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Stichting Legerplaats Soesterberg

Nader onderzocht:
fatale explosie in Soestdijk
10 mei 1945

Dit artikel is een aanvulling op onze eerdere publicaties
’Oorlogstragedie te Soestdijk zonder monument’ en
’De Duitse ontwapening rondom legerplaats Soesterberg’.

De fatale explosie van 10 mei 1945 nader onderzocht.
Sinds de publicaties van bovengenoemde artikelen is nieuwe informatie beschikbaar gekomen.
Enerzijds is er nieuw foto- en tekstmateriaal gevonden, anderzijds hebben we als SLS 39-45
oppervlakkig bodemonderzoek op de locatie van de explosie uitgevoerd en verkregen artifacten
van de betreffende locatie nader bestudeerd.

Aanloop naar de explosie:
Onderstaande foto is illustratief voor de situatie tijdens de ontwapening op de late namiddag van
de 10de mei 1945.

Foto genomen op 10 mei 1945 met nogal nonchalant opgestapelde munitie, deels in kisten, zoals handgranaten,
Panzerschreck en Panzerfausten. De plek van de explosie zal een soortgelijk aanblik gehad hebben. Van het
veld waar de explosie heeft plaats gevonden kwam na ons onderzoek een zelfde houten kistje gemerkt met 88
als in de foto op de voorgrond zichtbaar is. z.g.Patronenkasten 88; deze bevatte 1500 geweer- en MG-patronen.
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Foto uit filmfragment 10 mei 1945: Bestudering van gemaakte filmbeelden aan de Biltseweg laten zien dat
het uitladen van materieel er opvallend ruw aan toe ging. Alles schots en scheef op en door elkaar gegooid
waaronder ook veel handgranaten. Als daar gevoelige munitie of ontstekers tussen zaten dan is een explosie
door ongelukkig gegooide spullen niet ondenkbaar....

Fatale explosie
Nog tijdens het ontwapeningsproces gaat het om 18:15 mis: ’An enormous blast rent the air a pile of dumped ammunition had exploded’ volgens een verslag van Private W.Duffy Leicestershire
Regiment 1st Bn.
Na de klap bleek er een gat van ’about six feet deep and some four yards wide’ geslagen, men
kan zich enigszins voorstellen welk een aanblik van vernietiging de omgeving van de krater moet
hebben gehad.
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Men begon direct aan de verzorging en afvoer van de gewonden. Volgens de War Diary
waren dit 7 Leicesters.

Na enige tijd werd de trieste balans van dodelijke
slachtoffers duidelijk: in totaal 13 man.

In de British Army casualty list is te zien
’killed in action’ 6 man:
Private HALL, HENRY
Private HART, LAWRENCE COPLEY
Private HYDE, ROBERT HENRY CLEMENT
Private ONION, SAMUEL
Private WAIN, DONALD ELI
Corporal WHITEHALL, LEWIS GEORGE EDMUND

In de British Army casualty list is te zien
’Missing believed killed’ 7 man:
Private ATKIN, THOMAS VINCENT HAIG
Corporal FISHER, JACK
Lance Sergeant HARTSHORN, OWEN WILLIAM
Private LANGLEY, VERNON GEORGE
Private OBENEY, EDWARD CHARLES
Lance Corporal WALLEY, ROY JAMES Private WOOD, RONALD.

Privates HYDE en WOOD waren onderdeel
van een Anti-Tank Platoon, de overige slachtoffers
behoorden tot hetzelfde Mortar Platoon.
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Verslag van Sergeant Major John Dean in het Green Tiger Journal.
Uit het verslag van Sergeant Major John Dean in het Green Tiger Journal:
Het ontzielde lichaam van Private HENRY HALL, werd op tenminste 100 yards van
de plaats van de explosie, gevonden in een nabijgelegen veld.

Uit het zelfde verslag:
’...a message had been received from the HQ of the German unit which had received
casualties in the explosion. They said that they had taken away a body which they thought it
could be one of ours.
So we were to go to this German unit and check this out. When we arrived there we were
taken to a spot in the woods where the body was laid out covered with a ground sheet.
When the ground sheet was pulled back it was obvious that identification was impossible
as it was so badly cut up.
I then noticed that the one remaining leg still carried a British Army boot and gaiter and the
bottom six inches of a British Army trousers. I said to the officer with me that we must hope
that the man had put his army number on the inside of the gaiters.
I removed the gaiter and looked inside but our hopes were not realised, there was no number.
It was obvious that it was definitely a British soldier but further identification was impossible.
We later learned that the body had been collected by the War Graves Commission.
One of the graves in Hilversum cemetery had been opened and a second coffin had been
interred.’
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Fatale explosie 10 mei 1945 nader onderzocht.
Tot op heden zijn er foto’s van 5 slachtoffers bekend. Deze tonen we hier om de herinnering aan deze
zo tragisch omgekomen Britten levend te houden.

