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'Ze troff,en het Duitse
kanon precies in de loop'

, ,Ki jk darar,aan het eind van die r i j  bomen, stond

het ka non va n de Du itsers." Terwij I Cert Ja n va n

Elten zi jn auto bestuurt,  wi jst hi j  r icht ing een

.stef  e iken langs een opr i j laan., ,De Canadese

tanks kwamen ui t  de r icht ing De Valk,  vanachter
l !  |  |die boerderij, 'rDe eerste tank werd meteen

kapotgeschoten door het kanon."

DoorTijs van den Brink
Boerderi,j Gelkenhorst uan de fami,li,eVan Beek aan deValkseweg is
één uan de 'Poi,nts of Interest' uan de Tankrouteri,t op zaterdag 7 juli.

o

I

ó

T

6
o



Ooggetuigen bevrijdi ng Ba rneveld,
Kootwij ke rb roe k e n Voorth u i ze n
Vertel le n ve rh aa I tijde ns Ta n kroute rit

Henk uan Drie met de huls Dan een granaat uit de I\.neede Wereldoor-
Iog..

De 83-jarige Voorthtrizenaar is
nauw betrokken bij de organisa-
tie van de Tankrouterit, die za-
terdag ? juli rÍuordt gehouden. De
organisatie is in handen van de
Stichting Voorthuizen Libera-
tion 1945 en de Vefeniging Oud
Barneveld. Gedurende die zater-
dag is er van alles gepland voor
de honderden deelnemers die
Van Elten verwacht. Een exposi-
tie in De Essenburcht in Kootwii-
kerbroek, videopresentaties mèt
beeldmateriaal en ooggetuigen-
verslagen van de bevrijdingsdagen
van .Barneveld, Kootwijkerbroek,
Voorthuizen en Prinsenkamp.
Maar de belangstellenden kun-
nen ook naar zogenoemde'Points
of Interest'rijden langs de route
die de 5e Canadese tankdivisie op
16 en 1? april 1945 volgden.Bij een
aantal van die boerderiien.staan
ooggetuigen van de geveóhten van
67 jaar geleden om de bezoekers
persoonlijk te woord te staan en
hun ervaringen te vertellen.
Vàn Elten zelf is ook zg'n ciog-
getuige, dat is overduidelijk als
hij op tal van plekken langs de
route even stopt en weer een anec-
dote weet op te halen of één van
de trieste verhalen over de zware
stfjd die de Canadezen hebben
geleverd. Aan diverse gebouwen
zljn zelfs de sporen van de kogels
nog te zien en de vele rode dak-
pannen daken in Prinsenkamp
verraden waar boerderijen in
vlammen op zijn gegaan tijdens
die dagen in april.
De chauffeur draait het erf op
van boerderij Gelkenhorst aan dè
Valkseweg. ,,Achter deze boerde-
rij verzamelde zich een groepje
van vijf tanks'l weetVan Elten die
meteen het woord overdraagt aan
Henk van Beek. Henk was nog
niet geboren op die bewuste dagen
in 1945, maar hij kent de verhalen
van zijn vader. Op zijn klompen
loopt hij naar de achteikant van
de boerderij: De schade die een
tank heeft veroorzaakt aan een
deel van de muur, is nog steeds
goed te zien. ,,Een Canadees klom
op het dak van het huis. Hij ging
tussen de nok en de schoorsteen
zitten, zo kon hij niet gezien wor-
den door de Duitsers bij het ka-
non. Dat was wel heel erg slim'j
zegtVan Beek.

Na een tijdje kregen de tankbe-
manningen het commando om al-
lemaal tegelijk op verschillende
plekken tevoorschijn te. komen
en op het kanon van de Duitsers
te schieten. ,,Zeftoff.en het Duitse
kanon precies in de loop, het ka-
non ontplofte. acht Duitsers von-
den de àood.'De Canadezen wa-
ren helemaal opgetogen over het
schot; zoiets hadden ze nog nooit
meegemaakt."

