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SCHIETEN VOOR DE WEERBAARHEID

De oplettende lezer heeft kunnen constateren dat onze auteur Herman van
Zanten van vele markten thuis is. Meerdere keren schreef hij in de Koerier over
verdedigingswerken, in het bijzonder over de Grebbelinie. Maar ook andere
onderwerpen kwamen aan bod. Kort geleden bijvoorbeeld over de diplomaten
Jan Zwartendijk en Chiune Sugihara, die vanwege hun functie tijdens de
Tweede Wereldoorlog een groot aantal Joden wisten te redden.
Voor deze aflevering van de Koerier begeeft Herman zich op het terrein van
Nederlandse weerbaarheidsverenigingen en hun schietbanen. Het verhaal
begint met een Nationaal Event, een schietwedstrijd die in 1868 wordt
gehouden op de schietbanen van Waalsdorp nabij Den Haag. Over de wedstrijd
werd in 1869 door J. Visser een heel boekje geschreven, dat Herman als bron
gebruikt. Op deze inleidingsbladzijde een fraaie afbeelding van het voorblad van
dat boekje; De Nationale Wedstrijd.
Herman vertelt daarna over de oprichting van de weerbaarheidsverenigingen,
met vervolgens aandacht voor verschillende schietbanen die de verenigingen
gebruikten in Midden-Nederland. Met aan het einde een zijsprong naar een
trieste gebeurtenis uit de meidagen van 1940.
Een interessant en leuk
verhaal, dat deze hele
aflevering van de Koerier vult.
Alvast een korte vooruitblik op
wat u in de komende maanden
in de Koerier kunt verwachten.
De volgende aflevering, die van
juni, wordt er een met wat
kortere artikelen. Zo brachten
we onlangs een bezoek aan de
Mauritslinie ten zuiden van
Zevenaar. We beschreven die
linie al in Koerier 190 van
december 2020, maar we
hadden de reconstructies van
de verdedigingswerken nog
niet bezocht. We waren ook in
Zevenaar zelf. In het centrum
van dat stadje is van buizen
een soort kasteeltoren
nagebouwd, op de plek waar
ook werkelijk een kasteel heeft
gestaan. Muurresten daarvan
zijn nog aanwezig en ook
zichtbaar. Bedoeling is ook een
kort artikel over dit kasteel te
publiceren in de volgende
Koerier.
Dan wacht u in de Koerier van
juli een interessant verhaal van Fons Overdijk, die ook al vaak voor ons heeft
geschreven. Met een klein groepje bezoeken we iedere meivakantie een
omgeving die een rol heeft gespeeld in de militaire geschiedenis. Dit jaar gingen
we naar Ieper, en dat was niet voor het eerst. Fons beschrijft op ludieke wijze
wat we zoal in die omgeving hebben bezocht. Maar daarvoor nog even geduld
tot in juli a.s.
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WEERBAAR NEDERLAND

Scherpschutters, Schietbanen en
’s Lands Weerbaarheid
Na 1815 werd het land geacht te worden
verdedigd door de landelijke Militie en de
regionale Schutterijen. Elke gemeente moest
voor de Schutterijen een aantal
schutplichtigen leveren, bijgestaan door
vrijwilligers. Maandelijks moest verslag
worden uitgebracht over de verrichtingen en
vorderingen. De schutters hadden geen al te
goede roep wat betreft geoefendheid en
inzetbaarheid. Het plaatje hierboven geeft
daarvan een aardige indruk.
In 1866 kwam een tijdelijke opleving in ‘s
Neerlands krijgshaftige geschiedenis. In dat
jaar werd in Europa weer voor enige jaren
een der vele roerige oorlogsperioden
afgesloten met de beëindiging van de
Pruisisch-Oostenrijkse oorlog; het einde van
een conflict dat zelfs hier te denken gaf.
Enige tijd blijft het dan vrij rustig op het
Europese strijdtoneel. Pas in 1870 roert de
oorlogstrom zich weer duchtig.