Private HART,
24 jaar, kwam uit Melton
waar hij een gewaardeerd
zanger was bij een lokaal
operagezelschap.

Lance Sergeant HARTSHORN,
24 jaar, één van de 7 slachtoffers
die na de explosie niet meer
geïdentificeerd konden worden.

Private HALL,
Volgens Dean ’a signaller, who had
been attached to the mortar platoon
ever since we landed in Normandy.
He was a first class man who had
done an excellent job on the
long journey from the beaches.’

Private WAIN,
27 jaar, getrouwd met Ena Kathleen
Wain, welke nog een Letter of
sympathy van zijn eenheid ontving:

’Mrs. E, Wain, of Long Whatton, whose husband driver Don Wain, was killed in action
in North West Europe two days following V.E.-Day, has received a letter of sympathy from
the Sergeant of the company to which driver Wain was attached. The Sergeant writes,
Don was a grand fellow and will be greatly missed by all of us. He was an excellent driver.
In fact it was a true saying, If you want to get anywhere in a hurry take Wain.
He was very popular with everybody and was always willing to take any job.’
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Corporal WHITEHALL,
32 jaar, getrouwd
met Mary Whitehall.

Beeld uit een filmfragment van 10 mei 1945 op velden bij Soestdijk laten Cpl L.Whitehall
zien voor de ingenomen en opgestapelde Duitse wapens. Niet veel later komt hij treurig
genoeg om het leven bij de explosie.

Van de groep ’Missing believed

killed’ zijn de niet meer identificeerbare resten over 7 kisten verdeeld.
Zodoende zijn zij sindsdien
met ’Collective grave 10 - 16’
aangeduid.
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Begrafenisplechtigheid 12 mei 1945, Noorderbegraafplaats Hilversum.

Vrachtwagens met de kisten en Britse vlag
komen aan bij de Noorderbegraafplaats Hilversum.

Erelint met bloemen aangeboden door
de moeders van de Geraniumschool,
welke in de buurt van de
bivakplek van de Leicesters lag.

Duidelijk zichtbaar 13 kisten tijdens de teraardebestelling.
Ook vele burgers kwamen hun laatste eer aan de gesneuvelde Leicesters betuigen.
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De graven op de Noorderbegraafplaats in Hilversum.
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De Duitse gesneuvelden.
Zoals in ’De Duitse ontwapening rondom legerplaats Soesterberg’ genoemd zijn met zekerheid
2 Duitse militairen omgekomen: Ogefr. Franz Rauecker en Gefr.Max Salzinger.

Bidprentjes van gesneuvelde Duitsers werden
vaak door en voor familie en kennissen
uitgegeven.
Sterbebild van Gefr.Max Salzinger geeft
aan dat hij in het burgerleven electro monteur
was en in dienst Funker. Dit komt overeen
met de WASt gegevens welke aangeven dat
hij bij de verbindingsdienst (Luftnachrichten)
diende. Tevens zien we ’Durch ein Ungelücksfall’
wat correspondeert met bevindingen van de
SLS 39-45: een noodlottig ongeval.

Sterbebild van Ogefr. Franz Rauecker geeft
aan dat hij in het burgerleven weefmeester
te Haslach was. Er staan twee onjuistheden
in de tekst. ’Dolden bei Hilversum’ bestaat niet.
Dit moet Den Dolder zijn, daar dit de plek is
waar hij initieel begraven is.
Verder is hij geen 33 maar 30 geworden,
volgens de officiële WASt gegevens is hij
geboren op 11-06-1914.
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Papieren toegestuurd door Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (WASt) geven aan dat
beiden deel uitmaakten van Fallschirm-Luftnachrichten-Abteilung (motorisiert) 6, en dat ze bij Pijnenburg
gesneuveld zijn. Landgoed Pijnenburg ligt aan de Biltseweg tussen Soestdijk en Bilthoven vlakbij
de plaats van de explosie. Beide lichamen zijn naar de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder gebracht
alwaar een Luftnachrichten eenheid van de 6.Fallsch. Jg. Div. verbleef.

