


Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 rond Utrecht, waarin ze gelegerdwaren? Hierover komen we meerte weten uit brieven van kapiteinK. Brouwer, die toen In Utrecht opmoest komen en tot de Duitse in-val In mei 1940 in de nabijheid vande stad gelegerd is geweest. Debrieven werden enkele jaren gele-den teruggevonden door zijn kin-deren en een nicht, een dochtervaneen broervan zijn vrouw. Klaas Brouwer was in het burger-leven inspecteur van politie inGroningen. In de mobilisatie van1939-1940 kwam hij op als reser-vekapitein. Hij was toen 36 jaar en&quot;C. MC-ll-25Rr, d.w.z. comman-dant van de mitrailleurcompagnievan het 2e bataljon van het 25eRegiment Infanterie (^'.Dit regiment bestond uit reservis-ten, voornamelijk afkomstig uit deprovincies Groningen en Drente. In de mobilisatie kreeg het als oor-logsbestemming het op de Hou-tensche Vlakte gelegen deel vande Nieuwe Hollandse Waterlinie.Onder de Houtensche Vlakte ver-stond men toen het nabij deKromme Rijn gelegen gebied tus-sen Utrecht en Bunnik. Het gebiedligt te hoog ten opzichte van zijnomgeving om volledig onderwater gezet te kunnen worden engeeft toegang tot de stad Utrecht.Het werd daarom beschouwd alshet meest waarschijnlijke puntvan aanval van een uit het oostenoprukkende vijand. Vandaar

datdaar in de negentiende eeuwzoveel forten werden gebouwd enhet tussenterrein In zowel de Eer-ste als de Tweede Wereldoorlogwerd voorzien van een uitgebreidstelsel van versterkingen, waarvande restanten tot op de dag vanvandaag nog steeds zichtbaar zijn. In zijn brieven beschrijft kapiteinBrouwer op levendige wijze hoeeen reservist het leven als gemobi-liseerde ondergaat. In dit artikelwordt uit een aantal van de brie-ven geciteerd. Als leidraad Is geno-men een brief die hij op 28 januari1940 stuurde aan zijn schoonzus-ter en zwager. Toegevoegd zijnfragmenten uit brieven die hijvanaf 25 augustus 1939 tot io mei1940 aan zijn vrouw schreef. De mobilisatie Op 24 augustus 1939 om 6 uur's avonds krijgt Brouwer hetbericht, dat hij nog dezelfde dagop moet komen. &quot;(-..) om ruim 9 uur zat ik in detrein naar Utrecht. Met groote ver-traging kwamen we daar om*/ half een aan. Een geweldigedrukte daar. Het was net of hetmidden overdag was. Alleen aan Fort bij Rhijnauwen en Fort bij Vechten vanuit de lucht, voorjaar 1940. Tussen en achter deforten: veldversterkingen in aanleg. De Al 2, het &quot;Hazepad&quot;, moest nog worden aangelegd. Foto: Het Archief Utrecht vereniging Oud»Utrecht W!S^ augustus iggg



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 de brandende lampen zag men,dat het avond was. Van het sta-tion naar de school, waar we voor-lopig zouden verblijven. Aange-zien er direct niets te doen was,zochten we (ik was met een paarofficieren) een hotel op om wat tegaan slapen. Na een korte nacht den volgendendag aan het werk. En wat een wer-ken; drukte, drukte en nog eensdrukte. Auto's met kleeren, wa-pens, munitie enz. reden af en aanen ondertusschen kwamen de eer-ste manschappen aan, in totaaleen 35-tal. Dat was de voormobili-satie. Gelukkig bleef de mobilisatie nogeen paar dagen uit, waardoor wealles netjes en ordelijk konden ma-ken. Dat was een groot voordeel,want toen op 28 Aug. de mobilisa-tie werd afgekondigd konden wijonze resteerende menschen - een150-tal -op 29 Augustus rustig te-gemoet zien. Dat gaf heel watwerk. Al die menschen moestenworden voorzien van alles wat eensoldaat in oorlogstijd noodigheeft.&quot; In brieven aan zijn vrouw van 25en 27 augustus 1939 was hij gede-tailleerder op zijn belevenissen in-gegaan. Op 25 augustus schrijfthij: &quot;(.....) Gisteravond, ongeveer een half uur te laat, kwamen we inUtrecht aan. Toen hebben weonze plaats opgezocht waar weons moesten melden. Daar warenenkele onderofficieren en solda-ten, die reeds in de