De Engelse arts John Snow had al in 1854
een verband gelegd tussen het drinken van
besmet water en cholera; maar de
gevestigde wetenschap bleef, zoals
gebruikelijk, nog lange tijd en ondanks vele
doden vast overtuigd, dat het aan de
vervuilde lucht lag (de zogenaamde miasmatheorie). In Nederland duurt het nog eens
extra lang, altijd minstens 50 jaar later naar
boze tongen beweren. Maar geen hond die
zich dáár eigenlijk druk om maakte; kortom,
niets nieuws onder de zon.
Maar Koning Willem III was van een geheel
ander kaliber, hij maakte zich ernstig zorgen
over ’s lands weerbaarheid, en sprak zijn
zorgen uit aan den volke. ‘Reeds meer dan
eene halve eeuw had de Grondwet hare stem
gevoegd bij de gevestigde overtuiging van
ieder rechtgeaard Nederlander, dat het een
der eerste plichten van alle ingezetenen is, de
wapenen te dragen tot handhaving van de
onafhankelijkheid des Rijks’
Afbeelding hieronder: Slag bij Koniggrätz (of
Sadowa), juli 1866 (bron: Wikipedia)

In Nederland
maakte men zich
niet al te druk
over al die verre
oorlogen. Ver van
’t bed immers,
men had andere
zorgen aan ‘t
hoofd. In die
jaren, 18661867, vallen in
den lande 21.000
slachtoffers ten
gevolge van een
cholera-epidemie.
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Aanleiding tot ‘s-konings ferme taal was die
Oostenrijks-Pruisische oorlog met als
hoogtepunt (of zo u wilt, dieptepunt) de slag
bij Sadowa (Koniggrätz) in juli 1866. Men
begon zich in Nederland, de koning althans,
toch wat ongerieflijk te voelen. In zijn
toespraak aan het Volk van 17 September
1866 sprak hij zijn diepe bezorgdheid uit.

Aan
het Nederlandsche Volk
Den 17en September 1866 sprak Neêrlands
Koning:
“In dezen veelbewogen en ernstigen
tijd behoort ons volksbestaan, naast God, in
zich “zelf zijn hechsten steun te vinden.
“De oprigting van vrijwillige
Vereenigingen tot gemeenschappelijke
oefeningen in den Wapenhandel heb ik als
blijk van den Nationalen geest met
genoegen gezien ‘
Dat koninklijk woord is voor velen
onzer niet te loor gegaan: sedert het toch
uitgesproken is zijn tal van die
Vereenigingen opgerigt, en verrijzen er nog
dagelijks nieuwe.
Intusschen is ook hier goede wil
alléén niet voldoende. Vele dier
Vereenigingen, vooral in kleine gemeenten,
ontbreekt het aan het noodige geld tot het
oprigten van goede schietbanen; allen
ontbreekt het aan goede wapenen.
En men meene niet, dat de Regering
in dat alles zal kunnen voorzien.
Met de verwerping der schutterijwet is
de hoop, dat zij in de behoefte aan
schietbanen zou voorzien, ten eenen male
vervlogen, en wat de wapenen betreft, zoo
ligt voor de hand, dat de Regering in de
allereerste plaats voor de goede
bewapening van leger en schutterij zal
hebben te zorgen, en eerst wanneer deze
geheel gewapend zijn, dat is dus na
geruimen tijd, zal er sprake van kunnen zijn
, ook aan leden der vrijwillige
Vereenigingen, die noch tot het leger, noch
tot de schutterij behooren ; goede wapenen
van Regeringswege te verstrekken.
Wie staat U echter borg , dat ons
Vaderland zoolang buiten
moeilijkheden zal blijven? Moge ook
de taal van velen vredelievender dan
ooit klinken, toch hooren wij bij voort-

during en telkens op nieuw, dat de
krijgstoerustingen in alle landen met
onverdroten ijver worden voortgezet.
Is het dan niet beter, is het dan niet
edeler, is het dan niet mannelijker, dat wij,
in stede van op de Regering te bouwen,
reeds nu al dadelijk door en uit eigene
krachten in die behoefte aan schietbanen
en geweren trachten te voorzien?
In vroeger dagen was er geen dorp ,
geen stad in ons land, waar men geen
schutters- doelen had. Geen burger, die
niet boog of buks wist te hanteren.
Dien toestand wenschen wij te
herstellen.
Het doel van ons streven is, dat elk
Nederlander weder ten allen tijde
strijdvaardig zij, en daaronder verstaan wij,
dat elk Nederlander zijn wapen niet alleen
wete te dragen, maar dat hij het ook met
vrucht wete te gebruiken, en het laatste
kan alleen door langdurige oefening
verkregen worden.
Bedenkt! Dat hoe krachtiger wij onze
nationale onafhankelijkheid kunnen
handhaven, hoe minder gevaar wij loopen,
dat men haar zal aanranden; want het is
eene onloochenbare waarheid, dat men
een ongewapend man eerder aanvalt dan
een gewapend.
Landgenooten! Nog is het, Gode zij
dank, niet te laat! Maar niemand weet,
wat de dag van morgen kan brengen!
Slaat dan allen de handen ineen! Dat
de een zijn tijd, de andere zijne moeite, de
derde zijn geld aan het vaderland ten offer
brenge !

