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200 KEER DE KOERIER!

Met trots en plezier presenteren wij de 200ste aflevering van de Koerier.
Begonnen min of meer als “lijfblad” voor de groep die ieder jaar eind september
een meerdaagse battlefieldtour doet, is de Koerier in 23 jaar tijd toch wel
uitgegroeid tot iets meer dan dat. Onderwerpen over allerlei gebeurtenissen in
de militaire geschiedenis, geschreven door meerdere auteurs. Als redactie
hopen we dat nog vele afleveringen volgen, met nu een woord van hartelijke
dank aan iedereen die in die jaren heeft bijgedragen, op wat voor manier dan
ook! Ter verfraaiing hieronder enkele titelbladen van oude afleveringen.

We beginnen deze aflevering met een artikel van de hand van Herman van Zanten. Altijd zeer
actief in de Grebbelinie, ter plekke en in het beschrijven ervan, neemt Herman ons mee naar een
bouwwerk dat voorkomt op verschillende plekken in de linie. Het is een onderkomen van beton
voor een stuk pantserafweergeschut (PAG). In het afgelopen jaar is op verschillende plekken
onderzoek gedaan en dat levert dit interessante artikel op. Dank weer Herman!
Twee van dit soort kazematten staan op De Schalm. AWN – Nederlandse Archeologie Vereniging
deed er uitgebreid archeologisch onderzoek. Daarvan verscheen in juni van dit jaar een uitgebreid
en interessant rapport. De redactie heeft dit rapport digitaal beschikbaar en stuurt het graag per email aan belangstellenden!
Na het hoofdartikel een zeer interessante aanvulling op het artikel over de Koopvaardijbunker in de
vorige aflevering van de Koerier. Het werd geschreven door Eduard Baaij. We kregen het van onze
lezer Jacques Bartels. Een toelichting, en een verzoek van Jacques kunt u lezen op bladzijde 17.
In deze aflevering verder een korte beschrijving van de Grote Houtpoort in Haarlem, naar
aanleiding van de aanschaf van een oude prent.
We sluiten deze aflevering af met enkele korte berichten, waaronder aanvullingen en rectificaties
op vorige afleveringen.
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PAG-‘KAZEMAT’
In de Grebbelinie worden een aantal
bijzondere onderkomens voor een
zogenaamde PAG aangetroffen. ‘PAG’ staat
voor pantserafweergeschut, en daarbij gaat
het om het Oostenrijkse 47 mm Böhler
antitankkanon. In Koerier 198 is verslag
gedaan over het weer zichtbaar maken van
de twee PAG-onderkomens aan de Batterij op
de Schalmdijk. Ze stonden weliswaar nog in
positie, in situ, naar hoe ze ooit vervaardigd
zijn, roept tot heden vele vragen op. In de

VIS-voorschriften wordt namelijk geen
melding gemaakt van dergelijke constructies.
Het bijzondere is dan ook niet zozeer het
onderkomen, maar meer de betonnen bouw.
Een ander opmerkelijk punt is dat die
betonnen onderkomens in de Grebbelinie
slechts voorkomen van Scherpenzeel tot
Veenendaal. Wellicht betreft het, net als de
Kolf-kazematten, een stukje regionaal
huisvlijt van de IIe Divisie die hier gelegerd
was, met van noord naar zuid het 15, 22 en
10 R.I. (Regiment Infanterie). In totaal zijn
een negental van deze constructies bekend.

Uitgezet op de kaart van 1940, Topotijdreis. Van Scherpenzeel (1) tot Veenendaal (6 t/m 9). Het is het gebied
van de IIe Divisie. De pijl geeft de schootsrichting aan. Schootsveld nr.9 vermoedelijk oost of zuidoost; boven
nr.9 de hoogte van de Emminkhuizerberg (21,1 m+ NAP). 1.Brinkkanterweg (herplaatst), 2.Lambalgerkade
(uitgespreid), 3.Broekerweg (begraven, deel zichtbaar), 4 & 5.Batterij aan de Schalm (in situ), 6 & 7. Fort
Buursteeg (6. restant, 7. herplaatst), 8. Kruising Valleikanaal – Spoorbaan (rechtstandig begraven, bovenzijde
zichtbaar), 9.Werk aan de Rode Haan (uitgespreid en ondergewerkt? Zie de informatie hierna).