dommelwaren. De Commandant had deboodschap achtergelaten, dat wemaar een hotel moesten zoeken;den volgenden dag, dus vandaag,werden we om half acht ver-wacht. Nu dat was een heelegeruststelling, want als er tijd was om rustig naar een hotel te gaan, dan leek het ook nog niet zoo heel ernstig. Vandaag hadden we het echter heel druk. (.......) Er was heel wat te doen. Er moet heel wat materiaalworden ontvangen voor een 160man. Maar we zijn flink opgescho-ten vandaag. Vanmiddag heb ikvlug even een uitsmijter kunneneten en vanavond om half tien zijnwe gaan eten, d.w.z. mijn eenigeofficier van de Compagnie en ik.Voor het eten heb ik het begin vandeze brief geschreven en na heteten de rest. De brief gaat nu opde bus bij het station, zoodat jij debrief morgenvroeg nog hebt. Wezitten tegenover het station teeten. Het smaakt best. Soep,schnitzel met aardappelen enspercieboontjes en druiven na.Het smaakte best na zoo'n langedag.&quot; En op 27 augustus: &quot;(......) In de toestand is nog weinig verandering gekomen, zoodat nogniet bekend is of we spoedig weernaar huis zullen komen.We hebben het op het oogenblikzeer rustig. De verschillende voor-bereidende werkzaamheden vooreen eventueele algeheele mobili-satie zijn getroffen. Hiermee wasveel werk

gemoeid, maar we kun-nen nu zeggen, dat bij opkomstook alles wel goed zal verloopen.De keuken-een paargrootekook-potten - met toebehooren staatklaar, zoodat de eerste dag op tijdzal kunnen worden gegeten. Ookde goederen liggen soort bij soortopgeslagen, en kunnen zoo wor-den uitgereikt. Dat is het voordeel,dat de algemeene mobilisatie nogniet is afgekondigd.Ik voor mij hoop, dat het ook nietzoo ver zal komen, want hoewelwe niet mogen klagen, is het toch niet gezellig om hier een Zondagte moeten zitten op het bureau.Een ander verblijf heb ik niet, wantbij burgers hebben we hier eenslaapkamer voor de nacht. En omeen heele dag op een slaapkamerte zitten valt ook niet mee. (......) De soldaten en ook de onder-officieren van mijn compagnie,totaal 36 man, zijn ondergebrachtin een school aan de Vosmaer-straat. Ze slapen op stroo in deontruimde leslokalen. LuitenantBoven en ik hadden een adresopgekregen waar we kondenovernachten .... doch toen ik daarkwam bleek het, dat de menschenmij niet konden bergen.Mijn slaapadres is thans: Vleuten-scheweg 351. (......) De burgerbevolking in de om-geving van ons kwartier is reus-achtig. De soldaten zijn bij burgersingekwartierd voor voeding en al-gemeen zijn de jongens vol lofover de voeding die ze ontvangen.Al

meerdere malen is het gebeurd,dat een burger zich kwam meldenmet de mededeeling, dat een ofmeer soldaten konden komeneten. We behoefden daarvan geengebruik te maken, omdat we onzejongens allemaal reeds haddenondergebracht. De wacht kreeg vannacht om2 uur koffie. Het personeel, dat gis-teravond en vanmorgen op hetbureau zat te werken, kreeg koffieen bovendien kwam er vanmor-gen nog een uitnoodiging omergens te komen koffiedrinken.&quot;De heeren met de sterren moes-ten ook maar meekomen.&quot; Tochwel aardig. We hebben voor de soldaten vaniemand uit de buurt een sjoelbakgekregen en ook al een heelepartij lectuur. vereniging Oud*Utrecht augustus ig.gg



