veel
over uitgeweid anders dan dat het een intens
trieste en moeilijke reis was.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we hier in
Canada getuige van de thuiskomst van vier jonge, in Afghanistan gesneuvelde, Canadese soldaten en een jonge journaliste. Ze laten vrouwen,
kinderen, verloofden, ouders, broers en zusters
na. Ze kwamen net voor de jaarwisseling om toen het voertuig, waarin ze zaten,
opgeblazen werd door een ‘IED’ (improvised explosive device). We zijn zeventig
jaar verder en het lijkt alsof er nog niets veranderd is.
Breng voor uitgebreide informatie over de slag op de Grebbeberg eens een bezoek
aan www.grebbeberg.nl.!
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Mijn vader
Mijn vader Hendrik de Vries werd geboren op 6 maart 1914 in Slagharen, als jongste kind van Hein Elbert de Vries en Jantje Bos. De familie de Vries had daar al drie
generaties gewoond. Hendrik’s overgrootvader, Hendrik Kuik de Vries was de eerste en kwam naar Slagharen vanuit Drente. Hij was (mede)-oprichter en eerste
hoofdonderwijzer van de openbare school in Lutten. Hendrik’s vader en ook zijn
grootvader waren huisschilders. Ze zetten een traditie voort van de familie Elbers,
waaruit Hendrik’s grootmoeder stamde. Deze familie telde al huisschilders aan het
einde van de 18e eeuw, voor het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795.
In december 1925 verhuisde het
gezin de Vries (op de foto hiernaast nog met een jonge Hendrik) van Slagharen naar Losser,
waar opa Hein Elbert bij de PTT
brievengaarder en kantoorhouder werd. Hij volgde hiermee
Jacob Ennik op, die kort tevoren
was overleden. Dit kantoor was
gevestigd aan de voet van ‘n
Oale Toor’n in het pand dat in
mijn jeugd (de 50-er jaren)
dienst deed als Rijkspolitiebureau, op de hoek van de Torenstraat en de Markt (en waarvan een gedeelte nu gebruikt wordt als onderkomen
van de Historische Kring Losser; red.)
Hendrik heeft waarschijnlijk nog ongeveer een jaar bij zijn toekomstige schoonvader, meester Molendijk, in de klas gezeten voordat hij naar de ambachtschool in
Enschede ging om het timmermansvak te leren. In Losser heeft hij mijn moeder,
Annie Molendijk, leren kennen. Uit de verhalen valt op te maken dat ze al heel
vroeg een ‘oogje’ op elkaar hadden.
Was mijn vader (de foto hiernaast is uit 1961) een waaghals?
Hij vertelde mij eens een verhaal dat hij als jongen naar de
goot van ‘n Oale Toor’n geklommen was (waarschijnlijk via de
trappen) en toen hoog boven Losser heen en weer liep in de
dakgoot, net onder de wijzerplaat. Opa Hein Elbert stond
beneden op het Marktplein woedend te schreeuwen: ‘Kom
subiet naar beneden!’ Hendrik zal er wel een pak slaag aan
over gehouden hebben. Waaghals? Hij was zeker voor de
duvel niet bang. Misschien is iets daarvan op mij overgegaan
als ik in de bergen aan het klimmen ben.
11
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Na de ambachtschool, zo rond 1934-‘35, werkte Hendrik een tijdje op architectenburo Baartman in Enschede waar hij technisch tekenen leerde. Later in de 30-er
jaren zette hij met geld van opa Hein Elbert en familie en vrienden een bedrijfje op
dat heel voornaam genoemd werd: ‘Zwolsche Cliché Industrie voor cliché’s in drie
of vierkleuren druk, retouche’s, bandstempels, reclameontwerpen etc.’
De meeste opdrachten bestonden uit het
maken van stempels
voor bedrijven. Papa
hielp al voor 1943 de
heer Bolhaar met het
vervalsen van papieren, waarbij de opgedane ervaring met
het maken van stempels in zijn eigen bedrijfje in Zwolle goed te pas kwam.
Een voorbeeld van zo’n vervalsing ziet u hieronder.

Ook sprak hij vloeiend Duits. Ik heb een oud paspoort van hem uit de oorlogstijd
waaruit blijkt dat hij ontelbare keren van Losser naar D sseldorf en weer terug
reisde. Uit de na-oorlogse bezoeken van bepaalde Duitse families uit het Ruhrgebied bleek, dat hij daar voor zekere zaken naar toe ging maar dan ondergedoken
zat bij bevriende (niet-Nazi) Duitsers. Zij hielpen hem ten koste van hun eigen veiligheid. Met wat? Dat heb ik nooit kunnen achterhalen! Ooit vertelde hij mij dat hij
diverse keren uit werkkampen in Duitsland ontsnapt was. De Duitsers zaten achter
hem aan en hij moest daarom onderduiken. Samen met geallieerde piloten was hij
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te gast bij de familie Hulsink in Dalmsholte bij Lemele. Ik zou graag geweten hebben wat hij uitspookte in Duitsland, maar hem kan ik het helaas niet meer vragen.
Bij stukjes en beetjes kwam ook naar voren dat de ondergrondse in Losser een zeer
grote hand had in het doorvoeren van geallieerde piloten die neergeschoten waren. Misschien hadden de eerder genoemde praktijken daar iets mee te maken?

Mijn moeder
Mijn moeder Annie Molendijk werd in Losser geboren op 23 mei 1915 als de jongste dochter van Jan Hermen Molendijk en Johanna Wiepkje Bosma. Het huwelijk
van haar ouders was een onwaarschijnlijke verbintenis. Een boerenzoon ‘uut Brecklenkamp’, getrouwd met een Haagse juffer! Hoe kwam dat ooit tot stand? Waarschijnlijk heeft het te maken met Jan Hermen’s opleiding tot onderwijzer en die van
Johanna tot kleuterleidster.

Het gezin Molendijk-Bosma met een jonge Annie
In het jaar 2000 stond er in ‘t Onderschoer (2000/3), Denekamps equivalent van
Oet Dorp en Marke, een interview met de 87-jarige Geert Hendrik Molendijk (een
zoon van een broer van Jan Hermen) uit Brecklenkamp:
“De laatste in de rij van zonen is Jan Harm Molendijk, geboren op 24 juni 1865. Hij
kreeg de kans ‘um deur te leern’ en werd (in 1886 -Red.) onderwijzer (schoolmeester) te Losser. Als dat op zichzelf al niet bijzonder was in de boerengemeenschap
van die dagen, trouwde hij ook nog eens met een dame uit Den Haag: Johanna
Petronella Bosman, zondagsschooljuffrouw te Losser. Nog klinkt er verbazing door
in de stem van opa Geert Hendrik, als hij dit vertelt. Deze levensloop van een boe13
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renzoon moet in het Brecklenkamp van een eeuw geleden ongetwijfeld stof tot
praten hebben gegeven!”
‘Opa’ Geert Hendrik was abuis met o.a. de naam van
mijn grootmoeder, maar dat deze verbintenis stof deed
opwaaien is wel zeker. Gelukkig werden Jan Hermen en
zijn bruid Johanna Wiepkje niet door de familie terzijde
geschoven. Ze hadden een goede verhouding met de rest
van de familie. Ik herinner me nog dat we, ik bij mijn
vader en mijn zus bij mijn moeder achterop (of soms
beide bij mijn moeder; zie foto) ‘de boer’ op gingen om
neven en nichten en ooms en tantes te bezoeken in
Brecklenkamp, Gildehaus, Biemolten, Brandlecht en
omgeving.

Opa en oma Molendijk-Bosma
Opa Jan Hermen (meester Molendijk) was onderwijzer aan de openbare lagere
school in Losser. Hij was geboren op 24 juni 1865 en overleed te Losser op 12 oktober 1936. Hij was welbekend in Losser en was vele jaren lid van het Hervormd
Kerkbestuur in verschillende functies, medeoprichter en bestuurslid van de Groene
Kruisvereniging, alsmede secretaris/penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur.