Er zijn wel een aantal foto’s van een PAGonderkomen bekend, variërend van geheel in
hout uitgevoerd, of deels in beton. Voor zover
bekend zijn er geen foto’s overgeleverd van
de volledige betonnen constructie, zoals deze
bij de hierboven genoemde PAG’s is
toegepast.
Intrigerend is in dit verband een serie foto’s
van zo’n probeersel van een eenvoudige
wegversperring op een onbekende plaats,
waarop ook een PAG-onderkomen in hout
voorkomt. Gezien de primitieve bouwwijze
lijkt het een proefopstelling in de
mobilisatietijd, een oefenprojekt. Een van de
vele aktiviteiten in die tijd was het graven
van loopgraven en stellingen. En weer
opnieuw graven als de kapitein bij inspektie
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vermelde, dat het geheel een meter op moest
schuiven (historisch!).
Mensen uit de omgeving van Scherpenzeel
vermoeden – met enige stelligheid - , dat de
onbekende PAG-stelling van de foto’s een
proefopstelling is geweest op de
Lambalgseweg (in 1939 nog Molenweg)
richting Huize Scherpenzeel. Dat is mogelijk,
de huidige situatie heeft er veel van weg.
Maar daar zijn de meningen van de
deskundigen over verdeeld.
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Wegversperring. Het is in ieder geval geen vechtwagenhindernis,
maar die zullen op deze landweg ook wel niet veel te verwachten zijn geweest.

PAG op oefening; oogt niet bepaald stevig!

Coörd. 52.07083, 5.47462
Richting noordnoordoosten Lambalgseweg
De Lambalgseweg buigt op het kruispunt Ο af naar het zuidwesten; de laan rechtdoor loopt als zandpad naar
het voormalige Huize Scherpenzeel, afgebrand in 1953.
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De betonnen constructie bestaat uit 5 losse
elementen, een voorwand met schietgat,
twee zijwanden, en twee smallere
achterwanden om een toegang te kunnen
formeren. De voor- en achterwanden zijn 50
cm dik, de zijwanden 30 cm. Met de 5
elementen in positie wordt een vierkante
ruimte gevormd van 2,20 x 3,10 meter, hoog
maximaal 1,5 meter. De achterzijde laat een
ingang vrij van 1,50 meter, voldoende breed
om een Böhler-PAG in te rijden, maar te smal
voor andere kanonnen, bijv. een 6-veld. De
hele constructie roept vele vragen op.
Deze maatvoering geldt voor de elementen
van Lambalgen, Buursteeg noord en oost. De
elementen van de twee PAG’s in de Batterij
op den Schalmdijk, komen overeen in zoverre
dat de 2 achterwanden niet 1.10, maar 1,20
meter breed zijn. De breedte van de ingang
komt daardoor op 1,30 meter in plaats van
1,50. Misschien bestemd voor een ander
vuurwapen? Of gewoon een fout in de
maatvoering?
Behoudens de latei boven de schietopening,
is de beton niet gewapend. Dit is te zien aan
gebroken elementen. In de latei bevindt zich
een eenvoudige wapeningskorf, welke echter
nauwelijks rust op de zijkanten. Voorts
bevindt zich juist op deze plek een groef van
5 x 10 cm. Constructief de meest slechte
plaats voor zo’n versmalling. Kortom, een
uiterst broze en kwetsbare constructie. Bij de
opgraving aan de Liniedijk Brinkkanterweg
begaf de verbinding het onmiddellijk bij het
ophijsen. Maar vermoedelijk was hij in de
grond al gebroken, zoals ook het geval is bij
de voorwand aan de Post van Lambalgen.

Liniedijk Brinkkanterweg, 2005. Bij het slaan van
palen voor de omheining stuitte men op beton. Het
bleek de betonnen voorwand van een pagopstelling te zijn. Er is toen geen verder onderzoek
gedaan naar eventuele andere elementen. De wand
lag aan de achterzijde van de Liniedijk. Mogelijk,
want ook de PAG aan de Broekerweg ligt aan de
achterzijde van de Liniedijk. Bij de reconstructie is
de wand echter aan de voorzijde van de Dijk
opgesteld.

Aangezien het losse elementen zijn, is de
eerste indruk dat het wellicht prefab
elementen kunnen zijn geweest. Maar dat
idee bestond in die tijd nog niet. De beide
PAG’s aan de Schalmdijk stonden nog in
positie. Elk element bleek rondom apart!
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bekist. Dit was te zien aan de indrukken van
het bekistinghout. Die liepen tussen de
elementen gewoon door. Tussen alle wanden
was een voeg van 2,5 à 3 cm, de dikte van
bekistinghout. Ook op de losse elementen op
de Post van Lambalgen zijn op de kopse
kanten duidelijk de afdrukken van de
bekisting te zien.
In een moderne vertikale constructie worden
de wanden als een geheel bekist, en in een
keer gestort. Er ontbreekt ook een werkvloer
of ondergrond. De beton is zo op de grond
gestort. Bij storten denk men aan vloeibaar
beton. Maar het grove oppervlak doet
vermoeden dat ter plekke gemaakte, vrij
droge beton is gebruikt, en met bijvoorbeeld
houten regels (50 x 70) aanstampt. Alles
pleit voor een snelle eigenbouw van de

De tussen de wanden doorlopende bekisting.