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 Nog een aardig geval schiet me tebinnen. Gisteravond stond eensoldaat van ons In de stad vooreen visch- en fruitwinkel te kijken.Hij werd binnengeroepen en ont-haald op koffie.&quot; De brief aanschoonzuster en zwager gaat danverder: &quot;(.......) Voorts moesten verschillen-de dingen in gereedheid wordengebracht. In de eerste plaats eengelegenheid om het eten tekoken, waarvoor we 2 kookpottenhadden ontvangen. Waschgele-genheid moest worden gemaakten een aantal W.C.'s en urinoirs.Twee wagens (patroonwagens)ontvingen we, maar twee anderewagens moesten worden gevor-derd. Een dezer wagens moestdaarna tot keukenwagen wordeningericht, tusschen twee maal-tijden door, want het eten moestook doorgaan. De andere wagenwerd bestemd voor levensmid-delenwagen. Den volgenden dagkregen we nog een vrachtauto alsgoederenauto. Ook moesten 28rijwielen worden gevorderd. Aan-gezien in Utrecht geen rijwielenmeer te krijgen waren, hebben wedie in Zeist gehaald.Den tweeden dag 's avonds 8 uurmoesten we klaar staan, gereedvoor vertrek. De wagens moestendus worden gepakt, nadat devoorraden voor voeding warenontvangen. Voor 3 dagen eten kre-gen we direct mee. Dien dag ont-vingen we ook 8 paarden

vanzwaar slag, waarvoor een tijdelijkestalling in gereedheid wasgebracht. Den tweeden dag vertrokken weechter nog niet. Die eerste dagenheb ik weinig slaap gehad. Tijd ombrieven te schrijven was er ook niet. (........) De meeste nachten sliep ik nietmeer dan 334 uur. Ik was die dagen ingekwartierd bij burgers,die uitstekend voor me zorgden.Als ik 's nachts thuis kwam, stondop m'n slaapkamer een smakelijkeboterham met melk gereed. Naar Fort bij Rhijnauwen 's Donderdags marcheerden weuit Utrecht met ons heele hebbenen houden af in de richting vanRhijnauwen. Vlak bij het fort Rhij-nauwen kregen we bericht, dat wenaar het fort zouden gaan en daarzouden blijven. (.........) Zoodra we het bericht kregen datwe in het fort Rhijnauwen zoudenkomen, ging ik op de fiets vooruitom een en ander voor te bereiden.Op het fort gekomen vonden wedaar alles verlaten. Gauw eenindeeling gemaakt en toen was detroep er ook al. Voor het fort lag een prachtiggrasveld. De troep marcheerdedaar heen; ook de voertuigen re-den op en nadat de uitrusting wasafgelegd, kon na een rust van*/i/2 uur worden gegeten. Op dekeukenwagen was tijdens de ritde koffie klaar gemaakt,'s Middags hard aan het werk omalles klaarte maken voor de nacht.Er was veel hout van stellagesaanwezig, zoodat we daarvanhouten vloeren op de

steenenvloeren konden leggen. Stroo er inen we konden slapen. Een dekenhad ieder meegekregen.De volgende dagen werdenbesteed aan het afwerken, 's Za-terdags hadden we stroozakken,zoodat we toen op stroozakken opde vloer konden slapen. Een paardagen later kregen we kribben,zoodat toen de ligging prima inorde was. Planken langs de wan-den gemaakt, om daar de verschil-lende goederen van de manschap-pen op te bergen. Een cantine was ook spoedigklaar. Het leven daar was goed.'s Avonds na het eten voetballendoor de manschappen.Voor mij kwam toen weer een tijdvan veel werk. Na de dienst moes-ten alle bezittingen en voorradenworden opgenomen en geregi-streerd met het oog op latereverantwoording. We zijn daar ruim een maandgeweest. We hadden alles klaarom er de winter te kunnen door-brengen en waren juist zoo ver,dat ook voor ons officieren eenrustige tijd aanbrak, toen erbericht kwam dat we moestenvertrekken. We zouden naar hetfort Vechten gaan om de bezet-ting daar af te lossen. (^) Naar Fort bij Vechten Op 12 October verhuisden we. Datwas wat. Alles moest mee, watvoor gerief en genot was ingereedheid gebracht,'s Middags om 4 uur was de lege-ring van de compagnie in orde enwaren de voertuigen ontladen ende voorraden afgeladen en in deopslagplaatsen

