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10 Mei. 4.00: Elf vreemde vliegtuigen (Duitsche) waar
genomen, vliegende boven • s-Gra.venzande 
richting West-oost, hoogte ca. 3000 Meter 
Lud. van Hoek van Roll.and neemt ze onder 
wur. 

SECTIE MIL GESCHIEDENIS 
Bur11au DOC-INfO 

'')CfNr.: '/f-J-4{) 

4.10 ; Stil p.larm gelaat in het onderkantonnement 
is-Gravenzande • . 

4.,30 : Bevel aan M.C.-II-R.J.: zw. mitrs. onmiddel
lijk in stelling komen op ca. 200 meter 

oost van het kwartier, opstelling tegen lu 
doelen. 

4.5'0 : Een drietal escadrillés Dui·tsche toestellen 
op ;ooo Mêter hoogte waargenomen, vliegende 
Nood-Zuid en daar.na (na door Lud. H.v.H. 
ondér vuur genomen te zijn) richting Oost. ,.oo, Uitkijkposten op de voornaamste punten 
van het onderkantonnement ' s-G:ravenzande 
opgesteld. Rijwielpatrouil1es uitgezonden 
door C. 3•II-R.J. 

, .10 : Meerdere esoadrilles vijandelitjke vlieg .. 
tuigen op 3000-,000 Meter hoogte. 

5 .30 : Bericht wordt, dat parachute-troepen dal.en 
in den Polder Staalduinen. Enkele Nederland• 
sche Jagers in gevecht met Duitsche toestel• 
len. Een Nederl.Jager vliegt in brand. 
Piloot da.alt behouden met valscherm. 
(Verhouding wa.s ongeveer: drie nederl. 
jagers (4,nmotorig) teg en tien Duitsche 
tweemotorige toestellen). 
c.-R.J. meldt, dat op verzoek van c.groep 
t s•Gravenhage te Wateringen een s .zw.Mitr. 
ter versterking naar Terheijde gezonden 
moet worden. Lt • Asselbergs ont. vangt hier
toe opdracht. 
Opdrach~ aan C. 3-II-R.J.: 
3-II-R.J. versterkt met een s .zw.:Mitr. 
begeeft zich naar de zuidoost én oostrand 
van ts-Gra.venzande; ter hoogte va.n Wouters
weg en sluit aldaar de toegangen tot het kan 
tonnement af. (Wouterseheweg bevindt zich 
in vk. 71-447, loopende van het zuidweste
lijk hoekpunt van dit vierkant naar het N.O.) 
Tegen troepen van vreemd leger ltra.chtig op
tredén en vernietigen. (Doorgegeven aan 
C .... R.J •) 

6.00: Bericht van c.-I.Div. (tfn} 
"Begeef u onverwijld met II-R.J. en een s.mr 
naar Rotterdam. Te volgen vrng; • s-Graven

zande..J:Iaaldijk-Wateringen-Delft-Rot terdam." 
Auto*s werden daartoe per luidspreker van 
het Gemeentehuis • s-Gravenzande opgeroepen. 
Deze autots waren vrij spoedig aanwezig; au-
to's welke reeds op de veiling aanwezig wa

ren, werden ontladen en ievorderQ. 
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gevorderd. 
6.10 Meerdere parachute-springers dalen ten Zuid-Oosten van 

's-Gra.venzande. 
Eerste treffen tusschen patrs. en vijand. 
c.-3-II meldt dat een ;o-tal para.chute-sprirgers zieh in 
het bosch Staalduinen verbergen; tervdjl tevens eenigen 
zich tusschen de kassen oost van t s-Gravenzi.:. nde verbergen 
1-II-R.J • krijgt opdracht twee Sn. als st .patr. uit te 
zenden Noord.westrand 's-Gravenzange. 

lt@stand bij 3-II-R,i, 
C 

Vaandrig Flietstre. bezet met, zijn s. kruispunt Maasdijk" 
Wouterscheweg. 
Lt. van Lieshout met zijn s. het kruispunt -aalG:s .:;r:... ·-.che

weg- Wouterscheweg. 
:&orp. Elkerbout sluit den Zanddijk met zijn groep af. 
Lt. Redeker is uitgezonden om met zijn S. de driesprong 

· Heenweg-lff.aa.sdijk te bezetten (de Heenweg loopt ca. 1500 M. 
Oost en evenwijdig van Wouterscheweg) teneinde aldaar 
aanwezige vijand te vernietigen o-.f gevangen te n~n. Te 
ca. 6.oo kwam de Lt. Redeker berichten, dat zij;i séctie, 
terwijl zij zich bevond aan den Noordvoet var. der. dijk,. 
ter hoogte van den Heenweg, door een groep Duitschers, die 
zich aan den Zuidvoet bevond, met hand- en geweer.granaten 
was ui t.eengesla.gen en daarna met Mi:tr. vuur werd bestookt. 
Tevens kwam bericht binnen, dat zich een groep Duitsche 
troepen ter sterkte van ca. ,o man bevond bij het caf~ 
"Jan de Pettt bij driesprong Naa.ldwijkscheweg-Heenweg. 
2•II-R.A. onder bevel van Kap. Dufour.1 die richting Naald
wijk moest, werd daarom door c.-3-Il-R.J. gewaarschuwd 
en geraden over Monst·er te gaan, hetgeen geschiedde. -
c.-3-II-R.J. vraagt bovendien versterking aan c.-II-R.J; 
het gevraagde werd niet verstrekt. 

7 .oo c.-3-II-R.J. me1dt meerdere afdalingen in en om het bosch 
Staalduinen. De dalers worden onder geweervuur genomen en 
men ziet enkele gewonden (dooden?) het boseh invoeren. 

7 .40 Wederom worden dalende Duitsche troepen gemeld.! thans 
tusschen •s-Gravenzande en Naaldwijk. C.•3-II"H.J. vraagt 
wederom om versterking, welke hem toegezegd wordt zood.ra 
Staf II•R.J., 2-II-R.J. en de treinen voor afma.rsch gereed 
zijn. 