Koning Willem III (1817 – 1890)
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De Nationale Wedstrijd 1868
O zeker, werd er direkt gevolg aan de oproep
gegeven, landelijk en ook op regionaal
niveau. Men liet er geen gras over groeien.
Vermaard is De Nationale Wedstrijd, van 21
tot en met 26 september 1868 voor Scherp
schutters-vereenigingen, Dienstdoende Schutterijen en Corpsen der Land- en
Zeemacht.
De wedstrijd werd gehouden op de
schietbanen te Waaldorp. Tijdens de Franse
tijd was dit een schietterrein der artillerie.
Maar bij het dramatisch toenemen van de
dracht der kanonnen, werd dit terrein
omgebouwd tot een schietterrein voor het
geweer met tien banen, ter lengte van 300
tot 1000 pas (circa 225 tot 750 meter).

Topotijdreis 1880
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Honderden schutters uit het gehele land
namen aan de wedstrijd deel. Een groot
tentenkamp werd ingericht en alle
hoogwaardigheidsbekleders, en zij die zulks
pretendeerden, gaven acte de presence. Vele
mooie prijzen werden beschikbaar gesteld,
onder andere ‘Zilveren en Bronzen Medailles
met Diploma, maar ook Twee
Achterlaadgeweren, Een Cristallen met Zilver
gemonteerde Milieu de table, Een Zilveren
Horlogie, Een Revolver in Kist, Een Pendule’,
enzovoort, enzovoort.
De wedstrijd is in z’n geheel verslagen in het
prachtige boekwerkje van M.J.Visser, dat
voor deze gelegenheid, verlucht en wel, in
1869 werd uitgegeven.
En een smakelijk detail uit dat verslag wil ik u
niet onthouden:

