
'COMMANDANT I DIVISIE

, ;

GEVECHTSBERICHT van den l0en Mei 
1940.

(Plaats van ontvangst: St.K.-'s-Gravenhage
le BEVEL ontvangen (Uur.van on~vangst:7~Ö Ç,~D(Van. C.-I ~.K. ~"

Opdracht: Sluit af: 1) Kunstweg :Zoetermeer-den Haag2) KunstwegDelft-Den Haagg
Bezet: 17 Brug bij Veur

Uitvoering.:.C.-R.Gr. werd belast met de uitvoering van dit bevel.
Door C.-R.Gr. werd II-R.Gr. hiervoor aangewezen.

Bijzondere mededeelingen: geene.
(Plaats van ontvangst: cp. Rijswijk

2e BEVEL ontvangen (Uur van ontvangst: ? 1('~i:1) -;

(Van: C.-I L.K.
Opdracht: Herover: 1) Ypenburg

2) Ockenburg.
Uitvoering: ad 1 Opdracht aan C.-II R.Gr.:

Met alle ter plaatse aanwezige --  troepen
onder Uw bevel Ypenburg heroveren.

ad 2) Opdracht aan C.-R.Gr.:aanMet I-R.J. uit richting Monster en II-R.Gr.uit 
richting Kijkduin. 1-2 R.A. onder de bevelen gesteld 
van C.-R.Gr. tot steun van den aanval.

/

I 1Bijzondere mededeelingen:,.'-'~.,-, '--..lVaad l) Ypenburg.

\
I -- le aanval. Een Comp.-II-R.Gr., versterkt met
.troepenonderc3.eelenvan 14e Dep .Bat. en met onder-
deelen van III-R.Gr.(dat na ± 20 vliegtuigen te 1 

hebben neergehaald achteruit werd geworpen) 
moest .'terug 1J'legensvijandelijk vuur.

Deze aanval mislukte; de troepen vloeiden terug
naar de Hoornbrug en werden aldaar door C.-1 Div.
persoonlijk opgevangen.
II-2 R.A. werd order gegeven Hoofdgebouwen 
bijge-~bouwen Vliegveld onder vuur te nemen.
Op persoonlijke order van C.-I Div. werden de aan-
wezige troepen (onderdeelen III Dep.B.A.; 
onderdeelenvan 14e Dep.Bat. en II-R.Gr.)R.Gr.), 
gesteunddoor afzonderlijke stukken artillerie voor den
2en aanval aangezet en het uur U bepaald op 15.30.

j De navolgende troepen kwamen ter versterking aan:
j' 1) C.-III-9 R.I., werd te 12.05 de order verstrekt
. op te rukken, het hoofd nabij Geestbrug en zich
,aldaar op te stellen in afwachting van nadere

bevelen.
) g) C.-4e Dep.Bat.at.werd te 12.45 bevolen onder bevel 
I C.-I Div. te treden,/de comp. te verzamelen en zich

_~I met den groots~en spoed te melden bij C.-II-R.Gr.
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GEVECHTSB~ '!t!fIT van,~tlen- ·1Gen Mei 1940. 

le BI!.."VEL ontvangen 
(Plaats van ontvangst: St$.-'s-Gravenhage 
(Uur van ontvangst: 7.,,/óD ç ':)0 

(Van: c.-I L.K. / ' / 

2e 

Opdracht: Sluit af: 

Bezet: 

1) Kunstweg Zoetermeer-den Haag 
2) Kunstweg Delft-Den naag 
~ Brug bij Veur 

Uitvoering: C.-R.Gr. werd belast met de uitvoering van dit bevel. 
Door c.-R.Gr. werd II-R.Gr. hiervoor aangewezen" 

Bi,jzondere mededeelingen: geene. 
(Plaats van ontvangst: 

BEVEL ontvangen (Uur van ontvangst: ? 
(Van: c.-I L.K. 