8.00 Besloten wordt om over Monster naar 1-J'aa.ldwijk te ma.rchee
ren, hetgeen aan c.-R.J. wordt gemeld met opgave van rede
nen. c.-R.J. draagt c.-II•R.J. op zich te Na.aldrljk bij 
hem te melden. 

8.15 Bevel. aan sergt. Ravelli en wachtmeester v.d. Voort "Het 
Bataljon zal over Monst er--?-Jaa.l.dwijk-Wat eringen•Delft
Overschie naar Rotterdam vertrekken. Gemotoriseerden.en 
paardentrein I!Rreheeren te 9.00 resp. onder sergt.. Ba.velli 
en wachtmeester v.d. Voort af." 
c .-l-II-R.J. versterkt. met èen s .• zw.M:i.tr., stel.t zich zoo
dra de rest van het Bataljon is a;f:gemarcheerd, ter be
schikking van c.-3-II-R •. J. bij den Wouterschenwêg1 teneindi 
gezamenlijk a:f' te marcheeren over ttJan de Pet" a.d. Hèen
weg naar Naaldwijk. 
Aan Lt.AdJ.(Lt.Weber): "Alle niet gebruikte auto's mee 
doen rijden naar Naaldwijk om aldaar in te la.den de le en 
3e Comp.c.a. 

10.00 Aankomst te Naaldwijk van S·taf' en 2-II•met Gn.T. en Levens. 
rniddalent:rein"' ~P:evechtp- entkeuker_it.rein (trein met paar
den ~rac~ie onaer wacli~mees er v.d. Voort) bléken later 



12.00 

Ja.ter rechtstreeks naar Delft te zijn gemarcheerd ei 
konden niet meer aangetrokken worden. 
C .R.J. meldt1 dat II•R.J. voorl.oopig te Naaldwijk 
blijft te ziJner beschikking. 
Nogmaals wordt een bericht gezonden aan c.-3-II-R.J. 
om met toegevoegde troepen Qnmiddellijk naar Naald
wijk op te .narcheeren. 
c.-3-II-R.J. meldt hierop, dat zijn positie ter 
plaatse zoo gunstig is, dat hij de gelegenheid aan
wezig acht, het gevaar van opdringende pa.rachut.esp:tin 
gers te keeren. In den loop van den morgen was een 
s .Noordwaarts door Pol.der tt Oude land in de rich
ting Jan de Pet (Noordeinde Heenweg) gezonden om den 
aldaar aanwezigen vijand te verdrijven, terwij 1 de 
Lt. Semeijns de Vries van Doesburgh met zijn s.zw. 
Mi:tr., benevens Vaandrig Flietstra. naar ttachool" 
Zuideinde Heenweg v,ras gezondén. In-tusschen was het 
aantal dooden tot zes, -het aantal (bekende) gewon
den en vermisten tot 22 opgeloopen. 
Als successen werden gemeld: 

le. }Jaar het Noorden en Oosten van den Polder . 1t Ou• 
de Land terugtrekkende Duitsehers. 
Een paar gewonde Duitschers waren reeds ver
voerd. De burger-geneesheer Dr. Doorenbos te 
• s-Gravenzande heeft zich hierbij ve.rdienstelijk 
gèma.akt. Ondanks de schoten, welke oost en viest 
van 1s-Gravenzande werden gewisseld, reed hij 
met zijn auto af en aan • om gewonden te l1elpen 
en te vervoeren. later v1erd zijn auto gevonden 
bij een reeks van vijf à zes door de Duitschers 
gerequireerde voertuigen (zie 2e). 

2e. Het veroveren van twee door Duitachers gevor
derde auto•s met wapens en materiaal. Hierop 
bevonden zich wa.pens (o.a. l.t.mitrs., gaS!IBs
kers? automatische handvuurwapens, opvouwbare 
rijwielen, instrumenten o.a. afstandmeters) 
met de noodige munitie en eenige uitrusting. 
Deze voertuigen zijn .la.ter onder bewaking ge
steld van burgerwacht te 's-Gravenzande. 
Verder werden eenige afzonderlijke wapens en 
uitrustingsstukken ter plaatse in een sloot 
gegooid. · 

Verder deel.de de lt. van Doesburgh mede, dat bij de . 
oostelijke rand van het bosch Staalduinen Duitsche 
Troepen waren van geringe sterkte, die hij met ver
sterking van een sectié tir. wel kon overmeesteren. 
Hij zelf bevond zich bij Zuideinde Heenweg bij School. 
Hierop wordt 2-II ingezet vanuit Naaldwijk met opdradt 
zoo spoedig mogelijk een sectie te zenden terver
sterking a.a.n Lt. van Doesburgh en verder verband op 
te nemen met c.-3-II en daarna terug te ma.rcheeren 
naar Naaldwijk. 
Ondanks deze versterking gelukt. het niet het voorop
gestelde plan te volvoeren. Aanvallen die Duitschers 
met hand en geweergr-anaten deden, ja.gen een S. van 
2•II uiteen. ' 
Daar een en ander niet me:t de noodige snelheid \Vordt 
uitgevoerd, wordt bevel gegeven te Uaaldwijk te 
verzamelen. Nadat dit geschied is worden kantonne
mentswachten uitgezet langs alle toegangswegen, 
terwijl 3•II wordt aangewezen om de bezetting va'Vl -



.. 

ea 

ll Mei. 

12 

v-a.n T erheijde te steunen en eenige gevangen genomen Jagers 
te Monster te ontzetten, Teneinde de troep niet te veel te 
versnipperen, kan aan meerd re verzoeken van den Commanclant 
te Wateringen om een 20-tal Duitschers te •t Woudt (vt,79-
44~;) aan te vallen niet worden voldaan. 

22,00 Terugkeer van Monster van 3.-II te Naal.dwijk. 
Gedurende den nacht veel geweer- en mitr.vuur1 benevens en• 
kele ~ehoten van 6-Veld of Pag (é~n doode en êén gewonde). 

23.00 Telefonisch bevel van c.-I-Div: nop last van c.-I.L,K. zal 
II-R.J, in den vroegen morgen van 11 Mei na.ar Hoek van Hol• 
land afmarcheeren, teneinde zich ter beschikking te stellén 
van c.-Positie Hoek van Holland. 