[ … ] Alvorens te vermelden wat er den
derden feestdag plaats had , hebben wij nog
gewag te maken van eene nachtelijke
verrassing , waardoor de ijver der
kampeerende Scherpschutters werd op proef
gesteld. De HH. Schubart en van Sprengler
die beide tijdens den wedstrijd kampeerden ,
hadden een uitnemend , echt militair
denkbeeld. Omstreeks te 2 uren des nachts ,
toen alles in diepe rust lag , verlieten zij
hunne tent , waarschuwden de wacht ,
plaatsten hoornblazers en tamboers en
lieten onverhoeds alarm maken. IJlings was
alles in de weer , en binnen 9 minuten tijds
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stonden de geheel onvoorbereide
Scherpschutters , behoorlijk gekleed en
gewapend , in orde geschaard. Deze proef
was alzoo uitnemend geslaagd , en de beide
Heeren betuigden dan ook in hartelijke
bewoordingen hunne tevredenheid voor de
vlugheid en krijgsvaardigheid der
Scherpschutters. [ … ]
Uit: M.J.Visser, De Nationale Wedstrijd, 1869.
Hoe de Scherpschutters dit ‘uitnemende,
echt militaire denkbeeld’ zelf gewaardeerd
hebben is niet overgeleverd. Visser gewaagt
daar angstvallig niet van. De woorden die
daarna aan het adres der beide ’heeren’
gevallen zijn, zullen vermoedelijk heel wat
minder hartelijk zijn geweest.
Weerbaarheidsvereenigigen
Ook op lokaal niveau nam men ’s Konings
woord ter harte. Op 17 september 1866 ligt
op elk gemeentehuis de circulaire met de
tekst van Koning Willem III. En inderdaad, er
waren burgervaders die onmiddellijk gevolg
gaven aan ’s Konings wens, en nieuwe
weerbaarheids-vereenigingen oprichtten.
Een willekeurige greep uit vele:
‘Op 3 December 1866 werd ’s avonds om
19.15 uur een vereeniging opgericht tot
oefening in de wapenhandel. Er gaven zich
58 leden op, en er werden 20 geweren
aangevraagd, later nog eens 30 om mee te
paraderen door het dorp’. En het loopt
allemaal voorspoedig. Maar de Koning had
helaas buiten de waard gerekend, in dit geval
in de onverbiddelijke gedaante van de nog
nimmer overtroffen Nederlandse
bureaucratie.
Op 20 mei 1867 wordt om 15 stuks –
modernere – Minié-geweren verzocht. Per
schuit werden er vanuit ‘s Lands
Wapenmagazijnen te Delft prompt 32 stuks
gladloops! geweren aangevoerd. De ouwe
meuk moest immers eerst op, zuinigheid voor
alles. Op 14 september 1870 vraagt de
burgemeester dan maar vertwijfeld 20 stuks
sappeurgeweren met toebehoren aan. Of ze
in mei 1871 daadwerkelijk zijn aangeleverd,
is niet overgeleverd.
In november 1871 houden de schutters het
verder maar voor gezien. Bovendien is de
Frans-Pruisische
oorlog ten
einde, en kan
iedereen weer
rustig gaan
slapen’.
(Uit: Annalen
Weerbaarheidsv
ereeniging
Scherpenzeel)
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Tegen 1900 is er weer een spontane opleving
in weerbaar Nederland. De Boerenoorlogen
zijn in volle gang, en in het verre noorden
leeft men in daad en vooral in woord intens
mee met ‘onze’ voormalige landgenoten.
Nieuwe weerbaarheidvereenigingen worden
in allerijl uit de grond gestampt, met
krijgshaftige namen als Piet Cronjé, Generaal
Joubert, Paul Kruger. (Diverse van deze
‘weerbaarheidsvereenigingen’ hebben alle
troebelen der oorlogsjaren overleefd, maar
nu onder de nieuwe noemer van
‘schietsportverenigingen’). Nieuw is dat nu
ook echt moderne schietbanen worden
gebouwd. Er waren in het verleden nog al
eens wat klachten van buurtbewoners over
de op hun erf rondvliegende kogels. [ … ]
Wanneer er op zaterdagmiddag geschoten
werd, gingen vrouw en kinderen de kelder in,
en Van Ginkel zelf zorgde dat hij in de buurt
van de hooiberg bleef, want dat was zijn
kogelvanger [ … ] 1900.
Er waren zelfs burgemeesters, die – geheel
op eigen kosten! – een spiksplinternieuwe
schietbaan lieten aanleggen. Zo bijvoorbeeld
in 1899 in Barneveld, en ook in 1901 in
Scherpenzeel. De banen waren minimaal 150
tot 200 meter lang om te oefenen met
‘scherp’, dat wil zeggen met het in zwang
zijnde militair geweer. Die geweren werden
door het Rijk aan de vrijwilligers beschikbaar
gesteld. Aanvankelijk de M71 in het kaliber
11 mm zwartkruit, in 1907 vervangen door
de M95, kaliber 6,5 mm nitro. Dit laatste
ondanks de leeftijd (1895) een uitstekend
geweer, en nog steeds goed bruikbaar! In
mei konden de geweren en de patronen
worden opgehaald, in oktober moesten ze
weer in goede staat worden ingeleverd:
4º Mochten de in bruikleen gegeven
geweren of het toebehooren daarvan geheel
of gedeeltelijk verloren geraken, dan zal het
geldelijk bedrag der waarde van het
verlorene, te bepalen door het Departement
van Oorlog, op de door het Departement
aangeduide wijze, worden vergoed. (brief
No.899 d.d. 30 October 1901).
Natuurlijk moest het leengoed in die
zomermaanden wel zorgvuldig worden
opgeborgen, zodat geen onbevoegden zich er
aan zouden kunnen vergrijpen.