Voor de tekst bij deze foto zie volgende pagina.
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Oma Johanna Wiepkje Molendijk-Bosma, geboren op 28 mei 1876 in Den Haag en
overleden te Losser op 21 april 1959, was van 1900 tot 1942 kleuterleidster en
leidster van de zondagsschool. Zij genoot, vooral op hogere leeftijd grote achting
van de dorpsbewoners van wie velen als kleuter haar school bezochten. Op haar
75e verjaardag kwam een aantal oud-leerlingen nog een keer bij elkaar en ging met
oma op de foto (zie vorige pagina).

Nog wat meer over mijn ouders
Was mijn moeder een waaghals? Misschien geen waaghals zoals mijn vader, maar
Jan Hermen Molendijk, haar vader, gaf aan zijn dochter wel het lef om haar eigen
gang te gaan, zoals ook hij zijn eigen weg gegaan was!
Wist Jan Hermen wat hij wilde, zijn echtgenote oma Molendijk werd algemeen als
een kenau gezien. Kort voor haar tachtigste verjaardag wandelde ze nog van Enschede naar Losser toen ze een keer de TAD bus gemist had. Mijn moeder en haar
zusters hadden hun ‘deurdriev’n’ niet van
een vreemde!
Ik herinner me de vliegreis die mijn moeder
in 1975 maakte naar mijn gezin in Dahomey
(nu Benin genaamd), waar ik toen werkte
voor de Verenigde Naties. Ze moest overstappen in Parijs en kende geen woord
Frans. Dat verhinderde haar echter niet om
haar zoon plus vrouw en kleindochter te
bezoeken. Het motto van de gezusters Molendijk was altijd: ‘a’j wat wilt moj deurzett’n’. Mijn moeders inzet voor Losser tijdens de oorlogstijd begon al in 1940 toen ze
zich als vrijwilligster bij de EHBO van de
Luchtbeschermingsdienst meldde.
Hendrik en Annie verloofden zich op Eerste
Kerstdag 1940, ondanks het vooruitzicht van
donkere tijden. Op 15 mei 1942 trouwden ze
in Losser (zie foto). Hun huwelijk werd nog
ingezegend door ds. V.E. Schaefer, die enkele maanden eerder met emeritaat was
gegaan.
Het jonge paar trok in bij de ‘matriarch’ van de familie: Oma Molendijk op Lutterstraat D 178. Later werd dat Brinkstraat 56 (en nu is het Bernhard Leurinkstraat 32;
red. ).
15
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Dit pand was gebouwd door opa en
oma Molendijk. Een
gevelsteen geeft als
datum van intrek 1
Juli 1904. Deze gevelsteen bevindt zich
aan de linkerkant in
het portiek.
Ziet U die vlaggenstok rechts? Ik herinner me goed hoe
de Nederlandse vlag
met oranje wimpel
die vlaggenstok sierde op 30 april. Op 4 mei hing de vlag halfstok om alle gevallen kameraden uit het
verzet te eren.
Als ik vanuit mijn woonplaats Atlin in Canada via Google-Earth Losser doorloop, zie
ik dat ‘ons’ huis nog steeds overeind staat, naast het atelier van Theussing (vroeger
het pand van bakker Kellerhuis). De grote kastanjeboom in de achtertuin, die ik als
kind gepoot heb met een kastanje, lijkt ook nog steeds aanwezig te zijn!
Mijn moeder vertelde altijd dat ze heel ‘voorzichtig’ waren tijdens de oorlog ,want
ze wilden geen kinderen zolang de toestand zo slecht was. In het oorlogsplakboek
van mijn ouders zit een ludieke aanvraag voor een ‘vergunning’ om een zoon te
krijgen, getekend in mei 1945 en in februari 1946 werd ik geboren.

Sjoerd Boorsma
Toen de oorlog eindelijk voorbij was, hernam het leven langzamerhand zijn gewone
gang. De derde telg uit het gezin Molendijk en haar echtgenoot waren nu aan de
beurt om een bijdrage aan de Losserse samenleving te leveren. Dat was het gezin
van mijn tante Wies: Louise Catharina Molendijk: de middelste dochter van Jan
Hermen en Johanna Wiepkje. Op 8 Juni 1935 trouwde zij in Losser met Sjoerd
Boorsma.
Oom Sjoerd is geboren op 30 maart 1910 in Den Haag, zoon van Johan Boorsma en
Agatha Geertruida Bosma. Mijn oma en de moeder van oom Sjoerd waren zusters.
Het gezin Boorsma was in de Hongerwinter van '44-'45 van Den Haag naar Losser
gekomen vanwege het gebrek aan voedsel in hun woonplaats. Ze trokken in bij
oma Molendijk op Lutterstraat D 178.
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Oom Sjoerd was eigenlijk administrateur: een Haagse ambtenaar (in de goede zin
van het woord) en de beste organisator die ik ooit ontmoet heb. Hij liep waarschijnlijk met zijn ziel onder de arm rond in Losser. Van tijd tot tijd leende hij een
viool van de dominee. En dan:
“Aangezien het tijd werd, dat ik nu eindelijk ook eens iets ging doen, meldde ik me
aan het Gemeentehuis, waar de leden van de BS-NSG, waarvoor ik me destijds had
opgegeven, van een armband werden voorzien, waarna de nodige instructies werden gegeven en toen liep ik op een gegeven moment de Oldenzaalsestraat op en
neer om de bevolking tijdig te waarschuwen, dat voorlopig moest worden zorg
gedragen, dat men na acht uur ‘s avonds niet meer buiten kwam. Na het kloppen
van enige wachtdiensten werd mij verzocht de leiding van de BS-NSG op me te nemen en te organiseren. Met de heer Bolhaar, commandant van de S.G. besprak ik
een en ander en het gevolg was, dat ik een uur later, voorzien van diverse paperassen, door het dorp toog om te kijken of er geen geschikt wachtlokaal met bureau
voor de B.S. was te vinden.”
(Uit: Mijn belevenissen bij de B.S. in Losser, Sj. Boorsma)
Deze ‘Belevenissen’ zijn verwoord
in een 56 pagina’s tellend manuscript, waarin oom Sjoerd zijn tijd
bij de BS van april 1945 – april
1946 beschrijft van Losser via de
Vossekuil in Wierden naar de
Harskamp om daar SS-ers te bewaken. De Historische Kring Losser is in het bezit van een kopie
van dit manuscript. Hij was het
ook die ‘Losser weer vrij’ (het
herdenkingskrantje zoals aan het
hoofd van dit artikel) organiseerde, schreef en publiceerde.
De Losserse manschappen droegen hun ‘majoor’ op handen al was het alleen al
vanwege de legendarische feestavonden die oom Sjoerd wist te organiseren. Hij
had een ijzeren gestel en kon functioneren op maar een paar uur slaap per nacht.
Zijn hobby was, naast viool en saxofoon spelen, fietsen. Ik herinner me de vele
keren dat oom Sjoerd uit den Haag kwam fietsen, de talloze keren dat hij met de
Drentse fietsvierdaagse meedeed en daarbij even in Losser op zijn fiets kwam aanwippen. De man was schijnbaar onvermoeibaar. Een paar jaar voor zijn overlijden
bezocht hij ons nog in Calgary (Canada).

17

Oet Dorp en Marke Losser 2010/1

Mijn vader na de oorlog
In april 1944 had mijn vader werk gevonden bij Gebr. van Heek’s ‘Schuttersveld’ in
Enschede als ‘chemigraaf’ op de fotogravure-afdeling. Zijn ervaring met het maken
van stempels en valse identiteitspapieren werd nu omgezet in het vervaardigen van
zware koperen walsen om de stoffen voor jurken, gordijnen en wat dies meer zij,
met diverse patronen te verrijken.