Iets verderop richting Barneveld
stond nog een ander kanon. Toen
de Duitse soldaten zagen wat er
gebeurd was met het eerste, kozen
ze het hazepad en haastten ze zich
naar Barneveld. Vanuit Barneveld
namen de bezetters ook de benen
vanwege de naderende Canade-
zen. ,,DokterVan der Horst kwam
diezelfde avond, met gevaar voor
eigen leven, hier vertellen dat
Barneveld vrij was van Duitsers."
In de vroege morgen van 17 april
werd Barneveld bevrijd.

Vanwege de Duitse tegenstand
reed de hoofdcolonne via de Don-
kervoorterweg richting Kootwij-
kerbroek. De legermacht splitste
zich even later; een deel reed rich-
ting Garderbroek, een ander deel
richting Zeumeren. ,,Ik heb ze ge-
zien'izegtYan Elten. ,,Ik schat dat
het zeker honderd tanks waren, er
kwam geen einde aan die rij."
Het gezin Van Elten woonde in
die tijd aan de Wencopperweg 15
(tegenwoordig nummer 57). ..De
commandant van de colonne heeft
daartoe besloten omdat hij zo snel
mogelijk richting het IJssekneer
bij Nijkerk rhoest oprukken. Men
was namelijk bang dat de Duit-
sers zich achter dê waterlinie te-
rug zouden trekken.'Hij "had dus
weinig tiid orn te vechten."
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Toen die tanks de'Wencopperweg
opreden, was de 16-jarige Gert
Jan van Elten ter plaatse. ,,Na een
tijdje gekeken te hebben, wilde
ik toch naar huis. Ik liep door
het weiland in die richting. Maar
daarginds - Van Elten wijst naar
rechts - reden de tanks richting
Garderbroek. Die zagen me weg-
lonen en dachten misschien dat
ik een Duitser was. Er werd met
een mitrailleur op me geschoten,
maar ik dacht eerst dat de kogels
op Duitsers gericht waren die ik
niet kon zien. Toen de kogels echt
over mijn hoofd floten, kreeg ik
door dat ze op mij schoten. Ik ben
in een gat gedoken. Er liep alleen
nog jongvee in het land; die die-
ren kwamen allemaal in een kring
om me heen staan."
Van Elten kneep hem toen wel

even. Hij besloot via een aantal
sloten naar huis te kruipen. Hij
kan zijn route nog precies aan-
wijzen. Terwijl hij stapvoets ver-
der rijdt, naderen we de boerderij
waar hij toen woonde. Een meter
of honderd daarvoor durfde hij
weer uit de sloot te komen. ..Tot
mijn grote verbazing stond er
recht voor de sloot al een tank.
De bemanning had me al van
veÍTe aan zien komen kruipen.
Ze wachtten maar af en schoten
nlet.
Van Elten was thuis, maar de
Canadezen rukten verder op, nog
onwetend van de zware striid die
hen in Prinsenkamp te wachten
zou staan.
Van Elten stopt de auto weeï en
wijst op een witte boerderij die nu
tegen de vuilstort aan staat. ,,Hier

was een geheime zender geïnstal-
leerd die dienst deed voor het
verzet. We kunnen op 7 juli deze
geheime ruimte bezichtigep."
De auto start alweer, om even la-
ter via bedrijventerein Harselaar
te stoppen bij het huis van Henk
van Drie, vlak bij de A1 en de
Baron van Nagellstraat. De A1
lag er nog niet toen de 16-jarige
Van Drie op 16 april merkte dat
de Duitsers wel heel druk in de
weer waten. ,,Het was een prach-
tig mooie dag'j weet hij nog. ,,In
de loop van de dag hoorden we
zwaar gebrom uit de verte. Daar
is wat aan de hand, wisten we.
De Duitsers hadden een kanon in
stelling gebracht strak tegen het
huis aan de overkant, links van
het huidige viaduct. De bomen
die bij dat huis hoorden, staan er

