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EXTRA EDITIE
Vandaag op de kop af 50 jaar geleden, begon Nederland
aan de vijf donkerste jaren uit haar /Çeschiedenis. Een tijd waarin
onzekerheid, angst, verraad en willekeur de boventoon voerden.
Op 4 mei was de traditionele dodenherdenking bij het mo
nument op het kerkhof in Capelle West.
En vandaag, op 10 mei 1990, ontvan/Çt de burgemeester
circa 40 Capelse oud-militairen die de strijd hebben meegemaakt.
Tien van hen waren bereid om ter /Çele/Çenheid van deze
speciale editie van HVC Nieuws te vertellen over hun ervaringen
van toen. Over hun emoties tijdens die eerste oorlogsdagen. K(X)s
van den Berg, free-lance journalist, schreef het voor u op.
De redaktie

Tien Capelse oud..militairen over
de meidagen van 1940
Door Koos
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VWI

den I3el'/Ç

Zelfs vakmensen Ol) het terrein van de geschiedenis kunnen
niet echt verklaren waarom de belangstelling naar de gebeurteni.~
sen uit de tweede wneldoorlog maur niet ufneemt. Eerder lijkt
spruke van een toenwne. WWlt ook jongeren en mensen onder de
vijfenveertig juUT, die de oorlog dus niet bewust hebben meege
maukt, tonen Jikwijls een grote imeresse voor deze /Jerioc1e van Je

recente geschiedenis. Dat geldt ook voor /JLlblikaties. Boeken hier
over blijven verschijnen en (mlangs was er een studie 0/) universi
tair niveau over de qiijf oorlogsdagen i71 mei 1940. Opvallend
was, dat de onderzoekers wilden afrekenen met wat zij legende
vorming noemen. Gezien in het licht van die niet aflatende be
langstelling lij/a het een goed initiatief van de Historische Vere
niging Ca/)elle aan den Ussel om een gesprek te hebben met een
tiental Capellenaren die in die meidagen in actieve dienst waren.
Vuoral nu het up 10 mei 1990 vijftig jaar geleden is, dat de
Duitsers ons land binnenvielen.
Duel was niet alleen om iets van hun militaire belevenissen
te horen, maar ook over hun indrukken van persoonlijke aarrl

verschijnen V,lI) een ClClnt8l kleine p,mtserwagens. Die open
den het vuur op de gelande Junkers; zo zijn er heel wat ka·
potgeschoten. Opmerkelijk WClS ook het feit dat om onge·
veer 2 uur vrijdagmiddag, toen het vliegvcld door de Duits
ers bezet WClS, de Nederlandse tegenaanval kwam. Den
Toom: "Dat waren grenadiers van de /)aleiswacht, die nog maar
een week uf zes in dienst waren. Twee uur later was het vliegveld
bevrijd en Ypenburg is COt de capitulatie Nederlands gebleve71
hoewel er wel een ring van Duitsers om het vliegveld lag". Hij
vertelt verder dat je in die vijf dagen allerlei merkwaardige
dingen meemaakte. Zo zaten er in één Junker piloten van de
Duitse Lufthansa, die hun civiele uniform nog aanhadden.
Ook zagen we twee Nederlandse vliegers die een Duitse
auto in bezit namen en wegreden. Later werd vernomen dat
ze in Engeland waren aangekomen.
Een verhaal over verrassing en verwarring, gemengd
met moed.

Ypenburg
Jacobus den Toom, nu 71 jaar, was diensl'plichtig sol
daat, met de tClak van onderhouds-montcl1l', op lIet vliegveld
Ypenburg. Hij kwam als het ware van dc ellC minuut op de
andere midden in een oorlog terecht. "Ik was in l~ijswijk in

Peeldivisie

ge1<wartierd en omdat er geen vervoerseenhcid was, moesten we
in alle vroegte naar het vliegveld lopen. Vanuit /wt Westen kwa
men de Duitse bummenwerpers, in twee groc/)('71, en bestookten
de mitrailleursnesten en het hoofdgebuuw. Uit de Junkers kwa
men niet alleen valschermjagers, maar ook allerlei materieel,
zoals motorfietsen en zelfs paarden. Een vreemd gezicht als je die
zo in de lucht ziet hangen."
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Verder vertelt hij dat door de verrassingsaanval \...!ar
drie NederlClndse vliegtuigen konden opstijgen. Al snel werd
Den Toom krijgsgevangen gemaakt. "Dat was een wonderlijke zaClk, die humoristisch aandeed, als het niet zo ernstig
was geweest.' Je liep onder bewaking van Duitse soldaten,
maar dan kwam er plotseling om de hoek van een hangar
een Nederlandse patrouille, die de Duitsers weer gevangen
nam. En lbn was de situatie weer exact andersom." Een on
verwachte actie van Nederlandse zijde was het plntselinge