Opdracht: Herover: 1) Ypenburg 
2) Ockenburg. 

cp. Rijswijk 
1 1 .,,., 

Uitvoermg: ~ d 1 Opdracht aan c.-II R.Gr.: 
. l\J,e alle ter plaatse aanwezige ,'e:rnvezig,t troepen 

onder Uw bevel Ypenburg heroveren. 

ad 2) Opdracht aan C.-R.Gr.: 
Met m-R.J. uit richting Monster en I-R.Gr. uit 
richting Kijkduin. I-2 R.A. onder de bevelen gesteJ.d 
van C.-R.Gr. tot steun van den aanval. 

/ 

~i.izondere mededeelingen: 
ad 12/Ypenburg. 

~ le aanval. Een Comp.-II-R.Gr., versterkt met 
· troepenonderd.eelen van 14e Dep.Bat. en met onder
deelen van III-R.Gr.(dat na± 20 vliegtuigen te 
hebben neergehaald achteruit werd geworpen) moest 
terug wegens vijandelijk vuur. 

Deze aanval mislukte; de troepen vloeiden terug 
naar de Hoornbru.g en werden aldaar door C.-I Div. 
persoonlijk opgevangen. 
II-2 R.A. werd order gegeven Hoofdgebouw en bijge
bouwen Vliegveld onder vuur te nemen. 
Op persoonlijke order van C.-I Div. werden de aan
wezige troepen (onderdeelen III Dep.B.A.; onder
<J.eelen van 14e Dep.Bat. en II-R.Gr.), gesteund 

.door afzonderlij ke stukken artillerie voor den 
2en aanval aangezet en het uur U bepaald op 15.30. 
De na.volgende troepen kwamen ter versterking aan: 

11) c.-III-9 R.I., werd te 12.05 de order verstrekt 
op te rukken, het hoofd nabij Geestbrug en zich 

· aldaar op te stellen in afwachting van nadere 
bevelen. 

j g) C,-4e Dep.Bat. we~d te 12.42 bevolen onder bevel 
1 c.~r Div. te treden,., de comp. te verzamelen en zich 

met den grootsten spoed te melden bij C.-II-R.Gr. 
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3) ~l-I-B.Pa~ werd te 13.25 bevolen zich ter
beschikking te stellen van C.-1I-R.Gr. tot steu.n
van den aanval op Ypenburg • .-
.i) twee Sn.Pag.van--3-R.H. )/werd te 14.05 het navol-

~~S.Mr.van .3-R.H. )' gende bevel gegeven:
~.één S.Pag.opstelling nemen aan de spoorlijn.

(snijpunt kuns tweg Rijswijk-Wateringenn) Front 
Wateringen.

Q.één S.Pag.opstelling aan de spoorlijn (snijpunt
RRijswijk-Poeldijk) hierbij de C. der beide Sn.

Q.S.fu~. in af~va.chtingvan nadere orders, verzame-
len bij R.K.Kerk te Rijswijk.

De artilleriesteun, uitgevoerd door 11-2 R.A. had tot
Iresultaat, dat het tweede schot een voltreffer was
op het Hoofdgebouw.
Het resultaat van den aanval was, dat na afzonder -
lijke gevechten tegen meerdere boerderijen en de
Verffabriek aan de Vliet, gesteund door afzonder-
lijke stukken van 6 Veld en 7 Veld, Ypenburg in
onze handen kwam.

De bezetting kreeg opdracht van C.-1 Div.:
/Ontruim Ypenburg voor bombardement door Engelschen.
V66r dit kwam, werd een bombardement uitgevoerd

~-"l1GQr_..~~ ...~~~ tschers, daarna. door de :8ngelschen.
i Na afloop van deze bombardementen gingen de
I troepen, onder bevel van C.-II R.Gr. vanuit de rand

v.anYperlburg, ingevolge opdracht van C.-1 Divl
\..LJelft io~SI:.tt,efX. 

ontzetten. /'. ad 2)
Ockenbu!'g.Deze aanval, waarbij ~ dapper werd gevoch-

ten, voerde tot herneming van het Vliegveld.

3e BEVEL ontvangen (Plaats van ontvangst: cp. Rijswijk
(Uur van ontvangst: 19.40
(Van: C.-I L.K.

Ontzet Delft en doorstooten tot Zuièrand Delft,
zoodat de kuns tweg Delft-Rotterdam vrij komt van
vijand.
1) De nog beschikbare troepen van III-9 R.I.rukken op
en stooten snel èoor langs Vliet naar Delft.
2) II-R.Gr. (min één S. te Monster en één S. ter
beschikking Ockenburg, de tir.compn., sterk twee Sn.)
met de nog beschikbare troepen rukt op en stoot snel
door langs nieuwe autoweg naar Delft.