Er zijn inderdaad foto’s waarbij alleen de
voorwand in beton is uitgevoerd en de andere
wanden in hout. De dekking zal middels
boomstammen en aardewerk, zoden,
vervaardigd zijn zoals bij de PAGreconstructie aan de Liniedijk
Brinkkanterweg. De reconstructie bij Fort
Buursteeg heeft een betonnen afdekking,
maar dat is gedaan vanwege het onderhoud.

In de archieven is geen enkel informatie te
vinden. Een enkele summiere informatie
komt uit het verhaal van Sergeant Cornelis
Kroon van 15 R.I., over de PAG bij
Lambalgen.
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Divisie, toen de oorlogsdreiging in het
voorjaar 1940 steeds ernstiger vormen begon
aan te nemen, ondanks de illusie van
minister-president De Geer’s neutraliteit. De
losse opstelling van de wanden onderling zal
niet bevorderlijk zijn geweest voor de sterkte
van het geheel, zeker niet in geval van een
nabije explosie.
Misschien dat eerst bij wijze van proef een
voorwand in beton is gemaakt, en later –
toen dat er goed uitzag en het werk vlot
verliep -, besloten werd om ook de andere
wanden in beton uit te voeren? Ook de latei
lijkt provisorisch tussen twee
voorwandpanelen van 1,10 meter breed
aangebracht – voortschrijdend inzicht? - ,
kortom we weten het niet.

De voegen tussen de wanden.

Hij was ingekwartierd in een der – toen pas
gebouwde en nog leegstaande - 4 villa’s aan
de Stationsweg in Woudenberg (zie de foto
linksonder; ze zijn er nog alle vier). Kleinzoon
Martijn van Veen vertelt:
‘Het enige specifieke wat ik verder weet is dat
mijn grootvader het over een PAG had als
een wapen waar hij blijkbaar mee te maken
had. Als sergeant was hij mogelijk
stukscommandant. Er staat me een verhaal
bij, dat ze een keer met een PAG op een
stalen plaat vuurden, en dat ze er hele mooie
ronde gaten mee maakten. Ook vertelde hij
dat de Duitsers “als de dood waren” voor dit
wapen. Het was inderdaad een van de
weinige moderne wapens die de Nederlandse
krijgsmacht toen had.
Ik kan me niet herinneren dat hij het over
andere wapens zoals bijvoorbeeld de 6-Veld
of mortieren heeft gehad. [...]
Ik ben in 1990 met hem een dagje
weggeweest. Hij bracht ons toen naar de
omgeving van Huize Lambalgen. Dat kon hij
niet meer vinden, want later bleek dit in 1953
door brand verwoest te zijn. Hij herkende wel
onmiddellijk de plek waar de PAG had
gestaan. Dit was naast een brug, kijkend in
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de richting van Scherpenzeel, met daarbij de
(kerk)toren duidelijk in het zicht1. Gezien de
laatste richting kan het bijna niet anders zijn
dan dat dit de Lambalgerbrug betrof. Daarbij
maakte hij ook de opmerking over het
beschieten van de kerktoren, dit omdat er
mogelijk Duitse waarnemers in zouden zitten.
Hij herkende in 1990 zelfs de akker nog (vlak
achter Lambalgen) waar hij tijdens de
artilleriebeschietingen overheen moest
kruipen om zich te dekken tegen de inslagen’.

‘Regelmatig ga ik gewapend met schep en
prikstok in de Grebbelinie. met behulp van
mondelinge informatie, oude kaarten en
luchtfoto’s zoek ik dan gericht naar verloren
gewaande objecten. Zo zijn er op deze
manier de afgelopen jaren diverse militaire
as- en grenspalen en kazemat- en
versperring-restanten aangetroffen, die bij de
Stichting Grebbelinie onbekend waren.
Februari jl. (2011) was ik aan het ‘prikken’ op
het ‘Werk aan de Roode Haan’ bij
Veenendaal. Hier had ik al eerder twee
onbekende restanten van gietstalen
kazematten aangetroffen. Maar, na
bestudering van een luchtfoto uit 1939
vermoedde ik nog een exemplaar op het
Werk.
‘s Zomers staan er hoge varens op deze plek,
dus heb ik gewacht op het vroege voorjaar,
zodat de zoeklokatie enigszins te bereiken
was. Na een goed half uur prikken stuitte ik
op iets hards. Bij uitgraving bleek het een
groot, gaaf, langwerpig blok beton te zijn,
hetgeen op een kazemat (restant) leek.