Na de Duitse capitulatie was het voor mijn
vader zaak om weer in
het ‘gareel’ te komen.
Voor een korte tijd
knapte hij echter nog,
als ‘inlichtingenman’
van de NBS-SG, allerlei
karweitjes op, zoals
het nagaan van landverraders. Hij werd
door het Militair Gezag
gevraagd zitting te
nemen in de Commissie Zuivering Gemeentepersoneel Losser.
Aan de andere kant
zorgde hij ook voor
erkenning van de mensen die hem en de
ondergrondse hadden
geholpen (zie afbeelding hiernaast).
Wat mijn vader misschien wel het meest verheugde was de dankbaarheid van de
familie Williams in Wanganui, Nieuw-Zeeland, uitgesproken in een brief van de
Landbouwattaché naar aanleiding van de pogingen van mijn ouders, in het begin
van de vijftiger jaren, om naar Nieuw-Zeeland te emigreren. Mr. Williams was de
vader van de bij Losser omgekomen Nieuw-Zeelandse piloot Flight Lieutenant
Stamford Seaton Williams. Deze is begraven op de RK Begraafplaats in Losser en
zijn graf werd zolang wij in Losser woonden door mijn vader verzorgd. (Zie foto
omslag).

18

Oet Dorp en Marke Losser 2010/1

Zoals hiervoor vermeld hadden mijn ouders het plan om naar Nieuw Zeeland te
emigreren. Ik herinner me alle gedoe daarmee gepaard gaande: het bezoek aan
een fotograaf in Enschede voor de officiële pasfoto’s; het afleveren van de houten
kisten voor de bagage. Om een of andere reden, die mij nooit duidelijk is geworden, werd de hele zaak ineens afgelast en we bleven in Losser tot 1958.
De N.V. Nederlandsche Stoombleekerij in Nijverdal bood mijn vader toen een positie aan als chef van de Fotogravure afdeling voor de Rouleauxdrukkerij, die hij op
poten moest zetten. Hij reisde voor een tijdje op en neer tussen Losser en Nijverdal. Uiteindelijk verhuisden we in 1958 allemaal naar Nijverdal. Hier kwamen de
uitvindereigenschappen van mijn vader naar boven. Het Getuigschrift dat de Nederlandsche Stoombleekerij mijn vader meegaf toen hij in 1963 overging naar de
Apparatenfabriek Stork & Co in Boxmeer verwoordt het als volgt.
“Dankzij zijn gedegen vakkennis, zijn grote werklust en zijn prettige omgang met
personeel is hij volledig geslaagd (in zijn opdracht). Daarnaast ontplooide de Heer
de Vries echter veel activiteit op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het graveren o.a. de electronische graveermachine.....
PS: Vermeld zij nog, dat de Heer de Vries nauw betrokken was bij de ontwikkeling in
ons bedrijf van de zgn. ronddrukschablonen, welke thans bij de Apparatenfabriek
Stork & Co te Boxmeer worden vervaardigd.”
Op 11 maart 1961 had het Twents Zondagsblad, de wekelijkse bijdrage van het
Dagblad van het Oosten, de hieronder afgedrukte ‘kop’.

In het orgaan van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding ‘De Eendracht’ van
20 maart 1962 wordt anderhalve pagina gewijd aan deze revolutionaire technische
ontwikkeling in de textielindustrie. Deze nieuwe graveermachine werd de ‘Retroton’ gedoopt.
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Deze machine was echter maar het
begin. Het drukprocedé gebruikte nog
steeds die ellendige zware koperen
walsen. Zo had de Stoombleekerij in
het magazijn meer dan 4000 walsen
liggen. Elke kleur van elk patroon had
zijn eigen wals. De volgende stap voor
mijn vader was dan ook om te proberen van deze zware massief koperen
walsen af te komen. De Retroton was
een stap op de weg naar dit doel. Mijn
vader herinnerde zich het oude procedé waarbij de smeden vroeger ijzeren
banden om de houten wielen legden.
Ze gebruikten hierbij het verschil in
uitzettingscoëfficiënt tussen hout en
metaal. Dus redeneerde hij als ik galvanisch een laagje nikkel op een koperen wals aanbreng en die dan aan
een temperatuurswisseling blootstel
dan zal de nikkellaag losspringen van
de massief koperen wals. Door met de
Retroton een patroon van putjes aan te
brengen kreeg hij een nikkelcilinder
met gaatjes: een ronddrukschabloon
(screen). Door deze gaatjes dan met
een vulmiddel te stoppen kreeg hij een
patroon dat uiteindelijk afgedrukt kon
worden
De overgang in 1963 naar Stork Apparatenfabriek in Boxmeer werd mede veroorzaakt doordat de Nederlandsche Stoombleekerij in financiële problemen was gekomen, zodat de verdere ontwikkeling van deze ronddrukschablonen in gevaar
kwam. Al gauw werd Stork Screens in Boxmeer opgericht, dat lange tijd het enige
bedrijf in de wereld was dat deze ronddrukschablonen (screens) kon vervaardigen.
In 1965 moest mijn vader al de geleden oorlogsspanningen en het harde werken
bekopen met een hartaanval. Dit dwong hem om het wat kalmer aan te doen. Toch
gaf hij nog veel van zijn energie aan de verdere verbetering van de screens.
Op 29 april 1978 overleed mijn vader in Boxmeer, net een maand nadat ik in Canada aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven was begonnen. Het afscheid op Schiphol
was zwaar temeer omdat hij zich al een tijd niet goed voelde. Dat het echter een
definitief afscheid werd, hadden we beide niet kunnen bedenken. De crematie in
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Usselo werd bijgewoond door een grote menigte collega’s van Schuttersveld, Nijverdal, Boxmeer en vrienden van vroeger uit Losser.

Gelukkig is mijn moeder nog menig keer naar
Canada kunnen overkomen om te zien hoe het
daar met ons ging. Mijn kinderen weten nog hoe
oma hen vermaakte door mee te spelen in de
tuin, in het zwembadje en eindeloos heur haar
door hen kon laten doen.
Mijn moeder overleed op 16 mei 1997, net een
week voor haar 82e verjaardag.

Hein Elbert de Vries (Atlin BC Canada)
(Alle illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit het archief van de auteur. Informatie
over de schrijver en zijn gezin vindt u op www.heinandwil.net. Deze site heeft een
Engelse maar ook een Nederlandstalige versie. Red.)

GERARD BEUVINK
Door toeval kwamen wij op de website www.beuvink.com.
Deze site is voor een groot deel gewijd aan Gerhardus Johannes
Beuvink, geboren in Losser op 21 september 1902 als zoon van
Herman Beuvink en Geertruida Nijland. Na de lagere school
ging Gerard werken in een textielfabriek. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij in 1921 als loteling (lot nr. 45) bij het Regiment Wielrijders in Den Bosch. Na zijn diensttijd ging hij terug
naar de fabriek. Van maart 1928 tot juni 1932 werkte hij als
nachtwaker (en onbezoldigd velwachter) in dienst van de gemeente Losser. Op 8
mei 1930 trouwde hij met Truus Wensing. Samen kregen ze zes zonen en een dochter. Later kwam daar ook nog een pleegdochter bij. In zijn vrije tijd was Gerard gaan
studeren voor het politiediploma. Met dit diploma op zak werd hij op 29 juni 1932
aangesteld als veldwachter in de gemeente Eschharen bij Grave). In deze gemeente
die inmiddels bij Grave was gevoegd bracht hij de oorlogsjaren door. De website
gaat vooral over de rol die Beuvink in het verzet heeft gespeeld. Het is de moeite
waard om eens een kijkje te nemen op deze site.
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DE ANGSTIGE MEIDAGEN 1940 VAN JOHAN KOK

