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“In Belgien gefallener Hollander” 
 
Bovenstaande foto is door een particulier aangekocht op de Duitse Ebay site samen met een serie 
andere foto’s waarop achterop staat vermeld “Wageningen”. Op deze foto (achterzijde) echter stond 
in oud Duits: “In Belgien gefallener Hollander” (In Belgie gesneuvelde Hollander). De foto is 
vermoedelijk op 15 of 16 mei 1940 genomen door een Duitse Militair. 
 
Het was tot voor kort echter totaal onbekend waar deze foto genomen zou kunnen zijn, teksten bij 
dit soort foto’s zijn vaak misleidend omdat: 
-of de maker niet meer achteraf wist waar hij genomen was; 
-of dat iemand er de tekst aan toevoegt om de foto meer waarde te geven bij verkoop. 
 
Analyse van de foto leverde het volgende op: 
-Het is een Nederlandse soldaat, geen cavalerist/marechaussee; 
-Hij draagt nog zijn gasmaskertas, heeft zijn overjas aan, en heeft in zijn linkerhand zijn witte 
zakdoek; 
-Hij is klein van stuk, circa 30 jaar, heeft een flinke bos haar, geen zichtbare verwondingen; 
-Hij ligt tegen een veestal, naast hem het mestluik, de stal is pannen gedekt; 
-Links van hem een hek met 2 ingangen; 



-Geheel links een schuur half beton half hout meteen  rieten dak; 
-Midden boven zichtbaar een witte muur met een zwarte streep; 
-Op de voorgrond een riem; 
-Het is een soldaat en geen officier/onderoffcier. 
 
(Noot: Analyse door diverse specialisten) 
 
Na het uitzetten bij anderen kwamen er nog nadere bijzonderheden/aanvullingen te weten: 
-De schuur links is onderdeel van een zgn T-woonboerderij, de witte woning en een muuranker zijn 
zichtbaar midden boven; 
-De soldaat is zeker wat ouder dan de gemiddelde soldaat, schatting rond de 30 jaar; 
-Vermoedelijk gesneuveld door een granaatinslag (de druk van een ontplofte granaat); 
-De foto is van een doorgaande weg gemaakt. 
 
Gezien de opmerking op de achterzijde van de foto werd eerst uitgesloten dat deze soldaat 
gesneuveld was in Brabant/Limburg/Zeeland/Belgie en Noord Frankrijk. 
Na een moeizaam onderzoek is gebleken dat of foto’s van de gesneuvelden absoluut niet 
overeenkomen of de sneuvel vindplaats niet matched (bijv: gevonden in de resten van een ingestorte 
brug, opvarende van een schip de PAVON, begraven in een veldgraf nabij Duinkerken, etc.) 
 
Hierna spitste het onderzoek zich op gesneuvelde cavaleristen rond Achterveld en Barneveld echter 
door onderzoek van het Cavalerie museum werd al snel duidelijk dat deze militair geen huzaar is. 
 
Na wat kleine onderzoeken in Noord Brabant (boerderij de Sloef) en een brug bij Den Dungen en nog 
in Zuid Limburg (gesneuvelde van een  Pantser Afweer kanon in Belgie) bleken ook deze geen match 
te hebben. 
 
Het zoekgebied spitste zich nu op de Nude (het gebied tussen Wageningen en Rhenen)  en  de wijde 
omgeving van Achterberg. 
 
Onderzoek naar de boerderijen in de Nude 
Anna’s Hoeve/Heijmaten/Middelkoop/Rijnzicht/Livonia/Van Dam/Anna’s hof  
leverde 1 waarschijnlijke treffer op namelijk Anna’s hoeve. Deze had een gelijksoortig mestluik (nu 
raam) en het was onduidelijk of hier een schuur of stal naast had gestaan. Volgens de huidige 
bewoners kon de witte muur midden boven wel eens de witte soldatenkantine zijn die in mei 1940 
naast hun woning stond. 
 

 
 
Anna’s Hof 2019 



 
Anna’s Hof circa 1950 
 
 
Bestudering van luchtfoto’s uit die tijd en gesprekken met op leeftijd zijnde buren (93!) jaar brachten 
ook deze kandidaat ten val, er had een hooiberg gestaan en nooit een schuur.. 
 
Op naar Achterberg! Allereerst alle gesneuvelden aldaar in kaart brengen en koppelen aan locaties 
zoals Horstbranden/Golfbreker/Snijderssteeg/Hoge 
Steeg/Koningskampen/Molenweg/Achterbergsestraatweg/De Dijk/Friesesteeg en vele andere 
straten en gebieden…….  
Dagen op pad en langs boerderijen in dit gebied, altijd een vriendelijk ontvangst, soms mee eten, 
helpen hooien en trekker rijden kortom een avontuur op zich. 
Ook hulp van lokale historicus Anton de Ridder en op zijn aangeven bezoeken afgelegd bij diverse 
oud Achterbergers. 
De boerderij van Kleijer/Kleyer werd vaak genoemd, gelegen op de Molenweg/Cuneraweg  

 
Echter na een foto analyse en een bezoek aan de kleindochter bleek ook deze locatie het niet te zijn.  



Ook de molen werd als “verdacht” gezien echter na vele foto’s geanalyseerd te hebben bleek ook 
hier niet deze configuratie van T boerderij en stal niet te bestaan. 
 