Sergeant Cornelis Kroon, 2-III-15 R.I.,
ingekwartierd op het adres
Stationsweg 453 te Woudenberg.

Met een collega van de Stichting Grebbelinie
onderzochten we de lokatie nader. Het bleek
een betonnen objekt te zijn met en lengte
van zo’n 3,5 meter. We kregen het
vermoeden dat het wel eens een restant van
een PAG-opstelling kon zijn. We wisten
namelijk hoe zoiets er uit ziet, aangezien een
aantal jaren geleden tijdens de reconstructie
van de loopgraaf op de Liniedijk bij het
Grebbeliniemuseum aan de Brinkkanterweg,
Woudenberg, ook een PAG-restant boven de
grond is gekomen. Als dat zo is, zo dachten
we, moet er in het midden van het beton een
schietgat zitten. Dus op die positie in de
grond prikken: beton, beton … geen beton!
Een rand en een schietgat! Vrijwel zeker is dit
objekt dus de betonnen voorzijde van een
pag-opstelling.

PAG-opstelling Roode Haan (9)
Van deze omgeving zijn luchtfoto’s en een
enkele foto uit 1940 bekend. Dat het hier een
PAG-opstelling betrof, kwam pas met enige
zekerheid aan het licht bij een onderzoek een
aantal jaren geleden door een der vrijwilligers
van de Stichting Grebbelinie.
Zijn onderzoek is gepubliceerd in het blad
van de Stichting ‘Grebbelinie in Beeld’ (GiB),
hier het verhaal.
Een PAG-opstelling in 1939
1

Het schietgat van deze PAG was op het
noordnoordoosten gericht. Vrijwel exact richting
kerktoren. De voorwand ligt nog steeds plat in die
positie. Waarschijnlijk bij de ‘ruiming’ gewoon naar
voren omgekiept.
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Dit had ik op deze plek niet verwacht, want
een PAG-opstelling stond ook niet ingetekend
op de bij mij bekende stellingenkaarten uit
1939-1940.
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De twee stuifheuvels uit de laatste IJstijd (ca 17.000 jaar geleden): boven de Emmikhuizerberg (28,1m + AP),
en rechtsonder Het Vendel (10m + AP). De schootsrichting is gericht op het oosten, tussen de twee
verhogingen door, of richting zuidoosten langs de Vendelsche Weg. Middenboven de Batterij aan de Schalm,
rechtsboven Fort aan de Buursteeg beide fortificaties met twee pag’s, aldus de niet inundeerbare hoogte van
de Emmikhuizer-berg naar het noorden en oosten afgrendelend.

De foto uit 1940. Zicht richting oosten. Rechts de vermoedelijke ingang van de pag-kazemat. In het midden is
de damsluis in het Valleikanaal bij de Roode Haan zichtbaar. Gelet op de achterzijde zou de schootsrichting op
het zuidoosten gericht zijn, de Vendelsche Weg bestrijkend. Foto Nationaal Militair Museum (uitsnede).

Zo was mijn zoekaktie van 2011 gelijk al
succesvol met een verrassend resultaat! En,
wie weet wat de Grebbelinie nog meer
verborgen houdt. [ … ]
Gerard Muller (gepubliceerd in GiB, 2011).

weer zichtbaar maken van deze PAGopstelling aan de Roode Haan; dezelfde
plannen zijn er ook voor de pag-opstelling
langs de spoorlijn (nr.8).
Herman van Zanten

Een van de projekten van de Stichting
Grebbelinie voor de komende tijd, is het
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Gerard bij zijn vondst, 2011.

Een overzicht van de 9 bekende lokaties

1. Liniedijk Brinkkanterweg, Scherpenzeel
coörd. 52.07840, 5.46448, reconstructie

3. Broekerweg, Scherpenzeel
coörd. 52.06716, 5.47621, ondergewerkt
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2. Post van Lambalgen, Scherpenzeel
coörd. 52.07234, 5.47514, in 2014 vrij gegraven

4. Batterij aan de Schalm noord, Renswoude
coörd. 52.05248, 5.54495, aanwezig
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5. Batterij aan de Schalm west, Renswoude
coörd. 52.05235, 5.54435, aanwezig