Zijn broer Teunis den Toom (29-9-191 J) was in april
1939 al opgeroepen in het kader van de Buitengewone
Oproep Uitwendige Veiligheid" - B.O.U.V. - als compagnie
administrateur. De oproep omvatte de recldivisie en de Hol·
landse waterlinie. Zijn compagnie, waar hij sergeant-majoor
administrateur was, WClS gelegerd in het Limburgse Meid en
de stellingen werden aangelegd in de Vossenberg. Het kan
toor was gevestigd in de voorkamer van een kleine hoerderij.
Bij de Cllgemene mobilisatie, in augustus 1939, werd de
compagnie dichter bij de MaCls gebr<lcht en het kantoor was
in Deurne. Den Toom: "In de 100/) van 10 mei 1940 waren

..
I
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onze stellingel1 s/)()edig verlaten, WWll de vijal1d o/JereenIe reeds
daarachter. Ik weet 7log dat we onze soldaten eten wilden bren
gen, met die bekende kellke1l'l.v(/~ens, getrokken door /Jaarden,
HlLlar 'we troffen al/L'en lege .~te!li7lgen Wil I. "

sertrein, bemand met Duitse troepen, terugkwam. Door Ne

De commandant van de Peeldivisie trachtte in Gel
drop nog te reorganiseren, hetgeen echter mislukte. Op de
tweede oorlogsdag vertrok de compagnie n;:wr Serooskerke.

derlandse militairen waren inmiddels zogeheten asperges op
de rails gezet, waarin zakken met zand waren gedeponeerd.
Het gevolg was dat de
"Duar moesten we blijven omdat er bij de Sloedam hevig
l
trein in volle va;:\[( op de
werd gevochten door terugtrekkende Franse troepen. Zoals mij
ohsr,lkels
inreed,
ont
was oj)gedragen heb ik de administratie verbrand. Allerlei ge
spomde
en
kantelde.
ruchten deden de ronde, die nog ui wat onrust veroorzaakten. Zo
Maar hiermee W,)S het Ne
zouden er Duitse sjJionnen gesignaleerd zijn, gekleed in Neder- ,

1

derlandse iniriarief nog
nier vllitooid, vertdt Ank

landse uniformen."
Slotconclusie van Den Toom, later bekende organist
van de Dorpskerk: "De administratieve organisatie was goed
geregeld, maar de verrassingstactiek van de vijand stelde onze

er. "UIJ een afstand ~.JWI OH
geveer twee kilometer ston
den 3 stukkeH Nederlands 8
cm-geschut olJgesteld. Via de - kwetsbure - veldtelefoon werJ
door ons, het eerste bataljon, om beschieting VWl de trein gev
raagd. Dat gebeurde en diverse grarll..lten scheurden een LlLm/Lt!
wagons open. De Duitse soldaten die wen uit Je trein renjen,
kwamen onder Nederlands mitrailleurvuur te liggen. Heel «Jut 'vi
jandelijke miliwiren zijn wen gesneuveld of gewemd."

commandanten voor te grote problemen."

Pantsertrein
Hendrik Anker, nu 72 jaar, was destijds dienstplichtig
sergeant en sectie-commandant van een mitrailleurcompag
nie in Mil!. Zijn verhaal: "In de omstreken van Mill waren 3

Duitse para's namen de commandoposr van her eersre
bataljon gevangen. De volgende dag werd de toesrand on
houdbaar, ook al omdat uit de eigen verdedigingswerken op
Nederlanders werd geschoten. Veel Nederlandse sllklaren
werden gevangen genomen. en verzameld in de kerk V,1I1
Mil!. Anker: "Anderen, wuuT(!7Ider ikzelf, trokkeH zich terug
richting 's-Hertogenbosch. 0l) de rijksweg Tilburg-13reJu wuren
veel Franse gemotoriseerde troel)en uW1wezig. Deze wuren echler

bataljons, ongeveer 2400 man, gelegerd. Enkele weken voor mei
1940 werden twee van de drie bataljons teruggetrokken."
Toen de omlog uitbrak had dit funeste gevolgen.
Want de gegraven verdedigingswerken, zoals mitrailleur
snesten en loopgraven bestemd voor drie bataljons, konden
maar voor een derde worden bezet. Het gevolg was, dat de
vijand zich in de onderbezette verdedigingswerken nestelde
en van daaruit de Nederlandse troepen onder vuur I.
Anker: "Achteraf is dat terugtrekken van 2 bataljons, menselijk