Uit archief gemeente Zeist :
Rauecker, Franz en Salzinger, Max overleden 10-05-1945
Opgegraven 22-01-1947, Dolderseweg 164,
Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder en herbegraven op de
Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,
nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht naar
Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak AM, rij 6,
nummer 138 en 140.
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Nadien is door SLS-bestuursleden via Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vervolgonderzoek
gedaan naar eventueel meerdere Duitse gesneuvelden.
Omgekomen Duitse militairen werden, afgezien van chaotische front situaties, met grote zorg en
nauwkeurigheid begraven. Getallen welke betrekking hebben op omgekomen Duitsers in Nederland
van de Kriegsgräberfürsorge zijn derhalve hard. Enkel de 2 eerdergenoemde soldaten, beiden
gesneuveld op 10 mei 1945, hebben we weten te achterhalen. Zij behoorden tot de 6. Fallschirm
Jäger Division.
Er zijn nog wel 2 mogelijk andere slachtoffers gevonden welke op 14 en 16 mei 1945 stierven
en begraven werden in Zeist. Het kan zijn dat deze twee bij de explosie van 10 mei zwaargewond
raakten en later alsnog aan hun verwondingen bezweken.
Het gaat hier om:

Gefr. Fritz Friese hij zat bij 2.Falsch.Pi.Batl.6 onderdeel van de 6.Fallsch. Jg. Div.
Ogefr. Franz Birwe van 4./L.Flak.Ers.Abt.94.
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Bodemonderzoek:
Officiële rapporten doen over het algemeen slechts beknopt verslag van handelingen en zijn
bovendien geschreven vanuit een bepaald perspectief. Ooggetuigenverslagen zijn vaak gekleurd
en vanuit een herinnering soms lang na de gebeurtenis opgetekend.
Ook de originele bijschriften van foto’s blijken vaak onjuist wat betreft locatie en onderwerp.
Bij foto’s over de ontwapening bij Soestdijk uit Canadeese archieven staat vaak Hilversum
Tevens worden de Duitsers vaak aangeduid als zijnde van de Hermann Göring Division, wat meer
tot de verbeelding spreekt dan de correcte 6. Fallschirmjäger Division.
Achtergebleven spullen kunnen een objectieve en nauwkeurige bron zijn voor wat er zich op een
bepaalde locatie heeft voorgedaan. Vondsten kunnen een aanvulling vormen op historische bronnen.
Na intensieve research door onze stichting met behulp van ooggetuigen is de exacte plek van de
explosie, inclusief contouren van een krater in het bodemoppervlak, gevonden.
Daar de locatie zich op privéterrein bevindt was de kans op naoorlogse verstoring klein.

Uit de omgeving van de krater zijn een aantal tastbare overblijfselen gekomen
welke duidelijk de sporen van een explosie dragen. (zie foto’s).
Een deel van de artefacten zijn gevonden in de jaren na de oorlog en geschonken aan de SLS 39-45.
De scherfinslagen laten zien dat er een hagel van relatief kleine splinters moet zijn geweest.
Dit beeld komt overeen met de explosie karakteristiek van holle lading projectielen zoals
8,8 cm R PzB Gr. 4322 ofwel 8,8 cm Raketen Panzer Büchse Granat 4322 (Panzerschreck- munitie).

Foto R PzB Gr. 4322 Arkt (Arktisch) winter munitie. Collectie SLS 39-45.
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De iets grotere gevonden scherven hadden allen een specifieke materiaaldikte van 4mm. Deze konden
herleid worden tot verwrongen delen van Panzerschreck aandrijfraketten.

Collectie SLS 39-45.

Vast staat dat er een hoeveelheid Panzerschreckraketten en handgranaten geëxplodeerd
moet zijn. Dit getuige de gedetoneerde koppen
en aandrijfraketten die werden aangetroffen.
Collectie SLS 39-45.

Volgens het verslag
’Tragedy after Victory’ is
de mogelijke oorzaak een
Tellermine welke op een
stapel andere mijnen werd
gegooid. Er zijn echter
geen fysieke fragmenten
van mijnen naar boven
gekomen hetgeen bovengenoemd scenario
onwaarschijnlijk maakt.
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Delen van houten kisten uit de omgeving van de explosieplek. De tekst is na al die jaren nog leesbaar
o.a.15 Handgranaten 24 met 15 stück Brennzunder 24 en 15 Sprengkapseln Nr. 8.

Collectie SLS 39-45.