6. Fort Buursteeg noord, Veenendaal
coörd. 52.05011, 5.55868, restanten

7. Fort Buursteeg noordoost, Veenendaal
coörd. 52.04912, 5.55699, reconstructie

En zo vond men de resten in de nabijheid van PAG 7

8. Spoorweg – Valleikanaal, Veenendaal
coörd. 52.05115, 5.48417, ondergewerkt

9. Rode Haan, Veenendaal
coörd. 52.04126, 5.52545, zie onderzoek 2011
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Bronnenopgave
 Foto’s tenzij anders vermeld eigen archief.
 Foto resten PAG-Buurtsteeg oost: Bert
Rietberg.
 Idem foto’s PAG-Brinkkanterweg: Chris
Sangers.
 Foto villa’s inkwartiering 1939: OudWoudenberg.
 Foto’s 1939 – 1940: Nationaal Militair
Museum.
 Foto’s oefenwegversperring Scherpenzeel:
auteur onbekend.
 Ooggetuigeverslag PAG-Lambalgen: Martijn
van Veen.
 www.grebbelinie.nl
 www.grebbelinieinhetvizier.nl
 Betreft uitgraving PAG’s De Schalm op 18
en 19 juni 2021:
In juni 2021 heeft de Archeologische

Werkgemeenschap Nederland op verzoek
van de Stichting Grebbelinie een
‘archeologische verkenning’ uitgevoerd naar
de beide PAG-kazematten op De Schalm.
Tenslotte
Het rapport:
Rapport_ReSc_AWN17_Werkgroep_WWII_De
Schalm2021s.pdf
is verstuurd naar alle betrokken partijen:
SBB, gemeente Renswoude, provincie Utrecht
en Stichting Grebbelinie.
Het rapport is ook via de redaktie van De
Koerier beschikbaar.
De bodemvondsten komen op korte termijn
naar het Bezoekerscentrum, Fort Buursteeg,
Veenendaal.

PAG Böhler, Cavaleriemuseum Amersfoort (maart 2019)
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AANVULLING OP BNK
Het onderwerp van de vorige Koerier, no.
199, was de bunker van de Bewindvoerder
Nederlandse Koopvaardij in de zuidduinen
van Noordwijk. Een wel zeer bijzondere
aanvulling kregen we via onze lezer Jacques
Bartels. Het gaat dan in het bijzonder over
voorzieningen aan koopvaardijschepen.
Bij het onderzoek naar zijn nieuwe boek, dat
Jacques toelicht op bladzijde 17 van deze
Koerier, kwam hij in contact met Eduard R.
Baaij. Die is jarenlang radio-officier geweest
op de Grote Vaart. Jacques stuurde hem de
Koerier, en Eduard Baaij kwam met
onderstaande interessante aanvulling die wij
graag in deze Koerier publiceren.
Waarnemingen van iemand die er destijds
rechtstreeks bij was betrokken.
Met grote dank aan beide heren!
Uitrusting van koopvaardijschepen
Op m.s. Alcor bijvoorbeeld stonden de gyrorepeaters op de brugvleugels op versterkte
gedeelten die als geschutfundaties konden
dienen. De m.slb. (motorsleepboot) Thames,
m.s. Alcor en m.s. Ganymedes waren
uitgerust met een alarmmonitor (hing op de
brug) om radioactieve straling te meten. Het
behoorde tot de werkzaamheden van de
marconist om maandelijks deze apparatuur te
testen en te onderhouden. Ook waren deze
schepen voorzien van een kistje met
zogenaamde pen-stralingsmeters ter grootte
van een balpen die door stuurlieden tijdens
dek-werkzaamheden in hun jasje konden
worden gedragen. Daar zat een klein
apparaatje bij waarmee de marconist
maandelijks de stralingsmeters op "0" kon
zetten. Van deze maandelijkse testen en
onderhoud moest een onderhoudsrapport
worden gemaakt en het moest worden
genoteerd in het Radiodagboek. Het
Radiodagboek is, net als het Machinejournaal,
een bijlage bij het Scheepsjournaal. Eind
jaren '70 verdween deze apparatuur van de
vloot.
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Ook waren vrijwel alle Nederlandse schepen
(behalve sleepboten!!) aangesloten bij het
Amerikaanse AMVER. Zie
https://www.amver.com/
Dat is een rapportagesysteem dat ten doel
heeft om snel hulp te kunnen verlenen aan
schepen in problemen. Maar een belangrijke
onderliggende reden is ook om voortdurend
een overzicht te hebben van de posities van
de internationale scheepvaart in verband met
oorlogsdreigingen. Sleepboten deden daar
niet aan mee vanwege geheimhouding van de
positie voor de concurrent!! Regelmatig
stuurden we een AMVER-positiebericht naar
daarvoor aangewezen kuststations. Uiteraard
in Morse.
Op de NIGOCO-schepen (Van Nievelt,
Goudriaan & Co.) van de na-oorlogse series
Algorab en Alcor was in het kabelgat onder
de bak tegen de binnenkant van de
boegspanten een kabel opgeslagen,
vastgezet met klampen, die moest dienen als
degaussing-kabel. Deze uitrusting was
eigendom van de Koninklijke Marine.
Bovengenoemde schepen hadden een (losse)
ringvormige fundatie aan boord die met
bouten en moeren op het stuurhuis kon
worden gemonteerd ten behoeve van licht
afweergeschut (bijvoorbeeld 20 mm
mitrailleurs). Deze was niet geschikt voor de
brugvleugels. De schepen hadden ook een
fundatie op de bak en de schepen van het
type Algorab hadden bovendien een fundatie
op de 'achteruit', i.e. bovenkant messroom
bemanning, waar in vredestijd een kraan op
gemonteerd stond (zie bijgevoegde foto van
de Aludra), maar die eenvoudig door een
werf kon worden vervangen door een soort
schuttersnest.
Eduard R. Baaij
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Grote Houtpoort in Haarlem; de aangeschafte prent (collectie auteur)
Hieronder de vergelijking vanuit Google Maps, situatie 2021.

