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Uit het ingestelde onderzoe ,om t het optreden 
van I-i R.I. ,aan de 11Wassenaarsche Slag ", is het volgende geblekE 

, <) ~ C .- I-1 R.I. ontving in den namiddag van 10 Mei 1940 
lrvv-.J IJ,•v ,) ··- opdralth-o,om op, te rukken tot de lijn 500 M. z. van en evenwijdig 

n 1- 1 aan de "Wassenaarsche Slag. 11 

e-,,v, I De verschillende onderdeelen van het bataljon 
waren toen in de omgeving van Rijnsburg in gevecht geweest en 
bevonden zich meerendeels nog in het gevechtsterrein. 

c.-I-lR.I. wenschte zoo snel mogelijk af te mar
c.heeren en verzamelde daartoe zijn bataljon. 

Dele Compagnie,waaraan toegevoegd eén sectie M.C.,bevorLd ziel 
echter nog grootendeels in opstellingen in het terrein z. van 
Rijnsburg en kon daardoor niet spoedig genoeg terugkeeren,terwijl 
bij het teruggaan van de onderdeelen nog slooten en tochten 
doorgetrokken moesten worden,zoodat te Katwijk deze onderdeelen 
van droge kleeding moest worden voorzien,alvorens weder marsch
vaardig te zijn. 

In verband hiermede ontving de compagnies-commandant llX 
van den B.C. order,om zoo spoedig mogelijk met middelen van ver
sneld vervoer,met zijn compagnie het bataljon te volgen. 

De commandogroep èn de 4e sectie van deze compagnie 
(compagnies-reserve), welke nog tijdig op de verzamelplaats van 
het bataljon aanwezig waren,zijn met het bataljon medegegaan. 

½ sectie van de compagnie was reeds. op den 10 en Mei 
vroegtijdig aegestaan voor de bewaking van het kruispunt van de 
spoorlijn Haarlem-Leiden met den kunstweg Haarlem-s- Gravenhage. 

Het te vervoeren deel van de compagnie bestond dus uit den 
cornmandant en 2~ sectie tirailleurs+ eén sectie M.C. 

~ ' 

Het bataljon marcheerde af,met twee vo6rcompagnieen 
(de 2e en 3e compagnie); de later aan te voeren le compagnie zou 
de bataljonsreserve vormen. 

De 2e en 3e compagnie bestonden ieder slechts uit twee 
sectiën. 

Eén sectie van de 2e compagnie verbleef onder de bevelen van 
c.-1 R.I. en werd aangewend tot versterking van de Haagsche Schou~ 

Eén sectie was door c.-4 R.I.,ingedeeld bij een bataljon 
van dat regiment, ter versterking van dat bataljon. 

Eén sectie van de 3e compagnie was belast met de bewaking 
van Nora. 

Eén sectie was ingedeeld bij de gevechtstrein van het batal
jon,ter beveiliging daarvan. 

Langs en ter weerszijden van het aanvoerkanaal werd op
gerukt. 

De M.d. (min eén sectie) kon het tempo van de vo6rcom
pagnieën niet bijhouden. 

Op . 



Op 11 Mei te.± 3.15 kwam het bataljon na den zwaren marsch door de 
duinen zeer· v êrfflöê'îä bij "de Wassenaarsche Slag " aan. 

Te 3.30 kwam de M.C. eveneens aldaar aan. 
Met den vijand was geen voeling verkregen. 

De onderdeelen van het bataljon ontvingen opdracht eerst een 
kw~~ier M! .~lY.1.i :g:t,i_g~mJpµt~n } & r ~s!,e!~ en ziq}~ ___ g._ä~flé;l~ "~ ..m;,,~v~r~• 

,--- tr:"-M.C.-I-1 R.I. ontving ópdracili , om de 2e en 3e compagnie 
ieder met e~n sectie te versterken en de beide andere sectien op te 
stellen nabij den commandopost. Alle stukken gereed tot vuren tegen 

luchtdoelen. 

Kort daarna kwam c.-1-I-l R.r. met anderhalve sectie tirail
leurs en de _hem toegevoegde sectie M.C. bij den commandopost aan. 