\ Opdrachj;:

I Uitvoering:
I

11

3) G-.1-I-B.Pag. werd te 13.Q5 bevolen zich ter 
beschikking te stellen van C.-II-R.Gr. tot steun 
van den aanval op Ypenburg. .-
,1) twee Sn.Pag.van 3 H.H. )J werd te 14.05 het navol-

een S.Mr.van 3 RoH. )- gende bevel gegeven: 
s. één s.Pag.opstelling nemen aa.n de spoorlijn. 

( snijpunt kuns tweg Rijswijk-Wateringen) Front 
Wateringen. 

Q.éên s.Pag.opstelling aan de spoorlijn (snijpunt 
Rijswijk-Poeldijk) hierbij de C. der beide Sn. 

g_.S.Mr. in afw8;chting van nadere orders, verzame
len bij R.K.~erk te Rijswijk. 

De artilleriesteun, uitgevoerd door II-2 R.A. had tot 
,resultaat, dat het tweede schot een voltreffer was 
op het Hoofdgebouw. 
Het resultaat van den aanval was, dat na afzonder -
lijke gevechten tegen meerdere boerderijen en de 
Verffabriek aan de Vliet, gesteund door afzonder
lijke stukken van 6 Veld en 7 Veld, Ypenburg in 
onze handen kwam. 

De bezetting kreeg opdracht van c.-I Div.: 
~<rntruirn Ypenburg voor bombardement door Engelschen. 

_ .,,...------;_ V66r dit kvyam, werd ~en bombardemen_~ uitgevoerd 
,t• J;.b / c/°t'-<.., · l ----U-Oor _ ~~ _:e~ tschers, aaarna door de l!.ngelschen. 

1'. - Na afloop van deze bombardementen gingen de 
I{/• troepen, onder bevel van C.-II R.Gr. vanuit de rand 

van Ypenburg, ingevolge opdracht van c.-I Divl 
Delft ÈRxtrt:tax.ontzetten. 

// ad 2) Ockenburg. 
Deze aanval, waarbij~ dapper werd gevoch
ten, voerde tot herneming van het vliegveld. 

3e BEVEL ontvangen (Plaats van ontvangst: cp. Rijswijk 
(Uur van ontvangst: 19.40 

Opdrach!:: 

Uitvoering: 

(Van: C.-I L.K. 

Ontzet Delft en doorstooten tot Zuiè.rand Delft, 
zoodat de kuns tweg Delft-Rotterdam vrij komt van 
vijand. 

1) De nog beschikbare troepen van III-9 R.I.rukken 
op en stoeten snel èoor langs Vliet naar Delft. 
2) II-R.Gr. (min één s. te .Monster en één s. ter 
beschikking Ockenburg, de tir.compn., sterk twee 
Sn.) met de nog beschikbare troepen rukt op en stoot 
snel door langs nieuwe autoweg naar Delft. 
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3) Beide Cn. stellen zich in .Delft in verbinding
met c.- 6e Dep.Inf ••(tfn. 1268) en stootal in sa-
menwerking mat 6 Dep.Inf. (dat Delft nog in bezit 
heeft) Z. van Delft cbor,zoo,dat de wer; :Jelftl 
Rotterdarr. vrij komt•
4) Z. Vó.n Delft op wEg naar :"otterdam I)evindt zich
Khpitein Berghuis met Dep.Comp••Vlrs. ,\vae.rteLsnover 
vij and••

!;'J Bij zondere mededeelinp;:
i'l Te 20.50 'Nerd door III-9 R.I. 8i'geFlarcheerd.

Te 22.00 bevonden de voorste beveiligende è;.fdeelin~:en van
I1-R.Gr. zich ter hoogte van dri s1-)rong kunstv,egen vt.83-449(

)( zi~ sc~n81:s).