GROTE HOUTPOORT IN HAARLEM
Al ontstaan in de Romeinse tijd, ontwikkelt
zich pas in de 11de eeuw een echte plaats.
Haarlem ontvangt in 1245 stadsrechten van
Graaf Willem II van Holland. Een belangrijke
bedrijvigheid die zich daarna ontwikkelt, is
het brouwen van bier. Dat is mogelijk omdat
het duinwater uit de directe omgeving zuiver
is, en daarom kan worden gebruikt als
grondstof voor het bier. Verder ontwikkelt
zich textielindustrie en scheepsbouw.
Haarlem speelt een rol in de beginperiode
van de opstand tegen Spanje. De stad
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behoort dan tot de grootste steden van
Holland. De Spanjaarden omsingelen de stad
in 1572 en 1573. Zij doen dat onder leiding
van Don Frederik van Toledo, een zoon van
de hertog van Alva. Het beleg begint
halverwege december 1572. Al snel
beschieten de Spanjaarden de stadsmuren en
voeren ook aanvallen uit. Die mislukken, en
dan begint het feitelijke beleg. Het Haarlemse
garnizoen onder leiding van Wigbold van
Ripperda is niet alleen defensief ingesteld,
maar doet ook uitvallen naar de Spaanse
belegeraars. In de winter is bevoorrading via
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het bevroren Haarlemmermeer mogelijk. Na
de dooi doen Watergeuzen poging via de
Haarlemmermeer om de stad te ontzetten,
maar dat mislukt. De Haarlemmers weten het
zeven maanden uit te houden. Maar
gedwongen door honger, geven zij zich in juli
1573 over. Het garnizoen, waaronder
Ripperda, wordt uitgemoord en dat lot valt
ook een aantal burgers ten deel. Maar de
stad weet een plundering af te kopen. De
Spanjaarden blijven tot 1577. Dan vertrekken
zij als gevolg van de Pacificatie van Gent en
het Eeuwig Edict. De Spaanse periode zorgt
overigens voor nog meer ellende, want in
1576 brandt een groot deel van de stad af.
Na het vertrek van de Spanjaarden valt
Haarlem weer onder Willem van Oranje. Die
overgang luidt een periode van grote bloei in.
De periode die volgt wordt gebruikt om de
stadsverdediging te verbeteren. Oude
poorten worden afgebroken en vervangen
door nieuwe. Dat gebeurt in 1591 met de
poort van dit artikel; de Grote Houtpoort. Een
oude poort maakt er plaats voor. De bouwer
van de Grote Houtpoort is de stadsmetselaar
Willem Dirksz. den Abt.

de Grote Houtpoort, namelijk al vanaf begin
jaren 1820.

De Zijlpoort (via Wikimedia)

De aangeschafte prent toont de Grote
Houtpoort vanaf de Raamsingel, rechtdoor is
de Gasthuissingel. Rechts van de boom het
Houtplein en linksaf door de poort begint de
Grote Houtstraat. Rechts van de poort,
verder langs de Gasthuissingel, zien we nog
twee torens. Eerst de Kalistoren en dan de
Kleine Houtpoort (gesloopt in 1873).
De enige van de 14 Haarlemse poort die nog
rest, is de Amsterdamse Poort, die eigenlijk
Spaarnwouder Poort heet. De eerste
bouwwerkzaamheden eraan beginnen rond
1450. De poort ligt tussen de Oostvest en de
Gedempte Herensingel, vlakbij het begin van
de Amsterdamsevaart.