J1.
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sneller verdwenen dun zij gekomen wuren. VerschilblLle milillii
ren van het eerste butuljOJI trokkeJl viu Tilburg, Breda, Bergeli ol>
Zuom, via de Ferry iJOot eJl Breskem nam 13elgi2. Nu de CU/Ji/ll
lmie vun onze zuiderbureJl zijJl we, ieJer ol> èÎgell gelegell hL' itI,
lwur huis geguull", hesluit AnhT zijn bekvcnisscn.

gezien, maur goed geweest. Als we daar een sterke verdediging
hadden gevonnd, zouden er enonn veel doden en gewonden zijn
gevallen."
Verder over de oorlogshandelingen bij Mill: "Spectacu
luir was het uitsclll.lkelen van een Duitse Iwntsertrein, die via een
enkels/)()or lungs Mill in westelijke richting reed."
Bij VoikeI W,Hen de wissels omgezet W(lmop de P,Hlt
17

Terugtocht
l\lIliël Koelewijn (19-7-1912)

in de meidagen
dienstplichtig sergeant en menagemeester bij het eerste regi
ment luchtdocl;millerie te Vught. De toenmalige onderwij
zer en later hoofd van een MAVO vertelt dat zijn compag
nie - waar hij bij de staf behoorde - onderverdeeld was in
pelotons ter hescherming van de staf van het derde leger
korps. Als menagemeester had hij de zorg over de voeding.
Net als hij T. den Toom trok zijn legeronderdeel om tactis
che redenen al snel - op vrijdagoc~tend - terug.

lenaar ziek in het hospitaal. Maar de gevolgen van de krijgs
verrichtingen heeft hij wel degelijk gezien. "Door de hevige
gevechten werden veel soldaten, ouk Fransen, het ziekenhuis hin
nengebracht. Velen hadden een shock", vertelt hij. Later kwam
hij in Goes terecht en is toep yia Bergen op Zoom liftend
naar huis teruggekeerd. Een kort relaas, maar met veel tra
giek op de achtergrond.

WélS

.).

Noord-Holland

"Met hehulp van manschaJ)pen hebben we al het keu Ji
materiaal 01) een vrachtwagen geladen. Daarna trokken we in
lange colonnes vanuit Den Bosch over de Maas en de Waal,
waarna we in Waardenburg, tegenover Zaltbommel, in een
school werden ondergebracht" vertelt Koelewijn. Daar zijn ze
gebleven totdat de spoorbrug over de Waal werd opgebla
zen. Op zondag werd een
peloton van zijn compag
nie gebömbardeerd, wat
ten koste ging van een
dode en een aantal ge
wonden. De volgende dag
- maandag - ging men,
langs binnenwegen, rich
ting Meerkerk en hij be
sluit:
"01) dinsdag hehhen we daar nog een schuilloopgraaf ge
graven, mnl/T '.~ avonds vond de capitulatie plaats".
Ecn soher en triest verhaal van een terugtocht.
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Adrianus Goedegebeuren - nu 70 jaar - was dienst
plichtig korporaal-mitrailleurschutter bij het 14e regiment
inLmteric te Middelburg. Militair gezien zijn de vijf oorlogs
lbgen voor een groot deel aan hem voorbijgegaan. Want
toen de Duitse troepen ons land binnenvielen, lag de Capel

Pieter van der Vaart Gzn. - 29-11-1919 - was dienst
plichtig sergeant, toegevoegd aan het stafkwartier van de
garnizoenscommandant Ie
regiment luchtdoelartille
rie Alkmaar-vliegveld Ber
gen. Hij herinnert zich:
"In de nacht voor de tiende

mei formeerden wij met ons
reserve luchtdoelgeschut nog
enkele batterijen om vliegvel
den te gaan verdedigen. Ge
vorderde burger-auto's wer
den als trekker voor de kanonnen gebruikt.De munitiewagen was
de auto van de groenteman. Op de zijkant stond nog "Eet meer
fruit." Verder vertelt hij dat op de vroege vrijdagochtend het
vliegveld Bergen werd gebombardeerd waarbij veel Neder
landers sneuvelden.
Ook werden heel wat Nederlandse vliegtuigen zwaar
beschadigd, waaronder het bekende type G-I. Van der
Vaart: "De reacties van de burgers waren wonderlijk. Op de fiets