Twee Panzerschreck schilden uit de krater vol splintergaten veroorzaakt door brisant munitie.
Collectie SLS 39-45.
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Duitse draadtang uit de krater vol splintergaten veroorzaakt door brisant munitie.

Collectie SLS 39-45.

Deksel van MG-munitiekistje door de klap binnenstebuiten gekeerd en geperforeerd.
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Collectie SLS 39-45.

Persoonlijke items welke hebben toebehoord aan de slachtoffers van de explosie.
Deksel sigarettenkoker vol met scherfinslagen.

Webbing met metaalsplinters.

Collectie SLS 39-45.

Collectie SLS 39-45.
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Britse schoen met scherfinslag. Size 7 1943.

Duitse schoen met scherfschade.

Collectie SLS 39-45.

Collectie SLS 39-45.
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Leicestershire Regiment baretembleem (Capbadge) van één der slachtoffers.

Hoesje Driving Licence insurance mogelijk van Private Wain.

Collectie SLS 39-45.

Dit aangezien een rijbewijs in die tijd slechts voor enkelen weg gelegd was.
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Collectie SLS 39-45.

Medicijnflesje, verbandschaartje en een geopende verbandverpakking.

Collectie SLS 39-45.

Capbadge van Royal Engineers ofwel ’Sappers’ (Britse Genietroepen) aangetroffen in de directe
omgeving van de plek des onheils. Mogelijk van de Sergeant ammunition examiner welke volgens
’Tragedy after Victory’ de krater kort na de explosie komt inspecteren.
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Collectie SLS 39-45.

Tot slot.
Er is wel verdenking bij de Leicesters geweest dat het mogelijk een opzettelijke Duitse wraakactie is
geweest. Echter, concreet bewijs hiervoor ontbreekt tot op heden. In het november 1945 nummer van de
Green Tiger Journal spreekt men echter ook over ’an unfortunate accident’ of ’an unpleasant incident’:

’The happines of peace was marred by an onfortunate accident in the neighbourhood
of Hilversum, where thirteen of our men were killed by an explosion during the disarming of
several thousands ot German troops.’

In het zelfde november 1945 nummer nu van Support Company:
’The disarming programme provided for us a reintroduction to the German Paratroop Division,
with whom we had had several clashes during the fighting. It was most gratifying that it
befell our lot to have the pleasure of disarming them. Unfortunaly, the disarming was marred
by an unpleasant incident- an explosion at an ammunition dump - which resulted in the loss
of several of our much respected members.’

Verslag van Private W.Duffy Leicestershire Regiment 1st Bn. Green Tiger Journal 1947:
’As the Germans came on the field in the concentration area they first of all dumped their
arms and then came to us for final searching. We had orders to make Jerry do all the work
and we ourselves not to touch a thing. As a number of them were the paratroops who had
been up against us at Zetten and belonged to the Hermann Göring outfit, we carried out our
orders with great relish. Then suddenly the arms dump exploded and when we had got over
the shock our men, who were drawn from all companies, dashed to the blaze and worked
heroically to extricate the injured. Finally it was found that thirteen of our men were killed and
eight badly wounded. A number of Germans were also killed.’
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De 2 Duitse militairen welke omkwamen waren onderdeel van de verbindingsdienst (Luftnachrichten)
geen dienstvak wat doorgaans met munitie en mijnen werkt.
Bestudering van alle verslagen, foto’s, filmbeelden en de authentieke artefacten wijzen eerder in de
richting van een noodlottig ongeval.
Het feit dat er veel meer Britten dan Duitsers gesneuveld zijn is logisch als men bedenkt dat de meeste
Leicesters statisch op de velden verbleven om de ontwapening te coördineren, terwijl de Duitsers in
golven over de velden geleid werden om vervolgens naar hun bivakplek af te marcheren.

22

Bronnen.
Gegevens Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (WASt).
Documenten Gemeente Zeist.
Foto series en filmbeelden van o.a. W.. van der Poll, C.P.R. Holtzapffel, G.Niestadt,
en materiaal van de familie Dean.
Verslag van Private W. Duffy, Leicestershire Regiment 1st Bn. The Green Tiger, May 1947.
Het verslag van Sergeant Major
John Dean in het Green Tiger
Journal spring 2004.
In 2006 iets herschreven als
Tragedy after Victory.
Ook de War Dairy van het
Leicestershire Regiment 1st Bn.
is als bron gebruikt.

© Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 - 1945. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke
manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Legerplaats Soesterberg 1939 - 1945.

23