Inleiding
Op 10 mei 2010 is het 70 jaar geleden dat Duitsland Nederland binnenviel en ons
land bijna vijf jaar in zijn greep hield. Sindsdien zijn er talloze boeken, documenten
en diverse multimediaproducten verschenen die aandacht hebben besteed aan die
inval en de Bezettingstijd. In de laatste jaren is er naast bovengemelde producten
op het Internet een vloedgolf van aanvullende informatie verschenen die inzicht
geeft in wat er zich lokaal heeft afgespeeld, vooral betreffende de eerste vijf oorlogsdagen. Ook is het nu mogelijk om eigen foto’s en overgeleverde informatie te
delen en vaak te corrigeren met andere belanghebbenden.
Dit laatste is op verbazingwekkende wijze geschied met mijn poging om de persoonlijke ervaringen van mijn vader, Johannes Antonius Kok (1912 - 1971), tijdens
de eerste oorlogsdagen in beeld te krijgen. Uitvoerige verslagen op het Internet van
de oorlogshandelingen bij Dordrecht gaven een algemeen beeld. Door de heer
Anton Bohnen verzamelde specifieke informatie over het Artillerie Regiment waartoe mijn vader behoorde, zorgde voor inzicht waardoor ik de gangen van mijn vader bijna van uur tot uur kon volgen.
Het verhaal is min of meer opgedeeld in een vijftal delen. Het eerste gedeelte geeft
een beeld van mijn vader tot het moment dat eind augustus 1939 de mobilisatie
werd afgekondigd. Daarna wordt er een beeld geschetst van de periode augustus
1939 tot het uitbreken van de oorlogshandelingen. Het hoofdbestanddeel omvat
de gebeurtenissen van de vijf oorlogsdagen zelf. Een aantal ooggetuigenverslagen,
al in 1946 opgetekend, geeft een extra dimensie aan die dramatische voorvallen.
Daarna wordt de situatie belicht vanaf het moment van de wapenstilstand tot het
moment van demobilisatie.
Johannes Antonius Kok (1912-1971)
Johannes Antonius Kok, genaamd Johan, werd op 2 oktober 1912 geboren te Losser
als tweede zoon van Hendrikus Kok en Hermina Hassing. Zijn eerder geboren broer
Peter stierf kort daarop in 1913.
Johan was een goede leerling, vooral op het gebied van taal en rekenen. Hij sloeg
een klas over en verliet de lagere school reeds op elfjarige leeftijd. Helaas was er in
Losser geen mogelijkheid tot voortgezet onderwijs. Johan verliet het toen al kinderrijke gezin voor een kortstondig verblijf bij een boerengezin in Den Ham. Daarna
vanaf veertien jaar tot de mobilisatie in 1939 was hij, behalve perioden in militaire
dienst, werkzaam in textielbedrijven in Gronau. In twaalf jaar werd hij de Duitse
22

Oet Dorp en Marke Losser 2010/1

taal goed meester. Op twintigjarige leeftijd werd hij gekeurd voor militaire dienst
en als dienstplichtig soldaat opgenomen in het achtste Regiment Artillerie te Ede.
Dienstplichtige periode van 1932 tot de mobilisatie (25-08-1939)
Johan moest zich op 1 augustus 1932 melden in de Arthur Koolkazerne in Ede op de
Veluwe, vlakbij de Ginkelse heide. Voor een jongen als Johan was het een avontuur. Voor het eerst kennismaken met rekruten die uit alle delen van Nederland
kwamen.
Op de foto hiernaast:
Rekruten van de jaargang 1932 (Johan
zittend, beide benen
rechtuit).
De diensttijd beviel
hem zeer. Johan klom
snel op tot wachtmeester en leerde
goed met paarden
omgaan. Rijden op de
Ginkelse heide was
zijn lust en leven. Zijn lievelingspaard heette Tilly.

Het paard waarmee hij hierboven staat afgebeeld is een ander paard. Dit dier kon
beter stilstaan, was dus fotogeniek. Hardrijden was leuk maar dat mocht eigenlijk
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niet. Voordat het paard terugkwam in de kazerne moest het ‘gedroogd’ worden
met behulp van wilgentakjes. De sport die hij naast voetbal het meest bewonderde
was de dressuur. Hij kende dan ook alle bewegingen als de piaffe, pirouette, draf
en passage op zijn duimpje.
De paarden moesten goed verzorgd worden. Er waren niet alleen proviandwagens
voor de manschappen maar ook ‘haverwagens’ voor de paarden. Een batterij artillerie was in hoge mate voorzien van allerlei soorten wagens. Zo beschikten ze over
bevelsmiddelenwagens, verbindingswagens, bevelswagens, goederenwagens, gereedschapswagens, een troepenverbandwagen, een keukenwagen en een gereedschapskeukenwagen. Behalve voor het voorttrekken van kanonnen waren ook
1
hiervoor paarden nodig. Deze totaliteit van manschappen, paarden, wapens, munitie, verbindingsmiddelen en proviand leidde tot een grote logistieke complexiteit
die het sterkst tot uiting kwam bij verplaatsingen.
De combinatie van het gebruik van wapens en omgaan met de paarden zorgde
voor vriendschappen zoals de volgende foto’s getuigen.

e

8 Regiment Veldartillerie derde batterij in Ede. Links liggend naast het bord Johan.

1

Al deze attributen zijn te zien in het Nederlands Artillerie Museum in ’t Harde.
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Johan rechts beneden.
De basis van de artillerie waren natuurlijk de kanonnen. Het ging tijdens de opleiding om de Houwitser 15 Lang 17.

Regiment Veldartillerie Houwitser 15 Lang 17 (Johan staande).
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2

De houwitsers 15 lang 17 (15L17) , van Duitse makelij, kwamen eind 1918 in het
bezit van het Nederlandse leger doordat vanuit België door Limburg terugtrekkende Duitse troepen de wapens aan de grens met ons land moesten achterlaten. In
een later stadium werden de wapens alsnog aan de Duitse regering betaald.
De eerste oorlogsbestemming
Op 24 augustus 1939 werd in Nederland de algemene mobilisatie afgekondigd
vanwege de dreiging van een oorlog tussen Duitsland enerzijds en Polen, Engeland
en Frankrijk anderzijds. Het 14de Regiment Artillerie (14 RA) kwam op 25 augustus
1939 bijeen in het Mobilisatie Centrum Gorinchem. Dit centrum lag dichtbij kasteel
Loevestijn, de plek waar de vader van Johan gemobiliseerd was gedurende de Eerste Wereldoorlog. 14 RA ontstond op 28 augustus 1939 uit het 8e Regiment Veldare
tillerie (8 RVA) gelegerd te Ede in de Arthur Koolkazerne. Oorspronkelijk waren de
militairen opgeleid met de houwitser 15 Lang 17. Te Gorinchem werd het regiment
echter uitgerust met het kanon 12 Lang Staal. Het kanon was een product van Friedrich Krupp te Essen en was ontwikkeld om ingezet te worden als vestingartillerie
of als belegeringsgeschut. Het Nederlandse leger toonde in 1876 interesse voor
deze vuurmond en er werd overgegaan tot de aanschaf van 157 stuks. De 12 Lang
Staal was het eerste stalen achterlaadgeschut van onze krijgsmacht. Rond 1928
kreeg de mobiele artillerie de opdracht om deze vuurmonden te gebruiken.
De oorspronkelijke wielen (raden) van de 12 Lang Staal voldeden in het geheel niet
voor de nieuwe taak. Daarom werden de kanonnen en wagens voorzien van brede
stalen velgen. Hierdoor zakte de vuurmond wat minder snel weg, echter het toch al
(in gewicht) erg zware geschut werd hierdoor nog zwaarder. Naast de hier bovengenoemde aanpassing werd het kanon nog verder gemoderniseerd. Zo werden er
een hoekmeter en een collimateur (kijkerbuis) op de vuurmond gemonteerd en
werd de staart van het kanon verbreed. Ondanks deze verbeteringen was het bijna
niet mogelijk om te manoeuvreren met de 12 Lang Staal. Om deze reden was de 12
Lang Staal ongeschikt om ingezet te worden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het kanon werd gezien als het ‘stiefkind’ van de artillerie. In 1936 kwam Defensie
tot de conclusie dat het wenselijk was de 12 Lang Staal te vervangen door de 10
Veld. Echter de Defensiebegroting van 1937 liet dit niet toe. Alles bleef zoals het
was. De 157 beschikbare 12 Lang Staal kanonnen werden tijdens de Mobilisatie van
1939 toegewezen aan de vier nieuw opgerichte regimenten te weten: het 13e, 14e,
17e en 19e Regiment Artillerie. Elk regiment bezat 36 vuurmonden. De 12 Lang
Staal was het oudste geschut dat Nederland toen in de bewapening had.