4.00 Bevel wordt gegeven voor den af'll'B.rsch naar Hoek van Holla.nl, 
Marsch orde: 3.-II versterkt met een s.zw.lVIitr. (voorste e• 

c~e1on)~ 
2•II versterkt met M.C. (min drie Sn •) Een S. 
zw~mitr~ was in den morgen van 10 Mei op last 
van · C•R.J ~ naar T erheijde gezonden ter ver"" 
sterking van de bezetting aldaar, 
f-~~~~ S ,Zw .Mi tr • 
Trein. (hierbij de gemotoriseerde trein en van 
de paarden.trein aJ.leen de keuken-wagen en twee 
mun.- en gereedsch,wagens van 3-II; de rest 
bleef te Delft). ' 

Als dekking van de trein, tevens als achterhoede wordt een 
. sectie van l•II aangewezen. Deze sectie was kan onnementa
wacht bij Zuidwestelijke uitgçtng van Naa1dwijk langs den 
te volgen weg en sluit aan als de g h ele colonne gepassee 
is. 
Aanvangsu,_ 6.o~ 
Aanvangspûfft,: 200 met r Oost. van vij fsprong in Vt. 73-44, 
_Tijdens het a:f'ma...i.•cheeren cirkelen vij .vliegtuigen boven 
Naaldwijk, doch 'ziJn overigens niet hinderlijk. T ca.7.00 
zijn ziJ verdwerJ.en en behalve enkele beschietingen vanuit 
zijterrein en noordwest 's-Gravenzande verloopt de marsch . 
normaal. 

9 .15 Aankomst binnen Positie Hoek van Holland. Na aldaar h-et Ba
taljon gemeld te hebben bij den C .Positie Hoek van Holland, 
krijgt het opdracht.: , 

een comp. versterkt met een s.z ~ • .:itr. te zenden naar Ro-o
senburg (3-II-R.J. · twee Sn. aan te wijzen voor kampbe
veiliging). 
II-R.J. (min een comp. ën twee Sn. en min t1ee Mitr.sn.) 
wordt aangewezen voor versterking van de beveiliging van 
Noord• en Oostfront der Positie. 
In Hoek van Holland werd op ll Mei ernstige hinder onder
vonden van schoten uit de huizen. 
In den nacht van ll/12 iei treffen met vijandelijke pa.trs. 
die zich in het voorterrein bij de Hilwoning bevonden en 
op het .Oostfro~t bij Krim.sloot. 

ei 14.00 Bericht van c.-Pos.Hoek van Holland: uop last van c.vg.H. 
zal II-R,J. zich onmiddellijk verplaatsen van Hoek van 
Holland naar Rotterdam, C-II-R.J • meldt zich aldaar bij 
Garnizoenseomnandant". · 

14.15 .:aatregelen worden genomen voor het opvorderen van c. ,o 
autot s. c.-3•ll op het eiland Rosenburg iordt telefonisch 
opdracht gegeven zijn Comp. te verzamelen en af te na.r
cheeren naar het veer en zich bij C .-II-R.J • te melden in 
d Positie Hoek van Holland. De bezetting van Hilwoning 
en Oostfront. 11 ordt in.getrokken. 

17.30 Een veertigtal atito•s is aanwezig. Met het bepakken en in 
laden wordt a~evangen. 
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l2 Mei. 19.45-20.20 

13 Mei. 2.00 

8.oo 

-,-
aan.gevang~. 
Bomaanval tijdens het inladen. De aanval wordt vier
maal herhaald en afgewisseld met mitr.vuur uit een twe 
tal vl-iegtuigen. Afweergeschut en mitr. opgesteld 
tegen luchtdoelen vuren tevergeefs. 
Bericht va.n c.-3-II dat de Comp, die ca. 15 K.M. uit
eenla.g, bij het veer is aangekomen. 
3-II {min vijf groepen en een stuk Zw.Mitr.) is over
gezet. Er wordt verder ingeladen en gewacht op de rest. 

Afmarsch naar Rotterdam. Een bevel wordt aan de wacht 
te Hoek van Holland achtergelaten luidende: "Vaandrig 
Flietstra. zaJ. zich zoo spoedig mogeJ.ijk na aankomst 
uit Rozenburg met de vijf groepen en een stuk Zw.M'itr. 
naar Rotterdam begeven en ziclt aldaa.r melden bij den 
Garniz.Comm~•Deze vaandrig echter niet verschenen. 
Gedurende den ma.rsch Hoek van Holland-Rotterdam geen 
bijzonderheden. 
Enkele vij.vlgt.. verschijnen boven de colonne ter 
hoogte van Schiedam. 
Gemeld bij den Ga:m.Comm. te Rot·terdam. 
Opdracht gekregen: 
Een Comp. op te stellen b~.j st,ation Deli'tsche Poort 
(2-II•R.J.) 
De rest zal zich opstellen op de Goudsche Singel. 
Opstellingen ingenomen. Een groote vermoeidheid van 
den troep begint zich te openbaren., hetgeen blijkt uit 
het zich traag voortbewegen bij kleine verplaatsingen 
om het bataljon zooveél mogelijk afzonderlijk te hou
den van ile andere troepen, behoorende tot, andere ondeP. 
deelen ter plaatse. Andére onderdeel~n komen a.a.11 en als 
te ca. 10.00 brood en koffie zijn ui·gereikt, liggen 
hier en daar manschappen JJl.ngs de straten te slapen 
met hun brood in den hand en zelfs in den mond. Om 
hieraan een einde te naken en tevens met het oog op 
het luchtgevaar op dezEngeeoncentreerdentroep, worden 
scholen in de nabijheid in gebruik genomen en de onder
deelen als volgt ondergebracht: 
Vbd.A. en 1-II is gelegerd in de Zomerhofstra.a.t 2-II 
in de nabijheid van Station DeJ.ftsche Poort.,Staf 3-II 
en M.c . op het Alkernadeplein in de School voor eelden
de Kunsten. 
De paarden en voertuigen op het Moordplein. De gemoto
riseerde trein op het van Alkema.deplein. . 