Grote Houtpoort door Bartholomeus van Hove,
geschilderd circa 1820 (via Wikimedia)

De toren wordt gesloopt in 1824, en dat is
ook het geval met de Zijlpoort aan de
westkant van de stad. Dat gebeurt omdat
men ruimere toegangswegen wil aanleggen
om de Algemene Nijverheidstentoonstelling
van 1825 beter bereikbaar te maken. Die
ruimere wegen waren achteraf niet nodig,
want de belangstelling voor de
tentoonstelling valt tegen... Op de plek van
de poort wordt het Grote Houthek geplaatst,
een tolhek. Ook los van plaatsmaken voor de
tentoonstelling verdwijnen de vestingwerken.
Ze worden vervangen door plantsoenen die
zijn ontworpen door de landschapsarchitect
Jan David Zocher. Aan de zuidkant
herinneren alleen namen als Raamvest,
Gasthuisvest en Kampervest aan de
vestingwerken. Aan de noordkant zijn de
bolwerken nog wel herkenbaar. De sloop
begint trouwens deels al voor de afbraak van
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De Amsterdamse Poort
(bron: Zairon via Wikimedia)

Bronnenopgave
 Zeven Eeuwen Haarlem. Jan Hoeben,
Haarlems Dagblad 1975, Haarlem.
 Wikipedia.
 Informatie van lezer Rob Devilee.
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Twee historische kaarten, beide via Wikipedia. De bovenste is uit 1550, en toont dus de situatie met de oude
stadspoorten. Linksonder de Grote Houtpoort en rechtsmidden de Amsterdamse Poort. Onder een kaart uit
1652, dus met de nieuwe werken (bron: Noordhollands Archief). De oorspronkelijke afbeelding was niet op het
noorden gericht, en hier gekanteld weergegeven. De pijlen spreken voor zich.
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KORTE BERICHTEN EN SIGNALERINGEN
Ontzettend veel informatie over
onderwerpen met een militairhistorische achtergrond verschijnt. Vaak
is dat via digitiale nieuwsbrieven, en
vaak ontvangt uw redactie tips van
lezers en niet-lezers. Hieronder een
bloemlezing uit de in de laatste periode
ontvangen informatie. Voor een deel
gaat het ook om aanvullingen of
rectificaties op artikelen uit eerdere
Koeriers. Met dank aan degenen die de
informatie aan de redactie stuurden.
Koerier 199 ging over de koopvaardijbunker
in Noordwijk. In het artikel melden we dat ter
plekke niets in het landschap meer herinnert
aan de bunker. Dat is niet helemaal juist,
meldt onze lezer Ruurd Kok. De
bovengrondse gebouwtjes zijn weliswaar
gesloopt, maar de locatie van de bunker is
als plateau nog herkenbaar in het terrein.
Ook ligt er puin van de gesloopte gebouwtjes,
waaronder fragmenten houtwolplaat.
Dan zijn er meerdere lezers die ons
betrappen op een tikfout. Bovenaan bladzijde
5 staat een foto met enkele schepen
afgebeeld. Den Helder 1938, meldt het
onderschrift. Lezer Fons Overdijk maakt er,
en niet voor het eerst, een hele studie van.
Het marineschip op de foto (de F814) is
Hr.M.S. Isaac Sweers, een fregat uit de Van
Speijkklasse. De Isaac Sweers heeft van
1968 tot 1990 dienst gedaan, dus 1938 zou
1968 kunnen zijn. Het stoomsleepbootje
naast de Isaac Sweers lijkt me eerder iets
van de jaren '60 dan van latere jaren. Wel,
de vergissing is een eenvoudige
“omdraaiing”. Het jaartal moet 1983 zijn!
Bijzonder interessant is verder een aanvulling
van lezer Jacques Bartels. Zie daarvoor het
artikel op bladzijde 13 van deze Koerier.
Jacques heeft toegelicht hoe hij aan het
verhaal komt en doet daarbij ook een oproep
aan u als lezers: Misschien nog ter aanvulling
hoe ik aan het verhaal van Eduard Baaij ben
gekomen. Momenteel doe ik onderzoek voor
mijn nieuwste boek, deze keer met een
maritiem onderwerp. Ik wil een boek
schrijven over de MTB-Dienst van de
Koninklijke Marine in de Tweede
Wereldoorlog. Nederlandse
motortorpedoboten vochten in het Kanaal en
op de Noordzee tegen de Duitsers, onder
andere tegen hun Schnellboote. Altijd ‘s
nachts. Het was weliswaar een kleine dienst
van zo’n 300 man maar wel goed voor 3
MWO`s en minstens 40 Bronzen Kruizen.
Misschien ken je het boek van Larive, de
commandant van deze Dienst, “Vannacht
varen de Hollanders”. Ik ben nog steeds op
zoek naar nabestaanden van

DE KOERIER NO. 200

bemanningsleden van deze MTB`s om hen te
interviewen en om na te gaan of er nog voor
mij belangrijk materiaal bewaard is gebleven.
Ik wil namelijk de mannen postuum een stem
geven. Zo ben ik onder meer terecht
gekomen bij Eduard, wiens vader als jong
marineofficier op deze MTB`s heeft gevaren
en gevochten. Misschien zitten er onder de
lezers van de Koerier nog nazaten van
voormalige MTB`ers. Met hen zou ik graag in
contact willen treden!