opgeborgen,'s Avonds een langdurige bespre-king tusschen de 3 commandan-ten, want veel wat Rhijnauwenbood was op Vechten niet te vin-den. Hagenaars en Leidenaarshadden wel wat gedaan in demaand, dat ze op Vechten haddengelegen, maar niets was metNoordelijke degelijkheid over-wogen en afgewerkt. Waterlei-ding en waschplaatsen in de openlucht! Wat moest daarvan terechtkomen bij vorst. Een electrischeverlichting van gummikabel (naarschatting samen wel */ 10 KM)door de open lucht. Gevolg: eengeweldig spanningsverlies metzeer groote kansen op kortsluitingen ongelukken bij aanhoudend 80 vereniging Oud'Utrecht augustus 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 De bomvrijekazerne op Fort bijVechten tijdens de-mobilisatie1939-1940.Foto:archief familieBrouwer regenachtig weer. Geen logiesvoor officieren. Onze voorgangerswoonden in Utrecht (ruim een halfuur fietsen weg) en in Bunnik. Datwilden wij niet. Wij wilden bijonze mannen op het fort blijven.Dus: logies voor ons moest erkomen. Het resultaat van de eerstebespreking was, dat ik belast werdmet de leiding van alle te verrich-ten technische werkzaamheden.En er was heel wat te doen. Deweg door het fort moest verbreed,onder profiel worden gebracht envan een nieuwe verharding wor-den voorzien. Een officiersbarak,lang 24 M en breed 8 M, moestworden gebouwd. Een houtenbarak moest worden ingericht toteen behoorlijke cantine; een ande-re houten barak moest wordenvoorzien van een houten zolder,zoodat daarop 3 slaapzalen vooronderofficieren konden komen.Voorts moest een geheel nieuweelectrische leiding worden aan- gelegd, terwijl de waterleidingmoest worden herzien. De laatstewerken werden aanbesteed, dochwij leverden van de manschappenvaklui bij. De andere werken wer-den door eigen personeel geheelin orde gebracht. De vorst heeftons daarbij nog parten gespeeld,zoodat de officiersbarak nog nietheelemaal klaar is, maar wij wo-nen er nu

reeds in van 30 Decem-ber af. Buiten deze werkzaamheden hadik het werk van mijn compagnie.Vele versterkingen moesten wor-den aangelegd. Duizenden M^grond moesten worden verzet.Dat hebben we niet allemaal zelfbehoeven te doen. Er werkte ookeen burgeraannemer met drag-lines, maar voor ons bleef tochnog heel wat over. Daarbij kwamnog, dat ik belast werd met hetverkennen en uitzetten van de op-stellingen, bestemd voor de troe-pen, die thans nog niet aanwezigzijn, maar in geval van oorlog hier zullen komen. De aannemers ma-ken de opstellingen verder klaar.Al met al ben ik erg bezet geweest.Tenslotte was ik nog belast met deontspanning voor de militairen,wat toch ook weer tijd en werkvraagt. Je zult begrijpen, dat ik niet veelvrije tijd had. 's Avonds vrijwelnooit voor 12 uur naar bed. 's Mor-gens op tijd op. Alleen de laatstetijd is dat ook anders. In den regelkom ik niet voor 8 uur, half negen,van bed tegenwoordig.Lichamelijk ben ik prima in con-ditie. Al flink gehard; van de koudeheb ik weinig last en verkoudheidken ik niet meer. In het begin vande mobilisatie echter des te meer.Toen hoestte ik vrijwel door-lopend.&quot; Werken aande linie In latere brieven aan zijn vrouwschrijft kapitein Brouwer over dedagelijkse gang van zaken op Fortbij Vechten. Over de werkzaam-