,)

kwamen ze een kijkje nemen naar de verwoestingen en een ijsco
man deed goede zaken. Een vrouw die in de buurt woonde,
bracht een schildwacht een kopje thee met een beschuitje."
19

Er werd patrouille gelopen in de bossen, op zoek naar
mogelijke Duitse para's .. Vreemd genoeg vlogen de dagen

om, maar toen op 14 mei de capitulatie werd aJngekonJigd,
was er bittere teleurstelling. Nog in mei 1940 werd Van der
Vaart gedemobiliseerd, voornamelijk omdat hij àls onderwij

Ook zijn legeronderdeel mnest zich reeds snel achter
de Hollandse waterlinie terugtrekken. Zijn tocht voerde
over Tilburg, waar hij werd heschoten, via Rozenda,ll en
Bergen op Zoom, naar Zeeland.

zer niet gemist kon worden.

"Uiteindelijk ben ik 0/) de fiets gesta/Jt met Capelle als doel.
Het was een heel oud karretje en wen ik onderweg een betere
zag, heb ik 'm maar omgeruild. In die dagen vervaagde het vers
chil tussen mijn en dijn helemaal." Schinkel bekijkt alles maar
van de zonnige kant. "Toen ik 0/) 23 mei in Ca/)clle aan-kwam
was mijn broer net getrouwd; gelukkig was er voor mij ook nog
een borreltje over."

Infanterie
Aart van den Berg, met zijn 83 jaar de oudste van het
gezelschap, was in de meidagen infanterist bij het regiment
jagers te Elsloo in Limburg. Oorspronkelijk lag hij in Den
Haag
"in
depot".
Maar
toen
dienstplichtige
mijnwerkers weer naar de mijnen moesten,
was hij één van hun vervangers. Voor hem
was de oorlog wel heel snel afgelopen.
Reeds in de vroege ochtend waren de Duits
ers namelijk al achter de Nederlandse stell
ingen. "Ik heb mij toen maar nuttig gemaakt en
de boeren geholpen met melken", vertelt hij.
Donderdags na de overgave is hij op de fiets
gestapt en was zo met anderhalve dag weer
in Capelle. Als burger had de oorlog voor
hem nog een merkwaardig staartje.
Toen hij tijdens de mobilisatie en de
oorlogsdagen in dienst was, kreeg Van den
Berg als kostwinner een vergoeding van
,": twee gulden per dag. Op een bepaald mo
~~e·~t'·'kreêg"hij na '45 van de gemeente hericht dat dit één
gulden had moeten zijn. Of hij het betreffende bedrag - fl.
190, - maar wilde terugbetalen. Voor die tijd een hele som
geld en hij heeft het dan ook niet gedaan.

Uit dit verhaal blijkt wel dat tragiek en humor dikwijls
dicht bij elkaar liggen.
De nu 75-jarige Adrianus Spek was gedurende de
meidagen als dienstplichtig soldaat ook al in het zuiden en
wel in Rosmalen. Zijn reserve-onderdeel moest zich even
eens achter de waterlinie terugtrekken. Zo lag hij n.m. in
Tiel in éénmansputjes. Na de capitulatie heeft hij nog een
jaar gediend bij de dienst "wederopbouw", niet te verwarren
met de latere arbeidsdienst.

"Ik behield mijn uniform, waarop een wit driehoekje was
genaaid. Als timmerman heb ik in die tijd heel wat karweitjes ge
daan", vertelt Spek.

Friesland

.'
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Pieter Schinkel - nu 81 jaar - was eveneens in het
zuid-onsten van Nederland gelegerd. Hij was infanterist in
de Peel. Een jJar vnord,lt de oorlog uithrak, in mei 1939,
was hij al tijdens de voormohilisatie opgeroepen.
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Als laatste is Jan de Groot (26-11-1919) a,1I1 het
woord. Hij was sergeant en groepscommandant hij het 36stl'
regiment in Friesland, waar hij onk is gehoren.
Primair was het de taak van zijn onderdeel om met
een mitrailleur-groep de telefooncentrale in Franeker te he
w'lken. "In de nacht van de ge mei huwn er omstrce:ks 24 llIll'
eell mowr-ordmlllLlllS van de divisie-L1I11IHldJu/llllt CJm-llingen
met een s/)OeLltele:gmm, dLlt luidde:: "T()e.~t(/JlLl zen hicie:!<, !ti-··',

Dit waren dus Je reacties van tien "willekeurige"

terste waakzwmtllCid", vertelt hij.