Verzoek aan het College, 28 januari 1901
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In de wintermaanden behielp men zich van
armoe dan maar in het achterzaaltje van de
plaatselijke kroeg met de kamerbuks, oftewel
het KSO-geweer (KSO = kamerschietoefeningen) in het kaliber 6 mm flobert.
‘Eikeltjes’ zei men ook wel, niet zozeer uit
minachtig voor schutter of patroon, als wel
dat op de onderkant van het patroontje een
eikeltje was afgebeeld.
Natuurlijk de gerechte vraag, hoe stond het
er nu in die periode werkelijk voor met de
weerbaarheid? Illustratief wellicht het
volgende. Op 13 Juli 1909 stuurt de
Inspekteur van het Militair Onderwijs onder
de vermelding (Geheim) brief nr. 63 B rond
met de vraag aan … aanwezige vrijwilligersen weerbaarheidskorpsen, [ ,,, ] in hoeverre
deze korpsen in staat zullen zijn, mede te
werken tot de verdediging des lands ....
De reactie in de notulen van een niet nader
te noemen ‘vereeniging’ in het midden des
lamds spreekt wellicht boekdelen:
‘Betreffende de vraag om ten tijde van
oorlog of oorlogsgevaar het land te dienen
wenschen de leden zich niet uit tespreken’.
Het weerhoudt de leden er overigens
geenszins van om elk jaar, teneinde de
weerbaarheid hoog te houden, op hun
prachtige schietbanen duchtig te oefenen, en
vele regionale wedstrijden te houden. Die
eertijds zo fraai ingerichte schietbanen zijn
een verhaal apart, maar daar kom ik straks
op terug.
BVL
In het kader van ’s Lands Weerbaarheid is de
BVL een geheel andere verhaal. BVL staat
voor ‘Bijzondere Vrijwillige Landstorm’. De
gewone Vrijwillige Landstorm bestond allang,
maar daar zaten verplichtingen aan vast, als
opleidingseisen (militaire dienst), en verplicht
dienstverband. Het bijzondere van de BVL
was, dat er geen verplichtingen meer
tegenover stonden. Men kon toetreden en
opzeggen wanneer men wilde.

De BVL is direct aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog opgericht. In november 1918
was men in bepaalde politieke kringen
beducht, dat de arbeiders net als in Duitsland
en Rusland hier – met geweld - een
vergelijkbare omwenteling van de gezapige
landsregering zouden kunnen bewerkstellen.
Voor niets in de politiek is men zo beducht als
de angst voor het eigen hachje, ook in die
tijd. De gevestigde politieke elite nam dus
onmiddellijk maatregelen om een eventuele,
‘roode’ omwenteling de kop in te kunnen
drukken. En wel door het aantrekken van een
grote schare gewapende vrijwilligers, de BVL,
onder het motto ‘SWG’, oftewel voluit,
‘Steunt het Wettig Gezag’. Iedereen kon zich
daar nu bij aansluiten. Het embleem werd de
landbouwer op z’n dooie akkertje, het geweer
op de rug. Dat is wel even wat anders dan
zoals men tegenwoordig tegen de boer
aankijkt. Goeie ouwe tijd.
De nieuwe leuze werd ‘Als ‘t moet’. In de loop
der jaren groeide het aantal vrijwilligers
gestaag. Op 1 januari 1940 stond de teller op
97.965 man (nee, geen vrouwen, die werden
nog geenszins weerbaar geacht).
De wapenfeiten van de BVL zijn legio. Elk
jaar werd wel ergens een grootse Landdag
georganiseerd, voorts werden vele defilés en
erewachten gehouden, welke werden
opgeluisterd door generaals, ministers,
burgemeesters, mindere goden, en soms
zelfs verwaardigde HM de Koningin Haarzelve
zich minzaam, om af en toe eens langs te
komen. Grote bekendheid kreeg de Landdag
in Barneveld op 7 juni 1935. Willy Sluiter
heeft er een fraai schilderij van vervaardigd.
Alle deelnemers aan die Landdag kregen een
afdruk uitgereikt. Het motto van die dag was
‘Ons wijst de vinger der historie’; heel
treffend, ook al leren we er zo bitter weinig
van. Nog in de zeventiger jaren konden
voormalige BVL’ers met enige trots vertellen,
‘kijk, ik liep net buiten het schilderij, links in
het volgende rot’.