13.00 Aan Ga.r.n.Comm. Rotterdam zulks gemeld. 
·~ Mondelinge opdracht van C .Garn.Rotterdam om Oversehie 

te zuiveren van vijand. Uaqr aanleiding van de over
vermoeidheid van den troep, welke vanaf den eersten dag 
vrijwel geen rust van beteekenis had gehad en de nach
ten grootendeels ih de buitenlucht in opstellingen had 
doorgebracht en daarbij ! ondanks onverwachte aamrallèn 
van vije.ndelijke militairen en burgers, het vechten 
tegen een meestal onzichtbaren vijand, zich kranig had 
gedragen , moest c.-II-R.J. zijn zv.1a.arste taak vervullen 
om C.G-3.r"l.u Rotterdam op dezen toestand te wijzen. Ook 
volgena de beide Officieren van Gezondheid was de ver
moeidheid van den troep dermate, dat eerst een flinke 
rust noodig was, wilde men de ma.nschappen weer tot iets 
in staat acllten. Ondanks het feit, dat. C.Garn.R•dam 
dit inzag en hem de besJ.issing merkbaar z~ viel, 
werd last gegeven aan dên opdracht gevolg te geven~ 
Toen c.-II-R.J. zich wilde verV1ijderen om uitvoering te -
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14 Mei, 6.oo 

13.00 

te geven aan de opgedragen taak, kwam telefonisch be
richt binnen, dat reeds van de zijde van c .-11 R.I . 
maatregelen inzake Overschie wo.ren genomen en deelde 

c.aarn.RO'tteru.am mede, dat de opdracht aan II- R.J. ver
viel. 
Den nacht van 13/14 Mei werd in Rotteraam doorgebracht 
waarbij onver\vachte schietpe.rtij en itj. de straten ge ... 
regeld1 zoowel bij dag als nacht, doorgingen, 

c,-II-R.J, meldt zich bij den Ga.rn.c. onder mededee"" 
ling1 dat het Ba.tal.jon weer in normalen toestand ver
keerde en z .n. néPr overschie opgerukt kon worden~ Dit 
laatste voorloopig niet noodig en opdracht gegeven het 
Bataljon ter plaatse gereed te houden, 
In den voornu.ddag worden herhaald.olijk schoten op mili
tairen gelost. O ,a.. 1ordt een burger in het bezit van 
een automatisch pistool naar het politiebureau gebracht. 
Bevel van C-arn.c. om onverwijld een stelling t,ê bezet• 
ten, front Zuid langs het kanaal Oost van Rotterdam en 
evenwijdig loopende aan den •s-Gravenweg. 
Opdracht: 11Uit het Zuiden opruldtende vij .troepen ver .... 
der doordringen beletten. n 
Bevel aan Staf en C .en.: 
De onderèleelen verzamelen en onmiddellijk afmarcheeren 
naar Goudsche Singel, front naar Oost.plein. Deze order 
werd gevolgd door orde1·s voor de treinen, die eerst na 
aankomst van het Bataljon moesten volgen. Vier aanwe
zige ledige vrachtauto's werden ter beschikking ge
steld van C. 3- II, die met. een S .zw .liitr. onmiddellijk 
naar het meest oostelijk gelegen vak van de aangegevén 
s~elling moest afrijden. 
N"uwelijks was 3-II in de zijstraten en op het van Al
kemade plein opgeladen, of de eerste bomrnenverpers kwa
men over het plein en lieten bommen vallen. De voorste .. 
auto met den c.-3-II (kap. Barends) reed onmiddellijk 
,.veg naar Goudsche Singel, de andere volgden ., niet,on
middellijk, doeh de troep zocht dekking in de huizen. 
ook de bemanning van de voorste auto oest hetzelfde 
doen op de Goudsche Singel. Het verband in deze Cmnp. 
was spoedig hersteld, doch de onophoudelijk vallende 
bommen en de reeds in brand staande gebouwen maakten 
het raadzaam de eerste aanval af' te wachten. 
Intusschen teJ.efoneerde C . • II-R.J . met den Garn.C •, ten 
einde dezen op de hoogte te stellen van den toestand. 
Hoewel de telefoon overging, werd niet geantwoord. 
Toen èen korte pauze int:i:-ad, werd opnieuw ingeladen, 
doch nauwelijk waren de eerstenin de auto's of een vol• 
gende bom-aanva1 brak op het pl.ein los en ·was men weer 
genoodzaakt dekking te zoeken. .. 
c . -II-R.J. gaf ten overvloede nogmaals telefonisch or
der aan C . - 2- II- R.J . om zoo spoedig mogelijk te vez-za
melen op de Goudsehe Singel en aldaar nad~re bevélen 
te ontvangen. voor het innemen van verdedigingsstellin
gen bij den •s-Gravenweg. Daar de bommenwerpers door
gingen met h m last op het Centrum van Rotterdam uit t e 
werpen, besloot C . -II- R.J. nà den Gàrn. c . nog tweemaal 
tevergeefs opgebeld te hebben, den a.fnarsch te voet aan 

. te vangen. 
Intusschén stonden drie à vier huizen op het van Alke
madeplein in vlammen. De goederentrein, welke aldaar 
op~esteld was 1 ..,had enkele voltreffers ontvangen. De 
s~Tgeant RaveJ.J.i wist nog de auto met reserve-munitie 
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munitie onder een bommenregen weg te rijden naar de 
Goudsche Singel en aldaar op te stellen in een zij
straat. 