Een motortorpedoboot in actie.
Het is de Hr.Ms. MGB 114, later hernummerd in
Hr.Ms. MTB 433. De foto is gemaakt tussen 1942
en 1945. Hieronder dezelfde boot in actie in het
Kanaal, foto tussen 1940 en 1945
(bron beide foto’s: collectie NIMH)
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Een storende fout sloop helaas in Koerier
197, de aflevering over de piloot Eric
Ditmarsch. Uitgerekend de afbeelding op het
voorblad blijkt niet te kloppen! Dankzij
uitzoekwerk van onze lezer Dick Breedijk
blijkt een bijschrift in een van de bronnen
niet te kloppen. Hierbij een foto van de echte
Eric Ditmarsch.

Foto's auteur 19 december 2021

Eric Ditmarsch 1922 – 1945
(bron: collectie NIMH)

Ik heb de Koerier erop aangepast, en wie dat
wil, stuur ik graag een nieuw exemplaar! Kort
geleden bezocht ik ook nog het graf van Eric
bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. Het is
goed te zien dat daar ook weer extra
aandacht aan hem is besteed. Ter herdenking
van zijn geboortedag, 27 november, zijn
bloemen geplaatst en is een bordje
neergezet. Met daarop een QR-code die
toegang geeft tot een filmpje, dat weer
voortkomt uit het 75-jarig bestaan van de
Oorlogsgravenstichting. Hetzelfde filmpje is
ook te bereiken via
https://www.youtube.com/watch?v=9XxSBa
NEhKw
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We gaan uiteraard niet voorbij aan wie dan
wel de persoon op het voorblad van Koerier
197 is. Het is Dirk van Dam, geboren op 16
maart 1924 in Hilversum, Engelandvaarder
en vervolgens waarnemer bij de RAF. Van
Dam overleefde de Tweede Wereldoorlog wel
en overleed op 8 juli 2008. Op de
overzichtsfoto bovenaan bladzijde 8 van
Koerier 197 staan beide vliegeniers naast
elkaar.
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nodige over te doen. Sommigen wilden bij de
dodenherdenking daar ook die Duitse graven
betrekken, maar de tegenstand was fel. En
uiteindelijk beperkte de herdenking zich dan
ook tot de oorlogsgraven van de
Commonwealth; de tijd was kennelijk nog
niet rijp voor gezamenlijke herdenking...

Dirk van Dam 1924 – 2008
(bron: collectie NIMH)

Boven de graven van de Commonwealth; onder de
Duitse. Op de onderste foto is te zien hoe dicht de
graven bij elkaar liggen. De Britse witte stenen en
de vlaggenmast zijn te zien net links achter het
Duitse grafmonument. Foto onderaan: ook de
tijdens de oorlog omgekomen Vordenaren worden
ter plekke herdacht.
(foto’s auteur 19 mei 2018)

Tenslotte; in de Koerier over Ditmarsch staat
de melding dat Dick Breedijk nog enkele
resten van de gecrashte Spitfire heeft, en
daarvoor een goede bestemming zoekt. Die
bestemming is intussen gevonden; de resten
zijn overgedragen aan de Historische Kring
Voorhout!
De oplettende lezer heeft het kunnen zien in
het colofon op bladzijde 2. Onze lezer Dirk
Docter bood aan om het register van de
Koerier bij te houden. De redactie maakt
graag gebruik van zijn aanbod; dank Dirk!
Het register is altijd bereikbaar via
https://loopgraafkoerier.weebly.com/ en ook
eenmalig bij deze aflevering gevoegd. Alle
oude Koeriers zijn digitaal beschikbaar, dus
laat het weten als u belangstelling heeft voor
een oude aflevering.
Het is de redactie gelukt om de website weer
bij te werken. Bedoeling is op korte termijn
verdere berichten te plaatsen.
Tenslotte attendeerde lezer Koen Winkelman
ons op een interessant artikel via
https://www.destentor.nl/zutphen/in-vordenomgekomen-geallieerde-soldaten-krijgeneen-gezicht-streefbedrag-voorfotostandaarden-is-binnen~aa449b4f/
Het gaat over meer bekendheid van
oorlogsgraven van de Commonwealth in
Vorden. Wat het artikel niet meldt, maar wat
interessant is om te weten, is dat er op die
begraafplaats ook Duitse oorlogsgraven zijn.
Vorden is daarmee een van de weinige
plaatsen in Nederland waar dat het geval is.
In het verleden was daar meerdere keren het
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Met deze foto tenslotte alvast een vooruitblik naar de volgende Koerier!
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