Deze sectien,waarbij zich de e.c. bevond,waren per auto ver
voerd tot "de Mient II waar de weg versperd was en zij n verder gemar
cheerd naar II de Wassenaarsche Slag"· De overschietende sectie, 
waarvoor geen vervoermiddel meer verkregen kon worden,zou daarna 

worden opgehaald. 
Te± 3.45 had het bataljon de opstelling ingenomen,welke op 

bijgaande schets is aangegeven. 
De bataljons-commandant had geen bevelen gegeven voor de 

beveiliging van het bataljon. · 
Op eigen initiatief hebben enkele sectie-commandanten 

posten uitgezet. reah±~~ 
De sergeant Muskee,c. van de~ vo6rsectie van de 3e com

pagnie had twee dubbelposten geplaatst,op elke vleugel van zijn 
sectie eén. 

De vaandrig Drabbe,c. van de linker vo6rsectie van die compagnie 
had op elke vleugel van zijn sectie een enkelpest geplaatst. 

De sectien van de 2e compagnie hadden geen beveiliging uitge
zet,evenrnin de commandogroep van den B.c. 

Wel waren bij de automatische wapens p iketten aangewezen. 
De linkervleugel van de 3e compagnie lag z 200 M. achter den 

rechtervleugel van de 2e compagnie. 
Het bataljon,als zoodanig, was derhalve in front,op de flanken 

en in den rug niet beveiligd. 
Te.± 4.15 werd het bataljon van verschillende zijden- uit de 

,. richtingen, vvelke op de schets met 6-rroene pijlen zijn aangegeven -
\onder krachtig mitrailleurvuur genomen. 

·· · ~- ;..,Het b~.:!@,*j sm. ,.,J ?,:g_ o_p__d~t ~_ og_genb1-i~ i_:,_é __ _:rust~n ,.,Qf __ te" slapen.. 
De B.C.,die in het op de schets aangegeven huis vertoefde, 

kwam naar buiten,riep 11niet schieten,eigen troepen II en liet on
middellijk door den hoornblazer,ophouden met vuren blazen. 

Het vijandelijk vuur hield echter aan en tevens wierp de 
vijand met handgranaten. 

Be verwarring was onbeschrijflijk. 
De B.c. zwaaide met een zakdoek,hoewel hij werd gewaarschuwd, 

dat het geen eigen troepen waren. 
Ook anderen zwaaiden toen met zakdoeken en een afgerukt 

stuk wit gordijn. 
Er vielen dooden,onder wie de B.C. en een c.c.,en gewonden. 

Het bataljon gaf zich over~ 
Enkelen en kleine groepjes,waaronder ook de commandant van 

dele compagnie ,hebben het bedekte terrein N.O. en z.w. van 
Oostdorp kunnen bereiken en zij n uiteindelijk i n Wassemtar bij 
III-1 R.I. aangekomen. · 

Ook de trein van het ba taljon,welke in het bedekte terrein 
nabij Rijksdorp was opgesteld1 heeft Wassenaar kunnen bereiken. 

De sectie van dele compagnie, welke nog zou worden aangetrok
ken,is echter niet gekomen,aangezien deze opdracht had ,om eén der 
onderdeelen ter plaatse te versterken,of te beveiligen. 

De commando-voering van deze compagnie werd belemmerd , 
doordat twee sectie-commandanten gewond r aakten. 

Ten 



. Ten behoeve van de samenstelling van dit verslag z1.Jn 
verschillende commandanten en ondercommandanten gehoord,terwijl 
met deze commandanten op het gevechtsterrein aan II de Wassenaarsche 
Slag", de juiste opstelling van het bataljon is vastgesteld en 
het gebeurde is nagegaan. 

Het is onverklaarbaar,hoe de B.C. in de meening kon 
verkeeren,dat hij met eigen troe~1 en te doen had. 

In de eerste plaats werd alle kanten hevig vuur ont-
va.ngen,doch de vijand was niet · i ch tbaar en waa:ckich, soms ver-

toonde,waren het Duitschers. . ~~ 
Doch ook uit het vuur - de v.innige kor te stooten - , 

waarmede het bataljon reeds den vorigen dag in de omgeving Katwijk
Hijnsburg had kennis gemaakt,bleek duidelijk,dat men met vijand 

te doen had. 
Alle officieren,onderofficieren en soldaten,die ik gehoord 

heb,verklaren positief',dat zij geen eigen troepen en geen Neder
landsche krijgsgevangenen, tijdens den .-cval hebben gezien. 

De wachtmeester Geurts, die tot de krijgsgevangenen behoor
de, verklaarde mij,dat het inderdaad vrijwel onmogelijk is geweest, 
dat de gedekt opgeatelde krijgsgevangenen zijn gezien, of als zoo
danig herkend. 

AAN: 

De Kolonel, 
Divisie-Commandant, 

L.H.Kraak. 
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