nog. Vanuit de kant van Zeume-
ren zagen we de eerste tank de
hoek om komen, die kreeg met-
een een granaat gepresenteerd'j
vertelt Van Drie, alsof hij }ret zo
weer voor zíc}rziet gebeuren. ,,De
granaat ketste af op de tank en
raakte de nok van het dak van
Koudijs, daar vloog een stuk van
het dak af. De tank draaide bij en
schoot ook raak, het was a1s een
bliksemflits. De Duitsers vlucht-
ten weg. De hoek van het huis was
er ook uit en twee koeien vonden
oe ct00q.
Van Drie weet nog goed hoe een
groepje Canadezen gebukt langs
de houtwal -die nu tussen ziin
huis en de A1 ligt- richting die
woning oprukten en hoe hij hen
aanwijzingen gaf waar de Duit-
sers precies zaten. ,,Opeens sloe-

gen er granaten in. We hadden
geen idee waar die vandaan kwa-
men, maar ik ben toen snel met de
anderen naar onze schuilkelder
gevlucht."
Later bleek dat de Duitse troepen
vanuit Boeschoten hadden ge-
schoten op deze verkenners, van
wie er helaas één dodelijk werd
getroffen.
Van Elten, Van Drie en meerdere
ooggetuigen kunnen eindeloos
vertellen over de gebeurtenis-
sen op deze bevrijdingsdagen. De
deelnemers aan de Tankrouterit
krijgen volop de gelegenheid om
ooggetuigen te ontmoeten en de
verhalen uit eerste hand te horen.
Van Elten vindt het belangrijk
dat ook de huidige generaties de
gevallenen voor onze wijheid niet
vergeten.

Programma in Kootwijkerbroek en Voorthuizen
Vrijdag 6 juli
19.oo - 22.oo uur, Dorpshuis De Essenburcht in Kootwijkerbroek
. Exposi t ie van oor logsattr ibuten van dr ie verzamelaars en burgers door

Oud Barneveld
ZatedagT juli
g.oo - 22.oo uur, Dorpshuis De Essenburcht in Kootwijkerbroek
. Exposi t ie van oor logsattr ibuten van dr ie exposanten en burgers door leden

van Oud Barneveld
to.oo tot 12.oo uur
. Opening door burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld.
.  Ooggetuigenverslagen op video van de bevr i jd ing van enkele buurtschappen

rond Kootwijkerbroek. Daarna van het gebied tussen Kootwijkerbroek en
Voorthuizen.

tz.oo tot 14.oo uur
.  Celegenheid om te lunchen in De Essenburcht of  in Restaurant Bui tenlust  of
elders waar men maar wi l .  Deze t i jd kan ook gebruikt  worden om (een deel  van)
de tankroute te volgen om interessante plaatsen te bezoeken en ooggetuigen
te soreken.

14.oo tot r6.oo uur, zaal Buitenlust in Voorthuizen.
.  Ooggetuigenverslagen op video in zaal  Bui tenlust  van de gevechten om Blankens

goed en het Duitse hoofdkwartier in de Kerkstraat. Daarna van de aanval van de
Canadezen via het Wi lbr inkbos r icht ing Putten met de bevr i jd ing van
Prinsenkamp.

.  Na 16.oo uur is er weer gelegenheid om punten langs de route te bezoeken en
om ook kennis te maken met ooggetuigen in Pr insenkamp waar onder meer
zo'n twintig boerderijen met vee op stal zijn verbrand of vernield en vijf bewoners
en veel  Dui tsers z i jn omgekomen. Al le 'Points of  lnterest 'z i jn herkenbaar aan bi j  de
inr i t ten opgehangen banieren van'Celegerd in Celder land' .
Wie al les wi l  z ien,  start  a l  's  morgens om 9.oo uur bi j  boerder i j  Celkenhorst  aan de

Valkseweg t67 in Barneveld.

Kaarten van de Tankroute met toelichting kunnen belangstellenden downloaden
van de websites van de organisatoren www.oudbarneveld.nl en
www.voorth u i ze n I i be rati o nt 945. n I e n zij n teve n s g rati s besch i k ba a r i n
dorpshuis De Essenburcht in Kootwijkerbroek. De toegang tot de expositie en alle
vi d eovoo rste I li n g e n i s g rati s.