:Üda&.:cv',ere].;:est,ooten 0',) een Dost VétD de lRechnische Hooge-
school COTLragnie: ... "-

De Cor~'~!;LnC.Er~tha(~ geen verb[üJd met C.-VIe Dep. In:f ••5 die in
DelC~ 2·c.\'·ec~.tenheld geleverd,en d.e Z.- en Oostl"and Llad Gezet.

Ta- i rsterking k iaL~. nog.
". ,-' 'h t '"'I no 1 -f't ' \ .II-12 R.I., (.ll;:; L, lC.•.," e c: .•.•.••v s'eme cS.he e... op cp. -- .0l v •• en

de navolgsla.e 0.l-·drO,ciltontvi:tz;:
Lén Corl!p••lni'ç + 1 s. z'\N~mitI'. op Ypenburi;.
11-12 :"•.•1. (min bovenstrcarlde) llét2.r Z. r·c.ll :0elft ter ver-

sterldn~' der troe'0en éÜdaaro-. - . ~J)lt batalJon r!~al'cheer<le18.l1of~zé.a.::üojJ en is niet inevecht
gevieest.

( piLats \/'0.11 ontvangst~ cp •.-RiJsv1:Ljk
4e Bevel ont,v ngen (uur %.n ontVéTJ.,fst~ 23.00

( van: C.- I L.K.
Opdr&cht:

I•.lgelreen verdedigingsbevcl.HéJI'dnekkig weerst&nd bie0.en in de
li.j n~Vliegveld Ockenbur6-Loos duinen,ls.ter ÜJf;en-Delft-Pij DE cker ••.
Zoete rmeer-ZegÏJI2.8rd::.Zoet er\'iOude::.Leic:.en=~J0or dwij k=No0ró.V'.::L jk E.an Zeeb
Ui tvoerj.!.jf(:

~~e't. 0 )g8H:é ctkte verdeèi.Ü::inf,·s'bevel is niet uitge.;ev-=:n Ïlve,:.;ens
order C.--'- I L. K. ad •. 11 l\le11940.

3) Beide Cn. stell~n zie~ in Delft in vcrbindin 
met C.- 6e De_p.In:f.(tfn. 1268) en stoote:n ins,·
rnenvverking we 6 Dep.Inf'. (dat, Delf noc... in bezit 
heeft) ::3. va....-1 Delft èoor,zoo,àat de we6 Le:ï..f't/ 
Rotterdam vrij komt. 
4) z. ,r n Delft op v ~ na&r ::- otterdam 'ievindt zich 
:E:é•i:iitein Ber.§;l1uis met Dep.Comp.'ilrs . ,wae.rte.,_;enover 
vija id. 

::Ji.j zond.ere rr..ededeeling: 
Te 2C. 5c ~verd door III-9 R. I. a.f'ger.:ét.rcl.te erd. 
Te 2Z.G<.. bevonden de v o ste beveili_;:;;nde b.f'deelili·en van 

II-R.Gr. zich te:c hoogtE. van clr·iesJ:Jr ng kunstvve6en vt •v3-44 ( 
)( zi~ .sc~t ç:ts). 

f 
Te (Niet op se 

iüclas:i: , erd : . .:C~)stoot en op een pos· Vó.n de :1Rech11:i.sch0 :r o[;;e
s hool Cc.,r,.1 ._.gnie. 

De C:or:ïé:-~1Cé ~t haè. &;een v rbu.r 1et c.-VIe Dey.Inf'.,Cic in 

DE::J.i't C\ cl1tcm hc:.td 0e everd,en de z.- en 0ost1·and ~12.a. "uE.zet" 

'l\:J: Ter-at rkJ..n€ .r-'VElL ~ - nor.;. 

- T 1 ) - - " . . ,.._ t '"'1 00 1 l ft T , • 
...:.._- t:e. __ • i. •, G..iJ::: Z l.Cl.i. . e é. • ;;c;e11ce C... 1ee 01) cp. -- J..;1. Vo e.."11. 

de navoJ.'-'a:J.e oJ. èlrl..c~1t ontvi:u,;;;: 
.wén So,· •• Inf., + 1 ei. zw,mitr. op Yr:enbur6 • 
:i::::::-_2 :.. ... - • (L!L, bovenste:. de) .L1c•é:' ... C z. r·&nu. Deli't ter ve1-

sterking· c3er troe..i:) en r daar o 

D:.t '"Jé.té.ljon J.Cheerue ló.il.§,"/$ Zé.rL. O}i en is ni tin 8'\E..Cát 

~ v. eest. 