Oud'Utrecht vereniging augustus 1999



Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Brieven van een gemobiliseerde 1939-1940 heden die op en om de fortenmoesten worden verricht en overde oefeningen die werden uitge-voerd. Ook hoe men over de poli-tieke en militaire situatie dacht.Daarnaast blijkt de betrokkenheidvan hemzelf en zijn mede-gemo-biliseerden bij het &quot;thuisfront&quot; enhet beleven van de verloven.Enkele citaten: 5 maaii 1940-. &quot; (.......) Morgen krijgen we hoog bezoek; de com-mandant van de Vesting Hollandkomt de oefeningen bijwonen.Het is morgen schieten; hij wil ze-ker eens zien, wat de oude lichtin-gen er van kunnen, 't Zal hem,hoop ik, niet tegenvallen.&quot; 77 maart 1940-. &quot;(....) Om 7 uurbegon de avondoefening en tus-schen 5 en 7 uur moest ik nog etenen een rapport met teekeningmaken. Je begrijpt, dat ik weinig tijd overhad voor iets anders. Toen ik van-avond tusschen de avondoefeningdoor even op het officiersverblijfkwam werd me medegedeeld, datik morgenvroeg V- 9 a 9'/ uur zalworden gehaald door een auto volhooge oomes voor terreinverken-ningen en het uitzoeken van dejuiste standen der pantserkoepels.Het haalt me wel veel van de com- Ik geloof, dat ik voor den Chef Stafals deskundige geld op het gebiedvan zware mitrailleurs.Om half een nam ik afscheid vanhet gezelschap en ging ik naar hetfort om te eten.

Om half twee wasde Chef Staf, kapitein van der Heu-vel, al weer op Vechten. Hij wildeVechten nog eens rond. Ik methem mee. We liepen daar tegeneen zware mitrailleur op, waar-mee geschoten werd. Van derHeuvel had nog nooit met eenzware mitrailleur geschoten. Hijachter het wapen en ik moet zeg-gen, hij schoot heel goed voor deeerste maal. Toen wou hij nog pis-toolschieten. Eerst schoot hij slecht met het pis-tool. Maar met mijn pistool, dat ikhad laten halen, deed hij het beter.Op een gegeven oogenblik schoothij 3 X 12 en 5 X n. Toen gaf hij mijhet pistool en zou ik schieten.Geen bezwaar; ik schoot 3 x 12 en5 X n. Hij wou klaarblijkelijk dehoogste punten halen, want hijbegon direct weer. Resultaat: to-taal 85. Hij schoot nog eens weer;resultaat: totaal 85.Toen ik weer; resultaat: 4 x 12 en4 X n. Toen gaf v.d. Heuvel het open verzocht revanche bij een vol-gende gelegenheid, wat ik hemgaarne aanbood.&quot; 77 april 1940: &quot;(.....) We waren te ruim 5 uur weer op het fort, endaar hoorde ik het nieuws, dat deverloven waren stopgezet.Dien avond kwam nog het bericht,dat we ons marschvaardig moes-ten maken, d.w.z. de voertuigenpakken. Om */- 8 uur was allesklaar. Woensdag kwamen er geennadere berichten,'s Avonds mochten de menschenweer naar de stad. Het leek dusniet, dat we zouden