13.45' Op de Goudsehe Singelt waar ook verschillende bommen 
VJaren ingeslagen en nog steeds insloegen meldde zich 

de kap. Boks (l-II), zoodat alleen nog mankeerde èB 
2e Comp. onder Kap. Ka.rres 9 die uit de richting Del#, -
sche Poort moest komen. (Hoevenstraat). 
Be Öomp.Boks was echter te verspreid opgesteld. ~ 
sp.Poid gpgci.t.aW. Vermoedelijk tebgevolge van het ge
vaar bij verder oprukken, bleven enkele sectiën te
veel achter. 
Van de autotrein konden zeven goederenwagens (w.o. de 
munitieauto) van het van Alkemadeplein wegkomen en 
volgden hèt Bataljon in de richting Oostplein. De 
sergt. Bavelli zou da.ar het bevel over deze rest. van 
de autotrein op zich nemen. Tengevolge van inslaande 
bommen werden twee auto•s onklaar en moesten op de 
Goudsche Singel achtergelaten worden. De auto• s be..\ : :·{ 
stuurd door den krpl. chauff'eur Rietveld van Staf 
II-R.J. bevattende de a~nistratie van den verple
gings officier en de geldk~st, bevond zich bij dit ge-
deelte van den trein. ' 
c.-II-R.J. gaf daarop aan c.-3 ... 11-R.J. order op te 
marcheeren over Oost.plein en Gedempte Slaak na.ar sa
menkomst Oude Dijk • s-Gra.venweg. 

14.15 Twee ordonnansen werden uitgezonden om 2-II-R.J. te 
zoeken. Deze Compagnie is echter niet op de aange
geven verzamelplaats ( samenkomst Oude Dijk-'s Graven
weg) aangekomen. De trein volgt onder Co. van s rgt. 
Bavelli (C.•Autotrein). Het. bombardement. vermindert 
eenigszins. 

J.5 .oo Aankomst op verzamelpunt. 
Bapport. ingenomen; 
Uitgezonderd de vèrliezen ,1aren aanwezig: 
St.af II-R.J. èn Vbd.A. (Lt.Adj. mankeert) 
l-II-R.J. (min drie sectiën) 
3-II-R.J • 
M.C.-II•R.,J. 
Vijf goederena.uto•s. 
De munitie- en ger.\\ia.gens van 3-II moesten voorloopig 
op het Noord.plein achterblijven met de paarden. 
De keukenwagen van 3-II is op het van Alk.ema.deplein 
achtergebleven op een auto. De.z.e auto's en een drieta.: 
andere aldaar geparkeerde auto's konden wegens defec
ten niet meer rijden. 
Drie auto's stonden a.1 in vlammen toen c.-II-R.J. het 
van Alkemadeplein te 14.00 verliet, evenals verschil• 
lende huizen rondom dit plein. 

15 .30 Gezien de zwakte van het aanwezige Bataljon en het aru 
houden:laan- en overvliegen van vijandelijke bommenwer• 
pers besluit c.-II-R.J. front Oost te ma.ken en de 
toegangswegen vanuit het Oosten en het tusschengele
gén terrein1 re. aangeleund aan Woudensteijn en li. 
aan een M.c.,..11 :a.I. te bezetten. 
Een rijwielpa.tr. van zes man wordt uitgezonden om ver
band op te nemen met eigen troepen op Woudensteijn en 
zuid daarvan. 
(16.1, komt deae onverrichter zake terug). 
Sergt. Garrits·e van Staf-II krijgt opdracht de trein 
verder ae.n. te trekken en op te stellen in zuidwest 
punt Kra.J.1nger Hout. Het bleek echter, dat twee auto• ,1 
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16.10 

J7 ,00 

auto• s door c .-I -lO n.I. op de Goudeeh Singel " 
ren in bealai.i &rer1omen ·en gel.oet, om ~ei• beschikting 
Vi vluehtelingen te orden geeteld. 

Later bleek, dat. de tl'lein met. aergt. Garri'ts 
een ander vQertuj.g 't1olgde; iJ . ann een luitenant., aie 
meded elde, dat. de wapens neergelegd 13.ro.n. en ge
d. el'te ging naar GoUda en -,.en and~ naar het West-
land" 
Een ûi~gezonsïen ordonnana çn een burg rv. cll et' m~ 

au'to me~en, · dat 'het gam.bt.trGaU niet me~ t 
'ber ikon was en de 2e Cómp, ner&rer1s s ~-~genomnn. 
B volgend bevel wo:rd't uitgegeven (in uit i- k el) 1 
ttl-II..;oR.J • (versterkt- me-t en s.z .tätr-,) .vot.'ll'
eotr4J?• stelt ~ieh op aan· den 's -.raverldiJkt front, 
Oos.t en sluit dezen weg af en het a.ansrenzend tGlt
rein. 
C .-J.-Il-R.J. neemt vel"band op niet eig~. troepen bi.j 
-( Zuid. van) · oudensteijn. . 
3•.!l•R.J. (versterkt met dé rest van d .:i"O .• ), is 
li.voo:rcomp.; c ..... 3-Il regelt MIWl.ui-tin~ met ~.c •• 
11 'R.!., . die z ~h no-o'l'd van I s-G:r.avrmdiJk bevindt. en 
luit de . eg~, köme.nd uit ~et. oost.en a:.C t.ot atUl 

h t Krälinger wo,ld. . 
De fJ.tî.A . Mul~ wordt met sergt. Rav Ui per u, .... 
t.o naar' c .. -vg.-ït. gezonden met het bericht., dat. de 
g -nomen maat.r g leti bevat én het verzoek behelst 
om 1iad re orders, aangezien met Gorn.C • Bott.,erdam 
alle verbin ing "rbroken is. 
V le b~riehten kQinen binnen1 dat de mpens zijn neet
,·elegd, dooh c.-II-R.J. be""J.Ui°l# ter plaatse te blij• 

_ven o.a. omd.ct:t. zulks ni t blijkt uit. de nog st.eeds 
v ort.gae.nde bombalXl .. ,~:r:111.g van l ·ter&un. 
J;len tiental r!ai•lni';¼'''. é.n Jtttt.rczent <..U.e de wapens 
hadden moeten n érl.eµ- en, komer1 ,,•:,.oh melden nuat. ver,. 
~oek om \ia.pens teneinde med te hel.pan. Zulks wordt 
t.o gestaan._ 
"eel."dere Mariniers komen zich ~ nmelden. zi3 