Willy Sluiter (archief auteur)
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Landdag 1935 (bron: Gemeentearchief Barneveld)

De vrijwilligers vormden in grote getale langs
de zijlijn het gewillige decor. Eigenlijk
feestjes ter meerdere eer en glorie van de
elite, zouden we nu onbewust geneigd zijn
om te oordelen. Maar daarmee doen we de
toenmalige tijdgeest ernstig onrecht aan.
Iedereen van hoog tot laag beschouwde het
als een grote eer om aan zo’n feestdag, want
dat was het, mee te werken voor koningin,
volk en vaderland. Men telde even mee, al
was het maar voor een dag en slechts aan de
zijlijn; en iedereen had daar vrede mee.

Oorlog opgevallen. Niet, dat ze zich daar
druk over maakte …
Wat is er van al die talloze oude schietbanen
geworden? Na de oorlog zijn er diverse nog
vele jaren in gebruik gebleven. De les van ‘t
Gebroken Geweertje van vóór 1940 was nog
niet helemaal vergeten. Andere banen zijn al
spoedig spoorloos verdwenen, opgegaan in
het verval der jaren, of in de steeds
oprukkende stadsuitbreidingen. Om de
lotgevallen van enige op en rond de Veluwe
in herinnering te roepen een paar
voorbeelden.

Tenslotte was het niet alleen de BVL maar
iedere zich zelf respecterende organisatie die
in die tijd geregeld zulke grote feestelijke
landdagen organiseerde om de onderlinge
saamhorigheid te bevorderen.
In de loop van 1940 werd de BVL door de
Duitsers opgeheven. Na de oorlog werd nog
wel een zwakke poging gedaan om die
glorietijd weer te doen herleven, maar het
was voorbij, dat oude tijdperk was voorgoed
afgesloten. Een andere tijd was aangebroken,
geen SWG meer.
De Schietbanen
Maar al die oude schietbanen waar de BVL
met verve op oefende voor het geval ‘Als ’t
moet’ lagen er nog. De site ‘topotijdreis’
geeft een terugblik aan de hand van de oude
kaarten. Er zijn nog talloze schietbanen
aangegeven, tot het kleinste dorp had er wel
een. En dat was zelfs de Russen in de Koude
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- Apeldoorn
Hierboven een der foto’s die genomen zijn op
de Grote Landelijke Wedstrijd te Apeldoorn in
Augustus 1902. Ze werden bij toeval
aangetroffen in het gemeentearchief van
Barneveld *. De wedstrijd werd afgesloten
op zondag 31 augustus, de verjaardag van
Koningin Wilhelmina. De identiteit van
sommigen der gefotografeerden kon zelfs nu
nog, na meer dan 120 jaar, achterhaald
worden! In het midden een groot portret van
de kersverse echtgenoot Prins Hendrik.

Die schietbaan in Apeldoorn was vermaard.
In 1902 werd daar die landelijke wedstrijd
gehouden, waar diverse foto’s van bewaard
zijn gebleven. Afstand 200 meter. Maar van
die oude baan is niets meer terug te vinden.
Het eens zo rustieke terrein, ver van het
dorp is allang ingenomen door een vredig
woonperceel.
* Niet zo heel verwonderlijk, daar de Barneveldse
schietvereeniging ‘Piet Cronjé’ ook deel had
genomen, zoals uit haar jaarverslagen blijkt.
Overigens zonder verklarende tekst. Lokatie en tijd
werd pas vrij recent duidelijk na gedegen
onderzoek in de diverse archieven.

Links de huidige situatie, rechts in 1902. (Topotijdreis). Coörd. schietpunt 52.213631, 5.943324.
Enige jaren later is de baan meer naar het noorden verlegd, de witte lijn waar de tekst ‘Watervliet’ staat.
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- Pyramide van Austerlitz
Op de kaart van 1932 staat de baan voor het
eerst als zodanig aangegeven; zie de kaart
hierboven. De moderne kaart hieronder geeft
slechts een niet nader genoemde oneffenheid
in het terrein aan.