2

Bij bepaalde typen artillerie wordt de lengte van de loop van het wapen uitgedrukt als
aantal kalibers met de uitdrukking: "Lang ...". De looplengte is dan te berekenen door het
aantal kalibers te vermenigvuldigen met de projectieldiameter. '15 lang 17' voor een houwitser met een kaliber van 15 cm en een loop met een lengte van 17 maal het kaliber.
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De regimentscommandant van 14 RA was majoor De Wijs, met als afdelingscommandanten de reserve kapiteins De Breukelaar (I-14 RA), Itz (II-14 RA) en Mulder
(III-14 RA). Het regiment bestond uit een Staf 14 RA en 3 afdelingen: I-14 RA, II-14
RA en III-14 RA. Elke afdeling bestond uit een staf en 3 batterijen. Elke batterij op
zijn beurt beschikte over 4 vuurmonden 12 cm Lang Staal. Ook de inmiddels gehuwde wachtmeester Johan Kok moest zich melden. Hij werd als Wachtmeester
ingedeeld bij de III-14RA.

Personeel Staf III-14 RA, Tull en `t Waal, ca. 1939

3

Op 1 september 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Het regiment kreeg als
opdracht een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verdedigen, precies daar
waar de rivier de Lek deze linie doorsnijdt ten noorden van het stadje Culemborg.
Daar bij het gehucht Tull en ’t Waal lag het fort Honswijk.

3

Meest links: reserve 1e luitenant J.H.A.K. Gualthérie van Weezel. Rechts naast hem: 1e
luitenant Z.W. Houttuyn Bloemendaal Verbindingen. Staande tweede van rechts: wachtmeester J.A Kok. Knielend midden vooraan: Wachtmeester H.L.Tactor.
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De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een onderdeel van de Vesting Holland. Het
vestinggebied werd omgrensd door en voor de commandovoering onderverdeeld
in:
het noordfront: Wijk aan Zee-Edam, langs het noordelijke deel van de voormalige Stelling van Amsterdam;
het oostfront: Muiden-Utrecht-Gorinchem, langs de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie;
het zuidfront: Biesbosch-Hellevoetsluis;
het westfront langs de Noordzeekust.
Het regiment werd gelegerd noordelijk van fort Honswijk bij het dorp Tull en ’t
Waal. Het fort was om drie redenen belangrijk:
1.
2.

3.

Het was het centrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie die liep van Amsterdam tot Gorkum;
Het fort lag direct noordelijk van de rivier de Lek. Samen met het fort Everdingen dat ten zuiden van de Lek lag beschermde het de toegang tot de rivier;
Het beschermde tevens de inundatiehoofdinlaatsluis. Via die sluis kon een
groot deel van de linie onder water worden gezet.

De taak van het regiment was steun te verlenen aan 8 RA. Het regiment bleef bij
het fort tot 12 april 1940. Op 11 november 1939 werd Johan voor de eerste keer
vader, juist op de dag dat gevreesd werd dat Hitler de oorlog in het Westen zou
beginnen. De winter van ‘39-‘40 was bijzonder streng. De rivier de Lek, waar het
28

Oet Dorp en Marke Losser 2010/1

regiment in de buurt in stelling stond, was geheel bevroren. De 1ste batterij van 14
RA is zelfs met een bespanning over de bevroren rivier getrokken.
Door een zogenaamd ‘wachtboek’ is er iets meer bekend hoe de militairen van het
4
regiment de maanden februari, maart en april doorbrachten . Wachtdiensten,
vertier en uitgedeelde straffen werden daarin vermeld. Zo had Johan wachtdienst
overdag op 28 februari, op donderdag 14 maart en zondag 24 maart ‘s nachts en
tenslotte op zaterdag 5 april. Door een veranderende kijk op de tactische situatie
werd 14 RA samen met 17 RA op 12 april verplaatst naar het zuidelijke gedeelte
van de Vesting Holland met de opdracht om de Moerdijkbruggen en het vliegveld
Waalhaven te beveiligen. De staf van het regiment werd in Oud-Beijerland gevestigd. De eerste en de tweede afdeling (I-14 RA en II-14 RA) hadden hun stellinggebieden in de omgeving van Numansdorp. De derde afdeling werd ten zuiden van
Dubbeldam gepositioneerd. Alles moest nu verplaatst worden, zoals de goederen,
de munitie en de kanonnen.
De tweede oorlogsbestemming
De vuurmonden waren in 1939 verouderd en bijzonder moeilijk te verplaatsen.
Mede daarom werden op 12 april 1940 de vuurmonden per rijnaak van Vreeswijk
naar Dordrecht vervoerd. Voor beter transport op land waren in 1928 de vuurmonden uitgerust met brede stalen banden om de houten wielen heen, dit om de terreinvaardigheid te vergroten. Toen de vuurmonden tijdens de mobilisatie voor het
eerst sinds lange tijd weer gebruikt werden, bleken de houten wielen uitgedroogd
waardoor de stalen banden de neiging hadden om eraf te lopen. De oplossing was
dat de wielen veelvuldig nat gemaakt moesten worden tijdens de verplaatsingen.
Het marstempo was 5 kilometer per uur. Dit gaf grote problemen als van een dijk
afgereden moest worden. Voorbeeld was een geschut van de eerste batterij van
de
het 14 Regiment Artillerie in de Hoekse Waard bij Middelsluis in april 1940. Daar
schoof een kanon vanaf de dijk de sloot in. Vraag was hoe zo’n apparaat weer op
de dijk moest worden gezet. In een dergelijke situatie moesten dan dikke touwen
met ijzeren haken eraan, naaigarens genoemd, aan de asdop worden bevestigd. De
stuksbedieningen, drie man per touw, diende dan als remmers. Volgens de planning zou elke vuurmond de beschikking horen te hebben over 1400 schoten. In
werkelijkheid waren dit er maar 500.
De foto op de volgende pagina geeft aan hoe voorbereidingen werden getroffen
om de Munitie Colonne (MC) van Tull en ’t Waal op te gaan zetten.

4

e

Het ‘wachtboek’ is in het bezit van mevrouw Spoelder de weduwe van res. 2 ltn. C. Spoelder van de Tweede Batterij.
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Munitie Colonne op 12 april 1940 van Tull en ’t Waal naar Dubbeldam. Links boven
bord Johan, rechtsonder H.L. Tactor.