C1

pelse oud-militairen, die gedurende Je vijf oorlogsdagen in
actieve dienst waren. Th,lns is Je jongste 70 en de oudste

Hij heeft zich altijd over de achtergrond V~ln het tele
gram verbaasd. "Men moest wch al veel eerder de conclusie heh

83. Als boer, kruidenier, timmerman of onderwijzer kwamen

ben getrokken dat een Duitse inval onvermijdelijk was", meent
De Groot, en zegt verder: "O/J de tiende mei hebben we in op
dracht van de divisie-commandant een vrachtauto gevorderd,
waama we via de Afsluitdijk naar Den Oever zijn gereden."

ze uit verschillende milieus. AI was het ene verhaal wat
. korter dan het anJere, ook' een beknopte reactie spreekt
hoekdelen.

Hierna werd zijn compagnie naar eell stelling in Wons, een

"In de ochtend van de
11 e mei dachten we de vijand te zien en openden daarom het
vuur. Het bleken echter eigen troepen op de fiets te zijn op weg
naar de Afsluitdijk. Gelukkig waren er geen gewonden." De eel
dorpje voor de Afsluitdijk, gestuurd.

Plicht
Wellicht is het zinvol om te eindigen met de woorden
van oud-sergeant Piet van der Vaart, nu gepensioneerd

te aanval van de Duitsers in Wons kwam in de ochtend van
13 mei. Gedurende twee uren vonden zware vuurgevechten

MAVO-leraar, die hij overigens op persoonlijke titel weer
gaf: "De regering wus er volgens mij van op de h.oogte, dat de

plaats. De Groot, later adjudant van politie, kreeg de indruk

Duitsers beslist zouden binnenvallen. Dat blijkt toch duidelijk uit
äe interne militaire mautregelen zoals op 9 november 1939 en in
de dagen voor de tiende mei. Toch waren be/)(1ulde militaire ob
jecten niet voldoende paraat, zoals een aantal vliegvelden, het
geen ten koste ging van vele Nederlandse vliegtuigen tijdens de
eerste uren van de inval. Toch zijn o/JVullend veel Duitse vliegtui
gen neergeschoten of vernietigd".
Verder vraagt Van der Vaart zich af: "Leefden de mili
tairen in angst voor wat zou komen? "Nee", vindt hij, "je plicht
te doen was iets vanzelfsprekends."
Was het materiaal slecht? "Ja en nee" is zijn mening.
"Het oude was goed onderhouden, maur vun het nieuwe WU.'i te
weinig, zoals luchtdoelgeschut." En tenslotte meent hij: "Een
snelle bezetting van de Rund.'itad door de Duitsers is mislukt.
Onze tegenstand is niet nutteloo.'i gewee.'it. Wel tragisch en ver
schrikkelijk duor al dat mellSelijke leed."

dat de Duitsers niet op een totale vernietiging van hun com
pagnie uit waren. "Wanneer wij het vuur openden, kregen we

wel de volle laag, maar als er bij ons een vuurpauze was, hielden
zij eveneellS op met schieten. Toen de munitie op was zijn we,
met achterlating van de gewonden, naar Stavoren gevlucht."
Onderweg werden ze nabij Workum door de Duitsers
krijgsgevangen gemaakt en weggevoerd. Hij is de enige van
de tien die als zodanig op transport naar Duitsland is gesteld.

"We zijn zelfs [(Jt Berlijn geweest, maar na een maand zijn we
weer vrijgelaten. Gelukkig maar, want er zijn heel wat geallieerde
krijgsgevangenen daar gehouden en velen zijn nooit meer terugge
komen", zegt De Groot en meent verder: "Hitler heeft op de!
rT!c.mier ge/wo/Jt Nederland op zijn hand te krijgen, wat dus niet is
gelukt." Verder roemt hij de moed van de Nederlandse mili
tairen hij Kmnwedderzand, de werkelijke toegang tot de Af
sluitdijk, en de hoge kwaliteit van de verdedigingswerken
daar.
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"Ik was dus wat verderop oostwaarts, maar de soldaten in
Komwedderzand wuren hitter teleurgesteld over de capitulatie.
He! WilS de Duitsers niet gelukt om over de Afsluitdijk te komen;
golf llU golf werden ze afgeslugen."
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