( pi[.ats vá.n ontvanzst~ cp.-Ri.;3\:vijk 
4e Bevt;; ï oE"t" v n . .:::; n ( uur V&.. H ontvéL. s_ st: 23 • ('l 

( V&ll: c.- I L.l. 

üudrac.nt: 
.nl~en.een verc.ecti,:sint, bevcl. 1Ié,.rdne1'" 1d 6 v:eerst& ~a. L i26er. in de 

lijm Vlie6 ve L... üc1~enbur0 -Loosci"ünen ·~,G.ter ir1.t;en-.Jelf't-:- iinë cker ... 

Zoete rme er-ZesJÏ/v e.l:rd=-Zo et er\',o ude=Le ic..en=T oor dvï_ij k== lfoo rf.ï.:i J k E.8.11 Zee" 

L"i tvoe : ... ·,g: 
::e~ .... 0..,12;1;:L'.1 L:rt8 ver ded.i,;in[,·.s vel is .1.it. uitce,;evcn v e

0
ens 

oraer C.- I L.K. ad. 11 l~i 1940. 



Bi.izonderheden~
In verLaLd. Llet opclr&c:ntwerd. cp.-I Div. te Hijs\!ijk terugge-

brctcht lb ar St oK. -I Div. (.Raamwegl te 2.00.

::E;t o.2nt&..1gever.genen Vé;:l.n di en dag bedr'oeg tU'sSCilS j.! ' I s-GI'a-
venhaJ..{een ::Delft(Ypenbur,:;) naa:c' schatting minstens een 4(;J ma,i'1., 
we,aroncier 1 koJ_onel,2 luitenant-kolonels en verscheidene 
andereofficiereD.,ter\:iJl bovenaien materieel:cieel 
wbuitgemaaktE.akt•. 1e Ponton .d,fcleeli..!lli.te Pijnacker wist zich door plE,a.t.seliJke ge~
vec:c~tenw2.8.rbi;; gevonger:en werden heme.akt e.ld8.e.r te J.k,.I1Ûl8..Ven,
en giTI.6daartoe herh&aldelijk zelf' tot het offensief over.

Hoofd Sectie V-Ie Divisie. 1j,erd o~ edrGgen het straJ.1.d zoodani!::ote
versl'erren dat Leen vliegtui.;en kondm lémden.

,.>?Rijswijk (Z.H.), 10 Mei 1940
~~ /DDe kolonel,C.- 1e Divisie"W.F.K.1=

Bischoff van Heemskerk

4 . 

Bi.i z ond.e:Phe den~ 
In v rLéi.EC.. r.iet opd.ré.cht werd. cp.-I Div. te RijmJijk tcru.§;ge

brac_1t 11:.ar StoK.-I DivoC:\.éoéH\ieg} te 2 000. 

HE-t ó.e.nt&l gevaLgenen van dien dag bedr·oeg tusse;üG:ü ' s-Gra
venha_€Se er: ::Jelft(Yenburc:;; ) llétar scl18.ttin._; minstens ee.1.1 4Cv riaa!l, 

\f,, ae.rond.er 1 kolonel,2 luitena:nt-ko~(>De::ï.s en v rscheidene a:ndere• 
off'ic ieren, ter1.. ijl bovenaien vsel E,ate 0 ieel werd buitgG1r..s.akt" 

},-t,a-f,' . CJt..,_ H.i~/.t; Ie _Ponton ~ ... f~~elirlf: te Pijn ck~r wist zich d<_?or J?lè...&<t. e~,iJk ge--
/1 / _ vech t.:::n we.e.r o::;..:, ·ev onger.e n wei c.en t,emé,e..k t ·. é'-1:r te ,kJ.!C.J."lG.. • en, 

en gi~ daartoe herh&alä.elijk zelf tot het offensief' over. 

Hoofd 3ectie V-Ie Divisie \J·,era 09::.. eë.rq,,en h t strand zoodan.if:, te " 
versp rren dat leen vliegtui;en kondEn l&nden. 
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