Situatie te Dubbeldam tot 10 mei 1940
Zoals gezegd vertrok de afdeling op 12 april 1940 per rijnaak van Vreeswijk naar
Dordrecht. Na ontscheping ging ze naar het zuidfront omgeving Dubbeldam: Moerdijkbruggen. Om alle mogelijke doelen binnen schootsbereik te krijgen (maximale
dracht 7500 m) werden de batterijstellingen in het open veld ten zuiden van Dubbeldam gekozen (er was niets anders dan open veld). De legering was in Dubbeldam e.o. (ca. 2 km van de stukken) . Het moreel was goed, de afdeling maakte er
militair van wat er van te maken was. Twee onbegrijpelijke voorvallen zijn het vermelden waard:
a. In de winter van '39-'40 had de afdeling z’n paardentuigen moeten inleveren
(waren elders zogenaamd ‘broodnodig’), zodat oefeningen onmogelijk werden.
Vlak voor verplaatsing naar Dubbeldam kwamen die tuigen, volslagen beschimmeld
en niet gebruikt, terug.
b. Op 3 mei 1940 moest de munitie handvuurwapens worden ingeleverd. Deze
werd pas na het uitbreken van de oorlog weer verstrekt. Niet achterhaald is welke
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idioten voor deze voorvallen verantwoordelijk waren, laat staan dat zij ter verant5
woording zijn geroepen - helaas!
De derde afdeling (III-14 RA) ging in stelling ten zuiden van Dubbeldam. Het personeel werd vier kilometer verderop in Dubbeldam ingekwartierd. Er werd gemarcheerd, gepositioneerd en ook geoefend. Zo liepen de militairen van de eerste
batterij einde 30 april i.v.m. de verjaardag van kroonprinses Juliana in de omgeving
van Dubbeldam.
Toen op 10 mei 1940 om vier uur alarm werd geslagen omdat de Duitse invasie was
begonnen, beschikten de batterijen enkel over 90 patronen voor de 'Lewis gun'
mitrailleurs (2 magazijnen) en 24 patronen 9 mm van de pistolen van de officieren.
III-14RA (commandant reserve kapitein J. Mulder) had drie batterijen, die stonden
opgesteld langs de Zeedijk (vooruitgeschoven stelling). De rechterbatterij (commandant reserve kapitein W.J. Dethmers) stond aan de Blinde Weg, de middelste
batterij (commandant reserve kapitein J. Barkmeijer) stond ten zuidwesten van de
kruising Schenkeldijk – Oude Veerweg – Zeedijk, en de linker batterij (commandant
reserve kapitein H. Sasburg) west van de Schenkeldijk. De batterijen waren in de
week voor de Duitse inval verplaatst vanuit de normaalstelling aan de Zuidendijk.
Er waren een normaal-, een reserve- en een vooruitgeschoven stelling voorbereid.
Op 10 mei stond het geschut dus in de vooruitgeschoven stelling. Deze opstelling
was in een open weiland (koolzaad). De geschutsopstellingen zelf waren slechts
voorzien van rembeddingen en aarden wallen tegen scherfwerking. Camouflage
was slechts provisorisch mogelijk gezien de opstelling in het open veld.
De luchtlanding
Even na 04.30 uur kwamen groepen vliegtuigen aangevlogen in het doelgebied. Uit
de Duitse gevechtsverslagen blijkt dat ze rechtstreeks vanuit het oosten aanvlogen
en dat de parachutisten direct boven het doelgebied werden afgezet. Zo was de
situatie op vrijdagmorgen 10 mei 1940 omstreeks vier uur toen de afdeling gealarmeerd werd door het verschijnen van laagvliegende Duitse vliegtuigen boven het
legeringsgebied. Niet alleen de militairen werden gestoord in hun slaap maar ook
de vrouw van wachtmeester Tactor. Deze laatste was geïnviteerd door haar man
om samen met haar dochtertje Yvonne, 4 maanden oud, een weekje door te brengen in Dubbeldam. Haar man was ingekwartierd bij de familie Kleyn. Johan had
hetzelfde plan opgevat maar zijn vrouw zou pas op zaterdagmorgen 11 mei vanuit
Losser vertrekken samen met haar zoon Hennie, die op die dag precies een halfjaar
oud was. De Duitsers verhinderden door hun oorlogshandelingen het voorgenomen
bezoek. Rond Dordrecht, de Grebbeberg, Kornwerderzand (de Friese ’kop’ van de

5

W.J. Loos,’Voordracht Dubbeldam’, 1999.
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Afsluitdijk), in Noord-Brabant en bij Rotterdam en Den Haag zou hard worden gevochten.
De tiende mei
Onmiddellijk na het alarm kwamen er berichten dat Duitse parachutisten in de
stellinggebieden van de afdeling waren geland. De Commandant Fallschirmjäger
Regiment l, Oberst B. Brauer en zijn staf, samen circa 500 man, sprongen omstreeks
6
05.00 uur boven het stellinggebied van III-14 R.A. ten zuiden van Dubbeldam. Het
waren parachutisten van de 4e compagnie. Daar de bemanningen van III-14RA 2
km verderop in Dubbeldam waren ingekwartierd, was er alleen een bewakingselement in de stelling achtergebleven. Deze moest, na één parachutist (Gefreiter August Braun) te hebben gedood, zich door gebrek aan munitie al snel terugtrekken.
Drie pelotons van die 4e compagnie verzamelden zo snel mogelijk hun gedropte
wapens en stelden zich teweer tegen de zwakke Nederlandse contingenten. Terwijl
het merendeel van de gelande parachutisten spoedig naar het westen trok, werd
een twaalftal manschappen onder Feldwebel Hilger achtergelaten op een strategisch belangrijk kruispunt. Ze werden voorzien van een tweetal zware mitrailleurs
7
en twee Panzerbüchsen. De Duitsers zorgden er voordat ze vertrokken voor dat ze
acht van de twaalf 12-Lang Staal vuurmonden onklaar maakten. Een aantal stukken
werd een sloot ingeduwd. De mannen van afdeling III-14RA waren in plaats van
artilleristen nu infanteristen geworden. Het verzamelgebied was het kasteeltje
Dordwijk. Tijdens het appèl op ‘Dordwijck’ bleek echter dat er een soldaat ontbrak.
De wachtmeesters Haank en Kok kregen opdracht hem te halen. De jongen was
doodsbang en weigerde mee te gaan. Toen Haank hem dreigde neer te schieten
ging hij toch mee. Aan de overkant van de dijk bij het verzamelgebied lag iets. Aan
Johan werd gevraagd poolshoogte te nemen. Hij kroop over de dijk en hij zag een
jonge knaap dood met een kogel door zijn hoofd. Hij was klaarblijkelijk ‘s morgens
vroeg op weg gegaan om te melken (citaat Johan).
Munitie werd daar waar mogelijk direct uitgedeeld. Besloten werd om de stellinggebieden te heroveren door middel van een tegenaanval en wel op basis van een
breed front.
De aanval op de eigen stellingen
Een groep ging direct naar de batterijstelling. De opmars liep echter niet voorspoedig. Er werd op hen gevuurd met behulp van machinegeweren. Ze waren in aanraking gekomen met de Duitse bezetting op het strategisch kruispunt. De commandant van de verbindingsafdeling, luitenant Houttuyn Bloemendaal, probeerde met
6

P. G. H. Maalderink, ‘De open achterpoort van de Vesting Holland. Het relaas van de krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland tegen de Duitse luchtlandingseenheden in mei 1940’ , De Militaire Spectator vol. 150 (1981), 202.
7