Maar bij bezoek ter plaatse blijkt de volledige
baan nog intakt aanwezig. De baan is
aangelegd in een - natuurlijke? - geul in het
terrein.
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- Barneveld
De door de Barneveldse burgemeester in
1899 gefinancierde schietbaan is verdwenen.
Al vóór de oorlog (de Tweede, niet de Boere-)
ten gevolge van een ongelukkig incident.
Ook de BVL oefende daar, met noodlottig
gevolg voor de
baan. de
vereeniging tekent
nog bezwaar aan
[ .. ] De Schietbaan
was ook verhuurd
aan de
vooroefeningen, die
er hebben
geschoten met
mitrailleurs. Deze
schijnt afgegaan te
zijn toen hij nog niet
op zijn plaats was,
zoodat de kogels
niet in de
kogelvanger zijn
gekomen, doch
erlangs. [ … ]
Brief dd 20 jan. ’36 aan den Heer Inspect.
der Vrijwilligen Landstorm, Den Haag).
Het mocht niet baten, de Heer Inspect. liet
zich niet vermurwen en de baan werd
definitief afgekeurd. Maar de schutters lieten
zich daardoor niet ontmoedigen, en reden
daarna op de fiets, geweer op de rug of aan
de stang, naar de banen van de bevriende
zustervereniging in Scherpenzeel. Bij
bijzondere gelegenheden ook wel met z’n
allen met paard en wagen. Het paard vond
immers ’s avonds laat altijd de weg zelf weer
terug.
De baan is in de loop der jaren geheel
verdwenen. Thans heerst daar de vredige
rust van het nabijgelegen kerkhof.
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Links de situatie in 1909, rechts in 2021. Coörd. schietpunt 52.135650, 5.572145
De foto hieronder geeft een blik door de laatste schietpoort op de kogelvanger van Scherpenzeel, 2022

- Scherpenzeel
De baan in Scherpenzeel, in 1901 ingericht
door de burgemeester mr. A.J.Royaards zelf,
is een geheel ander lot beschoren geweest.
In de oorlog (de Tweede) hebben de Duitsers
de baan nog gebruikt, gezien de bergen van
hulsen, die men er na de oorlog nog aantrof.
Zelfs de Panzerfaust schijnt er nog beproefd
te zijn. Na de oorlog herstelde de vereniging
de baan en nam hem weer in gebruik. Tot
2000, en toen was het ook daar einde
verhaal. Maar de baan is intact gebleven. De
eigenaresse, Landgoed Scherpenzeel, heeft
hem zelfs geheel naar de situatie van 1901
laten renoveren.
Nu wordt het terrein geregeld onderhouden,
en is het een schitterend stukje natuur
geworden.
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- Doorn
Ook in de Kaapse Bossen ten oosten van
Doorn is op de oude kaarten zo'n schietbaan
weergegeven. Op de moderne stafkaart is de
baan nog wel aangegeven, echter zonder
nadere aanduiding. en nog merkwaardiger,
hij is zelfs op Russische stafkaarten uit de
Koude Oorlog te vinden onder de skurriele
aanduiding 'стрельбище' (strjeljbissje). Maar
dat schijnt naar kenners beweren gewoon
'schietbaan' te betekenen.
Wat is er zo geheimzinnig aan die baan dat
hij zelfs de belangstelling van de Oosterburen
heeft gewekt? Daar is maar op een manier
achter te komen, een onderzoek ter plekke.
En daar wachtte een duistere, geheel
onverwachte verrassing. Vandaar deze, wat
meer uitgebreide omschrijving.
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Links huidige situatie, rechts 1940 (Topotijdreis). Coörd. schietpunt 52.03961, 5.37086

plaats plachten te nemen. De baanzool is dik
bebladerd, maar vrij van begroeiing. De
kogelvanger is nog geheel aanwezig. Aan de
linkerzijde van de kogelvanger staat een
knarrige oude eik, ervoor een tuiltje verse
bloemen. Een verweerd A4'tje leest de tekst
'In memoriam. Op 12 Mei 1940 werd op deze
plek door de Nederlandse Overheid vermoord
Sergeant Chris Meijer. Nodeloos en zonder
enige verdediging gefusilleerd door een
Nederlands vuurpeloton'. ???

Russische stafkaart uit de Koude Oorlog

Op de N225 komend vanaf Leersum richting
Doorn, bevindt zich iets voorbij Restaurant
Sandenberg aan de rechterzijde in het bos
een parkeerplaats. De plaats ligt aan een
geasfalteerde weg, de Maarsbergseweg. Waar
de weg een flauwe bocht naar rechts maakt,
kunt u uw twee-, drie- of vierwieler kwijt.
Een kleine dertig meter langs een bospad het
bos in, en inderdaad, zich uitstrekkend naar
het noorden ligt daar nog steeds die oude
schietbaan, geheel intact, bijna om zo weer
in gebruik te nemen.