.ach-ter ge n wape11.S m.ee:t' 11 bt.on, 1or on z1J heenge• 
?;onden. Zij ui'\ten hiertegen heftige ~ot. st,en. 
\'I . rom i een burger bereid o per a.ut,o na.ar het 
gam.oure.au te gaan. HU k rt. terug (na oa. ¼ uur) 
met bericht, da-t; nièmänd aaruezig ia. 
Do0:r de v :rstikkende rQok wordt Cp. van c ... ll•R.J. 
verplaatst.. van Oude Dijlt naar Zuidoostpunt Kralin
ger Hout• Kapite.in \Y' . Wittr:veen1 die dool1' mij bij 
OUde Dijk word.t aangetrof:fen me,;, ongGVee:r een S .Int• 
wordt medegedeeld & t • Joor Kooprrane iieh ongweero 
J..000 met.er Oost.,1aart.s. bevindt. De sectie gaat zich 
aldaar rnel<.ten en kap. Wit-teveen ga.,'l · naar C .-vg.-H. 
om nadere bevelen-. 
lntusschen nemen . de beriol,ten, dat de pens z1Jn 
neergel go, '\fa. tere vo:t"nlên aan. el mil.it. irén 
trekken, ongeordend, richting overschie naar hot 
1'1 orden" 
Daar n ch de H. .A. Metll.~ns, n~oh Kap. Witt.eveen, 
nbeb de mot.orord:ennau Gen.~it (die te ca"17 .oo 
uitgezonden a na~ den Haag langs e n and ren reg) 
t..erugkeeroen en c.-Il•R.J. hoopte, dat aan het oost• 
front Vg. Holland nog teg 1stan geboden zou kunnen 
worden, beslui.t. hiJ met. de rest; van zijn 'b :taljon 
naar Gouda te •rch eren, '\eneinde zich al.da.ar on ... 
de~ de bev t n van C.Oostfront Vg.Hol.,l.and te rlltel!,;ezi 
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stellen. 
Bij l~ieuwerkerk hoorde C. -II- R.J . te 22 .15 de Procla
matie van den Opperbevelhebber, die hem zekerheid gaf, 
dat. aanmelding bij c. Oostfront.. helaas niet meer noo
dig was .Er wordt doorgemarcheerd en de troep wordt 
15' Hei, te ca. 2.00 te Reeuwijk ondergebracht. 

Reeuwijk, 18-5-1940. 

de l\,la.joor, 

w.g. Wijk. 
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· ~ ··j ,\N ;:21/ t) 
Regiment Jagers. 

Gevechtsbericht van 10 Mei 1940. 
" <t' \~ON~EEL: dj 

--------- .• 1 • ... ·1: ,i~41/ 
In den vroegen ochtend van \!_[e \ :.,:,we, d,,.,á.J -bevorR.-1...YJ.g 

van Naaldwijk opgeschrikt door hevig moto r on · en;;t1 spoedig werd 
het een ieder duidelijk,dat onze neutralite do _ . ..-'\!fuitschland was 
geschonden. 

De troepen te Naaldwijk,'s-Gravenzande en Monster werden gealar
meerd. 

Van c.-I Divisie werd het bevel "alarm" per teleîfioon ontvangen, 
alle troepen waren toen reeds gealarmeerd. 

Ik ontving dien dag nog het bevel van c.-I Divisie,bestemd voor 
I-R.J. luidende,dat dit Bataljon,versterkt met één sectie 48 C.Mr . 
ten spoedigste moest oprukken van Monster richting Ockenburg en 
zich onder de bevelen moest stellen van C.-R.Gr. Onmiddelltjk werd 
een sectie Mortieren onder bevel van Res.lste Luitenant Mr.Roscam 
Abbing op Monster gedirigeerd. 

Voorts een bevel aan c.-II-R.J. om zijn Bataljon met middelen va! 
versnel.d vervoer en versterkt met één sectie-48 C.Mr. te brengen 
naar Rotterdam en zich aldaar ter beschikking te stellen van den 
Ga,-rnmzoenscornmandant. 

Op de binnenkomende berichten,dat nabtj het staalduinsche bosch 
en in de polders Noord daarvan talrijke parachutespringers landden 
handelde ik als volgt: 

De toegangen tot Naaldwijk liet ik afsluiten door groepen van 
mijn Vbd. A. teneinde te voorkomen, dat parachutisten Naaldwijk onge
stoord komden binnendringen. 

v66rdat ik het bevel voor II-R.J. had ontvangen,naar Rotterdam 
te gaan,droeg ik c.-II-R.J. op,één Compagnie vanuit •s-Gravenzande 
te dirigeeren in de richting Staalduinsche bosch,teneinde de in 
de polders aldaar verbltjvende parachutisten te bestrijden en hun 
opmarsch naar •s-Gravenzande of Naaldwijk te beletten. 

Nadat ik dit bevel had «mu: gegeven ontving ik van C.-II-R.J. 
bericht,dat hij ~eeds bevel had gegeven aan uien Compagnie,ver
sterkt met één sectie zw.mitrailleurs,een soortgeltjke opdracht uit 
te voeren. ~e~ 

Nadat ik bericht ontving,dat parachutisten auto•s en motorfie 
van de burgerbevolking vorderden,heb ik de toegangen tot Naaldwijk 
bovendien laten afsluiten door pag. en 6 veld,terwijl ik later op 
den dag na ontvangst van het bericht,dat een troep van ongeveer 
60 Duitschers in de richting van Monster ging,de overgebleven sec ) 
ties mortieren(die naar II-R.J. gezonden was inmiddels terugge
keerd) op den weg Naaldwijk/Monster in stelling liet komen,teneinde 
genoemde afdeeling,b~ e.v. terugkeer naar Naaldwijk onder vuur te 
nemen. 

Gaandeweg bleek,dat het buiten gevecht stellen der parachute
springers veel ttjd kostte. 