Een Panzerbüchse is een antitankgeweer met heel sterke doordringende kogels.
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zijn mensen de spoorbaan Dordrecht - Moerdijkbruggen te bereiken. Tijdens een
vuurgevecht raakte hij gewond. Enige tijd later trok de afdelingscommandant kapitein Mulder met luitenant Van der Veen Meerstadt en minderen van de staf alsmede enkele manschappen van de 3e Batterij, langs de Zuidendijk richting Wieldrecht,
met dezelfde bedoeling om vervolgens langs het spoor via het westen de afdelingsopstelling te bereiken. Tot aan de spoordijk liep ook bij hen alles voorspoedig.
Maar aan die dijk zat ondertussen een goed gepositioneerde groep van Duitse
parachutisten. De Nederlanders waren zich niet bewust van de dreiging. Daardoor
kon het gebeuren dat de Duitsers hen tot op enkele tientallen meters lieten naderen, waarna een mitrailleur het vuur opende op de voorste manschappen. Hierbij
vielen enkele gewonden en één dode, de soldaat Pennings. De luitenant, die samen
met de twee soldaten, een wachtmeester en enige korporaals alsmede de afdelingscommandant tot de spits behoorde, raakte gewond aan een been. De wachtmeester Frings kreeg een longschot en de korporaals Van de Weege en Van de
Bendt werden met schotwonden uitgeschakeld. Kapitein Mulder wist zich echter
ongedeerd met zijn overige manschappen terug te trekken en even later de Duitsers uit het huis waar was gevuurd te verdrijven. Daarop trokken de Nederlanders
zich weer terug. De gewonde luitenant werd in een boerderij vlakbij ondergebracht
en enige tijd later – samen met de wachtmeester Frings – door hospikken opgehaald en naar Dordrecht gebracht. Ondertussen had kapitein Dethmers, de commandant van de 1e Batterij, gemeend nog een poging te moeten doen om het
kruispunt in te nemen. Overmoedig trok de kapitein met enkele manschappen
voorwaarts. Opnieuw was het Duitse vuur debet aan een mislukking. De kapitein
raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later aan deze verwondingen. De
batterijofficier van de 1e Batterij - de reserve 1e luitenant A.H.H. Robbé Groskamp had ondertussen met de bij hem zijnde groep van vijf manschappen getracht op de
Duitse linkerflank te komen. Hij bereikt de opstelling van de 1e batterij in het open
veld, maar werd opeens door Duits mitrailleurvuur overvallen. Hierbij raakte de
luitenant zelf gewond, terwijl een naast hem opgetrokken soldaat J.H. van Elten
werd gedood. De batterijcommandant van 2-III-14RA de kapitein Barkmeijer had
zelfstandig al opdracht gegeven om voorwaarts te gaan en met een kleiner verband zijn batterij te hernemen. Hij liet zijn manschappen aan de oostzijde van de
dijk dekken terwijl hij de rest van de troepen langs de oostzijde naar zijn vooruitgeschoven positie dirigeerde. De Duitsers hadden zich echter stevig achter de dijk
genesteld en begonnen te vuren. Het leverde aan Nederlandse zijde direct enkele
gewonden op, waaronder de luitenant Rutten die met kapitein Barkmeijer mee was
opgetrokken. De kapitein besloot met een tweetal groepen het kruispunt te verkennen. De eerste groep zou onderdrukkend vuur geven op de vermoede Duitse
posities, een tweede groep onder reserve 1e luitenant J.C.S. Koch zou het kruispunt
rechtstreeks benaderen. De groep van luitenant Koch kreeg echter een regen aan
handgranaten naar het hoofd geslingerd en dook in dekking, waarna men terugkroop. Hierop ging een vijftal manschappen onder leiding van de kapitein Barkmeijer op weg om door de polder te trachten in de rechterflank te komen van de Duitsers die ten zuidoosten van het kruispunt zaten. Daar kwamen ze onder vuur te
33

Oet Dorp en Marke Losser 2010/1

liggen. Na enkele tientallen meters werd de kapitein door twee schoten geveld, en
raakte geïmmobiliseerd. Een hem te hulp schietende soldaat, G. Westerdijk werd
bij het oprichten, voor de ogen van de kapitein, door de linkerborst geschoten en
viel dood neer. Hierop wist de kapitein zich, bewust van het gevaar, om te rollen en
in een greppel dekking te vinden. De vier andere militairen kropen ongedeerd terug
naar de uitgangspositie.
Daarmee waren de acties van de artilleristen, ter herovering van hun opstellingen,
voorbij. Nadat vrijwel alle officieren waren uitgeschakeld, en de vijandelijke opstelling onneembaar leek, trokken ze zich terug op de uitgangstellingen. De tiende mei
eindigde met nieuwe golven van parachutisten waarop met karabijnen werd geschoten. Dat had inderdaad zo nu en dan succes, maar dat was een fractie van
hetgeen nodig was. De aanvallen van de Stuka’s waren angstaanjagend. Een officier
schoot met een revolver op een Stuka en geloofde dat hij het vliegtuig beschadigd
had (citaat Johan).
In de uitgangstellingen werd over het resterend personeel appèl gehouden en
daarbij bleek, dat van de 14 officieren er 6 waren uitgevallen, namelijk 4 zeer zwaar
gewond: kapitein Dethmers (later aan zijn wonden bezweken), luitenant Houttuin
Bloemendaal, luitenant Van der Veen Meerstadt en de Verplegingsofficier Rutten
en 2 licht gewonden: Kapitein Barkmeijer en Luitenant Robbé Groskamp.
Kapitein Mulder liet nu zijn Afdeling stelling nemen langs de Zuidendijk tussen de
commandopost en het kruispunt Zuidendijk en Stevensweg. De Duitsers hadden
zich ondertussen ingegraven langs de Grafelijkenweg op ongeveer 600 m afstand.
Hun aantal werd geschat op ca 200 man, dat later op de dag nog aangroeide door
steeds meer neerkomende parachutisten.
De elfde mei
Op 11 mei werden er om 01.00 uur opnieuw parachutisten afgeworpen. Bij een
aanval om deze net gelande vijand uit te schakelen werden soldaten van het Regiment Wielrijders ingezet. Hierbij werden ook manschappen van III-14 RA gevoegd.
Zware verliezen werden aan de Duitsers toegebracht. Vervolgens werd in de vroege
ste
morgen bevel ontvangen, om samen met het 28 Regiment onder kapitein Bollen
te trachten de verloren geraakte batterijen van III-14 RA en I-17 RA te heroveren.
Bij deze aanval gaf het 23 Regiment Artillerie vuursteun. De aanval was in zoverre
succesvol dat een twintigtal Duitsers gevangen werd genomen en de batterijen van
III-14 RA werden heroverd.
Bij de batterijstellingen werden 7 Duitse para's gevangen genomen. De linkerbatterij was nog intact. Van de middelste batterij waren de stukken in de sloot gegooid
en van de rechterbatterij was de munitie vernietigd. Doordat er nieuwe luchtlandingen plaatsvonden, zowel voor als achter de stellingen, was de afdeling gedwongen deze weer te verlaten. De afdeling trok zich terug naar de rand van Dordrecht.
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Hier werd met de Pontonniers en de Infanterie een nieuwe verdedigingslijn ingenomen.
De twaalfde mei
Bij het aanbreken van de dag werd de afdeling III-14RA aan de Lichte Divisie toegevoegd en kreeg de opdracht om op te trekken naar de Zuidendijk. Hier werd, onder
leiding van de commandant van de Lichte Divisie, majoor Van de Bosch, het middelste gedeelte van het vak aan de afdeling toegewezen. Het voorterrein werd
door Nederlandse zware mitrailleurs en mortieren onder vuur genomen. 's Middags volgde een aanval waarbij de Nederlanders wederom oprukten tot aan de
stelling Wielrechtsche Zeedijk. Om 17.30 uur had de vijand het kruispunt Zeedijk/Schenkeldijk ontruimd, zodat dit veel omstreden punt, het centrum van het
Dordtse Eiland weer in Nederlandse handen was. Er kwam een eerste onheilstijding
binnen dat vanuit Noord-Brabant via de Moerdijkbruggen de eerste Duitse pantservoertuigen waren aangekomen. Het hoofdkwartier in Den Haag ontkende dat en
stelde daarentegen dat er de volgende dag Franse pantserwagens zouden verschij8
nen. Na door vijandelijke artillerie onder vuur genomen te zijn, trok men zich wederom terug naar de Zuidendijk, waar overnacht werd in een boerderij. De gevechts- en keukentrein was opgesteld in het bedekte terrein van Dordwijk. De
Chefs van Staven van de Lichte Divisie en de Groep Kil ontwierpen ‘s avonds laat
een plan voor de volgende dag, met als doel om zowel het centrum van het Dordtse Eiland in handen te krijgen als om een verbinding te krijgen tussen beide onder9
delen.
De dertiende mei
Bij het aanbreken van de dag werd de afdeling wederom ingezet bij een tegenaanval van de Lichte Brigade. Communicatielijnen waren er nauwelijks en de vakcommandant was gevangen genomen. Het Regiment met delen Regiment Wielrijders
en delen Regiment Infanterie hadden daarom nog geen bevelen ontvangen en
marcheerden langs de dijk Kop van ’t Land - Wieldrecht naar de oude stelling bij
Zuidendijk. Omstreeks 4.30 uur bevond de afdeling zich 500 meter van de begraafplaats. Op dat tijdstip verscheen een aantal duikbommenwerpers boven het Dordtse Eiland die gedurende vijf kwartier een reeks bombardementen en beschietingen
uitvoerden. De troepen dekten zich langs de dijken en op de begraafplaats. Boven
het hoofd van Johan sloeg een scherf van een granaat in een boom. Hij heeft hem
eruit gehaald en jarenlang bewaard (Citaat Johan). Enige huizen werden vernield,
maar de verliezen beperkten zich tot enkele gewonden.