vertrekken.Vanmorgen ging alles weer ge-woon. Maar om 11 uur kwam het pagnie af, maar ik vind het tochwel een beetje een onderschei-ding, dat ik steeds voor dergelijkekarweitjes wordt uitgezocht. (......) De officieren van de ie Compagnievertrekken juist om hun man-schappen te gaan wekken vooreen nachtoefening tot morgen-vroeg 7 uur. Die hebben dus eenlange nacht voor de boeg, en mis-schien ook een frissche nacht,want het begon net al aardigfrisch te worden; de lucht is heelhelder, vol sterren.&quot; 72 maart 1940: &quot;(.......) Vanmorgen hebben we de injectie tegentyphus gehad. Croote kerelswaren zoo klein als, ja als wat. Eenturf hoog is nog niet klein genoeg.Zeker de helft wilde zich niet latenprikken. Ik kon zelf niet, omdat ik wegmoest. De dokter was nog nietbegonnen, toen ze me per autokwamen halen. Een prettige mor-gen gehad. Twee auto's met auto-riteiten (daarbij mocht ik mij ookrekenen) hebben een reis langsverschillende verdedigingswerkengemaakt. Interessant om eenswat meer dan het eigen omge-vingtjetezien. Op twee plaatsen werden foutenontdekt. Dit betrof werken voorzware mitrailleurs. Deze foutenkonden nog worden hersteld,zoodat de tocht wel effect heeftgesorteerd. Omtrent een paar dingen maakteik opmerkingen, dat de construc-tie bezwaren had. De officierenvan de Genie

wilden dat nieterkennen. Maar de Chef Staf ginger op in en het gevolg was, dat deheeren van de Genie ongelijkmoesten bekennen en dat alsnogveranderingen zullen worden aan-gebracht. Nieuwe HollandseWaterlinie (&quot;Oost-front Vesting Hol-land&quot;) en Grebbe-linie(&quot;Valleistetting&quot;)in de mobilisatie1939-1940.Tekening:D.C.Leegwater 82 's-Hertogentioach 1. Oostfront Ussling Holland (Nieuwe Hollandse Waterlinie)2 V/allelstsllIng (Qrebbelinie) vereniging Oud*Utrecht augustus 1999







Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Mitrailleur-kazemat metgietitalen koepelop Fort bij VechtenFoto:D.C.Leegwater (3) De Nederlandse verdedigings-plannen Reeds in de jaren twintig en dertigwaren gedetailleerde plannen uit-gewerkt voor het geval er in Euro-pa een oorlog zou uitbreken, diede Nederlandse neutraliteit ingevaar zou kunnen brengen. Deplannen voorzagen er in dat ingeval van een aanval vanuit hetoosten het Nederlandse leger van-af de grens zou proberen deopmars te vertragen om de hoofd-verdediging te voeren in de Nieu-we Hollandse Waterlinie of &quot;Oost-front Vesting Holland&quot;, zoals delinie sinds 1922 officieel heette. Ineerste instantie werden hier een-heden, bestaande uit ouderereservisten, gelegerd als &quot;veilig-heidsbezetting&quot;. Ze waren belastmet het in staat van verdedigingbrengen van het hun toegewezenstellinggedeelte en gereedmaken compagnie. De laatste beschikteover 12 zware mitrailleurs. Een ti-railleurcompagnie telde gewoon-lijk zo'n 160 man en was onderver-deeld in secties van ongeveer 30man. (2) De &quot;aflossing&quot; was onderdeelvan een hergroepering waarbijo.a. de op Fort bij Rhijnauwen ge-legerde eenheden van II-25RI vanstandplaats wisselden met op Fortbij Vechten gelegerde eenhedenvan III-28RI. Doel was een logi-scher

verband te krijgen tussen deverschillende onderdelen van dein de linie gelegerde regimenten.Na de hergroepering bezette 25RIhet gebied ten zuiden van deKromme Rijn tot aan Jutfaas en28RI het gebied ten noorden vande Kromme Rijn tot aan Fort aande Klop. voor de opname van versterkin-gen voor het geval het veld legerzich op de linie zou moeten terug-trekken. In maart 1940 werden de verdedi-gingsplannen gewijzigd. Dehoofdverdediging zou worden ge-voerd in de Grebbelinie (toen Val-leistelling geheten) en de NieuweHollandse Waterlinie kwam intweede lijn te liggen. Een grootdeel van de daar gelegerde troe-pen werd in april 1940 naar eldersovergebracht. Het bataljon waarkapitein Brouwer deel van uit-maakte bleef toen als enig onder-deel van 25RI in het gebied rondUtrecht achter. 85 % vereniging Oud-Utrecht augustus 1999