 
 
De Korenmolen aan de Molenweg 
 
Bij een langdurige bestudering van oude stafkaarten en luchtfoto’s uit 1939/1944 en 1950 bleken in 
de omgeving er wel een aantal T boerderijen te staan echter niet met een schuur ernaast. Bij toeval 
ontdekte ik er toch een T boerderij met een dwarse stal en wel op de Cuneraweg.  



Wel vreemd, hij kwam alleen maar voor op de luchtfoto uit 1939 (april) van het NIMH en verder niet. 

 
Lucht foto (bron NIMH) april 1940 
 
 

 
 
Detail lucht foto bron NIMH april 1940 
 
Nabij deze locatie bevind zich nu het bekende benzinestation van de familie vd Scheur op Cuneraweg 
100, de exacte locatie van de met riet gedekte schuur is nu het huidige woonhuis van de familie van 
der Scheur daar rechts naast op nummer 98A. 
 



 
 
 

 
 
Boerderij met schuur circa 1950 na verbouwingen, rode cirkel geeft locatie gesneuvelde soldaat aan, 
de stal is in 1944 afgebrand. 
 
Wederom een tip van Anton de Ridder, Ton van Laar (van De Dijk) herkende in de foto toch het huis 
van de familie van Rotterdam, waar de familie vd Scheur bij inwoonde, de stal ernaast behoorde toe 
aan de familie van Aartsen, zelf is hij daar in 1969 gaan wonen. De locatie was dus gevonden en 
bevestigd. 
 



 
Detail van tekening “Batterij van Zaal 1939” 
 
 
Achteraf blijkt ook nog dat een tekening (zie boven) die gemaakt is in 1939 van 
inkwartieringsadressen (“Batterij Zaal”) met  de namen er bij zo nauwkeurig getekend was dat de T 
boerderij en de stal hier ook op staan… 
 
14 Familie vd Berg/rechts naast Familie van Rotterdam/vd Scheur 
15 Familie Dikkenberg/links daarnaast Familie van Aartsen 
 
Nu kwamen er zaken in een stroomversnelling, onderzoek naar in de nabijheid van deze locatie 
gesneuvelde militairen leverden een aantal kandidaten op welke na foto’s van familie (o.a. soldaat 
Erix) afvielen vanwege geen gelijkenis (blond haar, smal gezicht)  
Per ongeluk kwam er nog een kandidaat naar boven, niet iemand van een aanvallende eenheid zoals 
29RI/24RI of 20RI of zelf van 19 of 8 RI (RI = Regiment Infanterie) maar……….een 31 jarige Tilburger 
werkzaam bij……. de 2e Verlichtings Afdeling!  
 
 
 



 
Deze militair was gevonden op de Cuneraweg in Achterberg: 
 
Lijst Sellies: 
 
Konings 
 
Godefridus Wilhelmus Matheus/Tilburg/05-05-09 
Achterberg/Cuneraweg13-05-40 
Militair Ereveld Grebbeberg/Rij 04 - Graf 53/II Vl.A./Dpl.Sld./R.K. 
G02V/GG 
Lotno.: Tilburg 370. Stam: 3 R.G.Tr. Lnr.: 29-II-60 
Gevallen in de strijd om de Grebbeberg; geen nadere 
gegevens bekend. 
Hij wordt genoemd in de nalatenschap van de 
Kpl.M.Poortman van 1-II-19 R.I. als gevallen in de omg. van de Cuneraweg. 
begr. 17-5-1940 Militair Ereveld Grebbeberg. 
 
 
Boek de Leeuw: 
 

 
 
Deze mannen werken met een gaszoeklicht (zuurstof) en waren de eerste oorlogsdag ingedeeld in de 
frontlijn bij Kruiponder, deze zoeklichten konden ongeveer 200 meter licht geven echter na 2 dagen 
waren ze of defect of de zuurstof was op. 
Deze mannen onder leiding van een sergeant Jansen en trokken terug samen met 8RI militairen uit 
de frontlijn richting Achterberg en werden beschoten door de zware mitrailleurs van Luitenant 



Storms. Deze verklaarde later dat hij “vreemd uitziende militairen zonder wapen, helm en uitrusting 
zwaaiend met witte zakdoeken” op zich af zag komen. 
De groep (met gewonden) werd doorgezonden en zijn in Achterberg beland waar ze o.a. in (eigen) 
mitrailleur vuur kwamen vanaf de spoorlijn en in Duits artillerie vuur. 
 
De Tilburger is vermoedelijk op het kruispunt van wegen De Dijk/Cuneraweg getroffen en of gewond 
geraakt of direct gesneuveld door de luchtdruk van een granaat en tegen de stal aangelegd na zijn 
riem te hebben afgedaan, aldaar is hij  op 17 mei 1940 gevonden en afgevoerd naar de 
Grebbeberg…. 
 
Navraag leverde op dat hij getrouwd was en een zoon had, zijn vrouw is geruime tijd geleden 
overleden en ook zijn zoon die kinderloos is gebleven. 
Er is inmiddels contact met een  neef van hem, dhr. Ad Konings die geboren is in 1939. 
 
Tot zover een lange maar eervolle zoektocht, weer duidelijkheid en wederom een verrassende 
wending aan dit onderzoek. 
 
 