Reeds vroeg in den morgen werd btj een der toegangen naar 
Naaldwijk een parachutist op motorrijwiel gedood , terwijl later een 
parachutist met gebroken been werd binnengebracht en in een café 
op de samenkomst van den kunstweg Naaldwijk/'s-Gravenzande met den 
Heenweg werd een parachutist door een sergeant van de 48 Comp.pag . 
neergeschoten.Toen eenigen tijd daa rna de C.-48 Comp.pag . met zijn 
commandogroep gemeld café naderde, werd hij door een twintigtal pa
r a chutisten, die zich in de omgeving van het café verzameld hadden

1 
verrast.Ttjdens het aldaar ontstane gevecht sneuvelde de Kapitein 
Schwing en met hem ztjn ordmnnans,ztjn sergeant toegevoegd en nog 
één soldaat. Een sergeant werd gewond en twee man werden als ge
vangenen medegevoerd . 

Ik hield C. -I Divisie op de hoogte van de verschillende ge
beurtenissen en meldde deze ook, dat II-R•i• vrijwel geheel in ge
vecht was gewikkeld tusschen Naaldwijk en s-Gravenzande. want 

C. - II-R . J. 



had,om zoo spoedig mogelrjk met zrjn Bataljon de verkregen op
dra,cht om naar Rotterdam te gaan te kunnen uitvoeren, de het 
eerst uit 's-Gravenzande in het terrein gezonden Compagnie 
nog met een Compagnie vanuit 's-Gravenzande laten versterken 
en bovendien een derde Compagnie vanuit Naald~ajk in hun richtin 
gezonden,teneinde de parachutisten in te sluiten. 

Ik ontving verschillende aanvragen om hulp o.a. uit Maas
sluis,wateringen,Het Woud(Zuid van Wateringen).Ik had evenwel 
voor hulp geen troepen beschikbaar toen die aanvragen binnen 
kwamen . 

In den namiddag verzocht c.-Groe:p 's-Gravenhage van Westfron 
Vesting Holland mij hulp voor wateringen èn Terheide. Ik had toen 
één Compagnie ter beschikking en meldde hem dit. Hij verzocht 
mij toen deze tegen ~2 Monster in te zetten,aldaar gevangen 
zittende Nederlandsche militairen te laten bevrijden en vervol
gens steun te verleenen aan de Grenscompagnie Jagers te Terhei
de. Ik dirigeerde de beschikbare Compagnie op Monster,doch na
dat ik dit had gedaan ,verzocht ik aan c.-I Divisie,of ik wel lllll 
aan die aanvragen moest voldoen,want ik verwachtte er meerdere 
en daaraan gevolggevende zou het Bataljon over het geheele West 
land verspreid geraken. 

Het antwoord was,dat ik aan die aanvragen niet moest voldoen, 
doch het Bataljon te Naaldwijk moest verzamelen en dit aldaar te 
beschikking moest houden. De Compagnie welke op Monster was ge
dirigeerd , ontving toen order naar Naaldwijk terug te keeren. 

In den laten middag was het Bataljon te Naaldwijk verzameld . 
Een deel daarvan werd gebezigd voor de beveiliging van Naald 

wijk,in samenwerking met de 48 Comp.pag en 48 Bt.6veld.Het niet 
voor de beveiliging benoodigde gedeelte rustte in de voormalige 
kwartieren van III-R.J. v66r het invallen van de duisternis had 
ik met behulp van rioolputten en palen,door de Gemeente Naaldwij 
ter beschikking gesteld,de toegangen laten versperren. 

In den nacht van 10 op 11 Mei hadden enkele schermutselinge 
plaats, doch van een werkelijke bedreiging was geen sprake. 

De C.-R.J. 

H.D.~cherpenhuyzen. 



Afschrift. 

Ov$rste Scherpenhuyzen 
o.:a.g.Jagers. 

's Grav nz9Jlde,13•6•'40 
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Gemengd Regiment onder Co. van C. - R. J. 

Gevechtsberi cht van 11 I>fei 1940. 

. . Ip de1; vroegen o~htend van 11 ~rei bevel ontvangen met Staf-R"J., 
waarbiJ c.r.:,r. Çmin één sectie), C.pag. en Bt.6 veld te marcheeren naar 

's-Gravenhage en de troepen aldaar op te stellen bij "de Bataaf" ter beschik
king van C.-I Divisie. 

II-R.J. kreeg bevel in de ingenomen opstelling ter beschikking t~ 
blijven van C.- Positie Hoek van Holland. 

I-R.J. (plus één sectie 48 C.Mr.) bleef ter beschikking van C.-R.Gr., 
III-R.J. bevond zich te Waalhaven. 

De troepen marcheerden met veiligheidsma.atregelen naar de Bataaf 
en kwamen aldaar, na eenige schermutselingen met den vijand bij Ockenburg, 
aan. 

Op Stafkwartier I Divisie ontving ik de order mij te melden bij 
C.-I Div. te Rijswijk. Aldaar omstreeks 12.30 bevel ontvangen den Staf van 
de Bataaf te doen verplaatsen naar de omgeving van de Hoornbrug te Rijswijk 
en deze aldaar t e r beschikking te laten van C.- I Div. uitgezonderd de Comp. 
pag. welke mede zou gaan naar Delf t te mijner beschi kking . 

Aangezien i k 48 C.pag niet tijdig bij de Hoornbrug aantrof1 ben ik om 
geen t ij d te verliezen zonder dit onderdeel naar Delft gegaan. 

In Z.rand Delft zou i k aantr effen de r est van I I - R.Gr., een deel van 
II-12 R. I." een deel van III-9 R. I., 2 secties pag 3 R.H. terwijl bij ge
melde onderdeelen nog aanwezig waren 2 secties pag., 2 secties Mr. en 2 sec
tdies 6 veld. 

Te Rijswij :.K trof ik 1 sectie II-2 R.A. welke ik o:p Delft dirigeerde 
terwij 1 aldaar nog aankwamen II-2 R.A. (min 3de Batterij). 

f 
Mijn opdracht luidde deze troepen te verzamelen en langs den nieuwen 

' weg Delft/Rotterdam ee langs den weg Delfgauw/Schiebroek op te rukken en 
het tusschengelegen terrein van vijandelijke troepen te zuiveren. 