Het toegangspad naar de baan

De baan ligt in een uitholling, gegraven of
natuurlijk, de lengte is 200 meter. Op het
nulpunt een verhoging waar de schutters
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De kogelvanger

- Sergeant Meijer
Sergeant Chris Meijer voerde als
sectiecommandant het bevel over een
tweetal stukken pantserafweergeschut in de
frontlijn in het vak van II-8 RI op de stoplijn
van de Grebbelinie.
De Duitsers waren tot circa 3 kilometer
genaderd, maar de post had nog nauwelijks
van beschietingen te lijden gehad. De
verbindingslijnen waren intussen allemaal
vernield. Onder druk van z'n manschappen
die uit de vuurlinie weg wilden, besloot Meijer
de post te ontmantelen en zich terug te
trekken. Zijn intentie was om in de vesting
Holland de strijd voort te zetten. In Loenen
aan de Vecht werden ze aangesproken en
naar de kazerne in Nieuwersluis begeleid. Bij
het volgend verhoor viel al gauw het woord
'desertie'.

MEI

2022

14
De luisteraars waren geschokt. Harberts huis
werd door oud-strijders belegerd, waarop hij
naar Engeland vluchtte.
Op 12 mei 2001 werd op de begraafplaats in
Dieren onder grote belangstelling een
gedenksteen onthuld. Eerherstel was niet
mogelijk, tenslotte had hij nodeloos zijn post
verlaten.

De generaal van het IIe legerkorps, Harberts,
bepaald niet een van de meest competente
generaals, wilde een voorbeeld stellen op de
vermeende lafheid van zijn troepen. Het lot
viel op Chris Meijer.
Harberts formeerde vervolgens een
krijgsraad, en gaf van te voren al aan, dat de
doodstraf opgelegd moest worden. De
krijgsraad had op 12 mei 1940 ruim een half
uur nodig om tot een oordeel te komen: de
doodstraf, en het vonnis werd direct
bekrachtigd door Harberts.
Chris Meijer werd dezelfde dag nog, geheel in
strijd met de wet - die bepaalde twee dagen
bedenktijd -, naar de schietbaan te Doorn
gebracht en dood geschoten. De blinddoek
werd door hem geweigerd. Zijn leren jas gaf
hij eerst nog aan een maat uit zorg dat die
niet door kogelgaten beschadigd zou worden.
Zijn dood moest als voorbeeld dienen, maar
het bericht van de executie bereikte
niemand. Niemand kreeg de ware
doodsoorzaak te horen, zijn moeder vernam
het pas in 1967. Hij werd begraven op 22 mei
1940 te Dieren.

Het is voor ons moeilijk zo niet onmogelijk
om een oordeel te vellen over de
gebeurtenissen, die hebben geleid tot de
dood van Chris Meijer. De omstandigheden
waaronder Meijer zijn beslissing nam om zich
terug te trekken met zijn geschut, zijn voor
mensen die een dergelijke oorlogssituatie niet
zelf aan den lijve hebben ondervonden niet
voor te stellen. Het is dan gemakkelijk in
deze tijd, veilig achter het bureau gezeten,
om een oordeel te vellen, maar dat is in feite
niet mogelijk. Uit menselijk oogpunt is het
niet belangrijk, of de straf militair-juridisch
correct was. Daarvoor is de straf te
onmenselijk. In die zin doet de tekst op de
gedenksteen ook recht aan Chris Meijer:
"Johan Christiaan Meijer's dood - Het gevolg
van een oorzaak die oorlog heet".
Herman van Zanten

In 1970 kreeg de zaak bekendheid met de
publicatie van het derde deel van 'Het
koninkrijk der Nederlanden', van Lou de Jong.
In een radioprogramma werd Harberts
geïnterviewd, '… als de situatie zich weer zou
voordoen, zou hij hetzelfde handelen'.

DE KOERIER NO.

204

MEI

2022

15

Boven: de locatie van II-8-RA bij Rhenen, 1940 (Nierstrasz, Schetskaarten).
Onder: de kogelvanger met de opgeprikte tekst, coördinaten 52.03961, 5.37086
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Ter afsluiting nog een plattegrond uit De Nationale Wedstrijd. Het schietterrein Waalsdorp
bij Den Haag; boven het linkerdeel en op de volgende bladzijde het rechterdeel.
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