8

Publicatie van Sectie G 8 van het Hoofdkwartier van de Generale Staf, ’Nederland’s verdediging tegen de Duitse aanval. De krijgsverrichtingen op het zuidfront van de Vesting Holland
(XIV)’ Militaire Spectator, vol. 114. (1948); 76.
9
Ibidem, 200.
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Even later verschenen er Duitse pantservoertuigen. Sommige wielrijders dachten
dat het Franse gevechtswagens waren en renden erop af. De reden was dat de
wagens oranjegele herkenningslappen hadden. Een kornet en een viertal wielrijders vielen door enkele salvo’s dodelijk neer. Het pantserafweergeschut bij de
begraafplaats kon niet reageren omdat de overige soldaten tussen het geschut en
10
de pantservoertuigen stonden . Het personeel van III-14 RA, dat door de gevechtswagens en één der vliegtuigen werd beschoten trok onder leiding van een
kapitein via Dubbeldam terug. Omdat het erop leek dat de panterwagens een omtrekkende beweging gingen maken met als doel de Nederlanders te omsingelen,
werd besloten om verder terug te trekken en een verdediging bij Dordrecht in te
richten. Mensen in de straat boden eten aan maar de soldaten mochten het niet
aannemen. Er kon vergiftigd voedsel tussen zitten (Citaat Johan). Om 20.00 uur
kwam de opdracht om Dordrecht te ontruimen en over het Papendrechtse veer
terug te trekken naar Gouda.
Deze terugreis gebeurde met behulp van gevorderde bussen. Een gedeelte bereikte
Gouda, een ander gedeelte kon niet verder komen dan Hoornaar. Hier werd telefonisch contact verkregen met Commandant Vesting Holland en opdracht ontvangen
om terug te trekken op Den Haag, teneinde daar opnieuw geformeerd te worden.
De veertiende mei

In Gouda werd III-14 RA in de loop van de dag weer herenigd. Nadat de afdeling
compleet was, werd zij naar Den Haag gedirigeerd om opnieuw ingedeeld te worden. Onderweg zagen ze een enorme brand, gedacht werd dat de olieraffinaderijen
van Pernis in lichterlaai stonden. Achteraf bleek het de binnenstad van Rotterdam
10

Ibidem, 208.
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te zijn (citaat Johan). In Den Haag aangekomen kwam het bericht dat het verzet
moest worden gestaakt. Officieren en manschappen overnachtten in de manege
van de Alexanderkazerne.
Onmiddellijk zag Johan kans om het thuisfront te informeren. Hij schreef de op de
vorige pagina afgedrukte kaart die op 15 mei tussen 15.00-16.00 uur in Den Haag
werd afgestempeld.
De vijftiende mei
Op de ochtend van 15 mei
moest op Duits bevel de
gehele afdeling van de
Alexanderkazerne naar het
Binnenhof marcheren, waar
de wapens werden ingeleverd.(Zie foto). Johan moest
vermoedelijk optreden als
tolk. De Duitse militair die
naast me liep was aardig en
vriendelijk (citaat Johan). De
wapens moesten op de
binnenplaats gedeponeerd
worden. In hoeverre de
Duitsers bewust een dergelijke ceremonie op touw
hebben gezet om de Nederlandse Strijdkrachten te
ontluisteren is niet duidelijk. Deze vorm van vernedering werd wel toegepast
op 22 juni 1940. De Fransen
moesten toen een wapenstilstand ondertekenen in
Compiègne en wel in dezelfde treincoupé waar in
1918 de Duitsers de capitulatie van de Eerste Wereldoorlog moesten onderschrijven.
De groep werd via Rotterdam afgevoerd naar Dubbeldam. In het geteisterde Rotterdam stonden de vrachtwagens even stil. De vader en moeder van één van de
soldaten konden onder tranen hun zoon begroeten die echter weer mee moest
richting Dubbeldam (citaat Johan).
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14 Regiment Artillerie op weg naar het Binnenhof. Johan Kok vooraan met de jas
over de arm.
Krijgsgevangen
Omdat geen nadere orders werden ontvangen, werd besloten door te gaan naar
Dubbeldam. De plaats werd ’s middags bereikt. Ondertussen zat het thuisfront te
wachten op een eerste teken van leven. De schoonvader van Johan ging elke morgen vroeg naar het postkantoor om te anticiperen op eventueel slecht nieuws.
Maar rond de achttiende mei kwam hij juichend aanstormen met een briefkaart
(die op de volgende pagina is afgebeeld).
In Dubbeldam kregen de krijgsgevangenen onder andere als taak om de ‘Duitse
rommel’ op te ruimen zoals containers die per parachute waren neergelaten.
Bij de demobilisatie was het uitgangspunt dat eerst diegenen groot verlof kregen
die bij hun vroegere werkgever weer arbeid konden vinden of zich als zelfstandige
konden vestigen. Generaal Winkelman (de Nederlandse opperbevelhebber) stuurde, na besprekingen met de Duitse autoriteiten, op 22 mei de helft van het reserveen dienstplichtig personeel naar huis.
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Lieve vrouw
Ik leef nog en ben ook niet
gewond wanneer wij gedemobiliseerd worden is
niet bekend maar wanneer
het mogelijk is kom ik zoo
spoedig mogelijk bij je. Veel
heb ik natuurlijk te vertellen
maar dat doe ik wel wanneer ik thuiskom. Ik hoop
dat het thuis ook alles goed
is met jullie en dat Willem
Morshuis
ook
nog
11
leeft. Aan de voorkant
stond vermeld: Verder geen
nieuws. Schrijf mij terug,
Zend een open kaart als
deze. Groeten aan allen van
mij. Johan

Twee weken later, op 5 juni 1940, kreeg de rest van het dienstplichtig personeel
verlof om te vertrekken. Johan liet het echter niet zover komen.
Eind mei werd in Dubbeldam gevraagd wie goed Duits sprak. Ze hadden namelijk
iemand nodig die een aantal voertuigen moest begeleiden naar Breda. Johan bood
zich aan. In Breda aangekomen zeiden de Duitsers dat Johan terug moest keren
naar Dubbeldam. Hij echter greep deze gelegenheid aan om spoorslags naar Losser
te gaan naar vrouw en kind. (Citaat Johan). Dat was een week voordat de algemene
amnestie werd afgekondigd.

11

Willem Morshuis was de zwager van Johan.
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Jaarlijkse herdenking
De gebeurtenissen die zich rond de derde afdeling van het veertiende regiment
hebben afgespeeld hebben diepe sporen achtergelaten zozeer zelfs dat er in Dubbeldam jaarlijkse bijeenkomsten zijn. Elk jaar, op een zaterdag zo dicht mogelijk na
10 mei, worden te Dubbeldam (Dordrecht) de gevallenen herdacht bij het Artilleriemonument op het Damplein.

Hennie Kok (De Lutte)
(Alle afbeeldingen bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door de auteur.)
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