1 Batterij van II-2 R.A. zou daarbij steun verleenen op mijn aanvraag 
_ terv-Jij 1 1 Bat te rij beschikbaar was om de colonnes op de v~egen te ondersteu-

f "t / .nen. 
\ J\)r' Langs den kunstweg Oost van de Schie opereerde een colonn.e van 6 Depot 
l vv--•e• t. Inf. terwij 1 over Berkel-Rodenrijs een onderde\91 van 3 R.H. marcheerde en 

"~ 4.,j#4 trachten zou den vijand in den rug aan te vallen. 
I' ~ ~..;v J ~ ~ . . ya beschieti1;1~ door l-II-2 R.A. van een garage m~t huis, gelegen na-
~ I rt'J biJ sniJpunt AkkerdiJksche weg / Kunstweg Delft-Overschie alwaar volgens be
c,v'·- f\ .,' ko:nen inlichtingen vijand zat, heb ik het gedeelte II-12 R.I. verder· laten · 

@~ oprukken langs Kunstweg naar Delft en door gedeelte III-9 R.I. langs kunst
weg Delfgauw/Schiebroek. Aan elke colonne ter beschikking gesteld 1 sectie 

~ 7 veld om daarmede doelen op te ruimen, waarin zich vijand bevond. 
/~ De sectie 7 veld, welke ik dirigeerde op lII-9 R.I. te Delfgauw heeft 

zijn doel nietlbereikt, doordat de s.c. niet den weg na.mJwelken ik hem had 
aangegeven, zoodat hij op een smallen zandweg uitkwamJwaar hij met de §j:,uk

-:,..t.;·~,-·L ken vas~liep. Dientengevolge moest de colonne op den li. marsphweg hetTzon~ 
-,.~ 1--yv der Art1 e. stellen en maakte daardoor ·weinig vordering. '6- ~ Ie..~ . .t,. 

De colonne op d~n àî:iRst.weg nieuwen weg naar Overschie heb ik met be
hulp van de sectie Art1 e. wederom voorwaarts gebracht, nadat zij v6ór ik de 
leiding had overgenomen , reeds tweemaal was teruggevloeid volgens mededeèling 
van den B.C. tengevolge van vuur in den rug uit tuinhuisjes, in den polder 
est van den weg geplaatst. Ik heb toer al deze tuinhuisjes door de Artille

rie laten beschieten en de colonne was deze lijn wederom een flink eind naar 
het Zuiden gepasseerd en was nog in voc,rwaartsche beweging, toen ik haar 



-~ verliet om den stand van zaken bij de colonne Delfgauw te gaan opnemen. 
Toen ik ha eenigen tijd bij de colonne 12-R.I. terug keerde Jvloeide 

• deze weer terug in de richting Delft en op mijn aandringen bij den B. C. ou 
zijn troep rechtsomkeert te doen maken en de reeds eerder ingenomen lijn te 
hernemen, kreeg ik tot bescheid, dat zijn troep nu voor de derde maal werd 
gedwongen terug te gaan doordat zij in den rug werd bevuurd vanuit de reeds 
genoemde tuinhuisjes en dat het hem niet mogelijk was nogmaals te laten aan
vallen, wegens uitputting van zijn troep. 

Ik ben daarna met een Compagnie van II-R.Gr. en de sectie 7 veld we
derom voorwaarts gerukt, heb de beruchte tuinhuisjes stuk voor stuk laten 
doorzoeken en ben toen verder voorwaarts gegaan tot ik een sectie va.n II-12 
:1. I. a.a.ntröf onder Co. va.ri een vaandrig, die mij mededeelde, dat hij reeds 
geruimen tijd in die opstelling had gezeten en niet ·was teruggegaan. tci>en de 
andere troepen van II-12 R.I. telkens terugtrokken. Bij onderzoek is mij ge-

. bleken dat een zv,, . mitrailleur, geplaatst op een zolderkamer in den Z.rand 
van Delft op de ver voorwaarts gerukte troepen vuurde, niet "l!vetende dat deze 
reeds zoover waren en vermeenende, dat zich aldaar Duitschers bevonden. lk 
heb aan dit vuren toen onmiddellijk een einde gemaakt. Het raadsel van vuur 
in den rug vanuit de tuinhuisjes was opgelost. 

Op van C.-I Div. ontvangen bevel dat de troepen moesten teruggaan in 
de lijn Delft= Delfgauw en in die lijn den nacht onder beveiliging moesten 
doorbreIJgen, heb ik de troepen laten terugtrekken op Z.rand Delft en op :Welf
gauw en v-1erd onder beveiliging, in de kwartieren den nacht doorgebracht. 

Tevoren zijn de beruchte tuinhuisjes door de zorg van C.-II-R.Gr. ge
slecht. 

'{; Toen veel la.ter deze Artie. ter beschikking kwam, was 
de colonne op. den nieuwen kunstweg Delft/Overschie zoover opgerukt, dat ik, 
om gevaar voor deze colonne te voorkomen mijn Kapt.Adjt. de order liet over
brengen de.t de Art!6 • bij de celonne Delfgauw niet mocht ,ruren in de richtiq 
van den nieuwen weg Delft/Overschie. 

-
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Gemengd Regiment onder Co. van C.-R.J. ~ 
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Gevechtsbericht van 12 Mei 1940. 

, De 12 Mei werd besteed aan het geven van ;öo~ei mogeli j k rust 
, ~a~ d~ troepen , vooral a~:1.r1_ II-R.Gr. 2 tervvi~~ i? de __ beveiligi1;tg werd voor-

zien door II-12 ~.I. en II~-9 R. I. in de liJn Den Hoorn= Zuidrand ~elft 
= Ruiven = Pi jnacker in het vak, . est begrensd door een lijn loopende ± 
200 m. Oost van en //a.an den Ouden Kunstweg langs de Schie en Oost begrensd 
door een lijn loopende ± 500 m. ·vvest van en / / aan den Kunstvveg Pijnacker 
/ Oude Lede . 

Een aanvang werd gemaakt met het aanleggen van verspe r ringen la.n,:,.;s 
de naderingswegen. 

In de-n nanliddag 1-i,erd ik op cp. C.-I Div. ontboden en aldaar bevel 
ontvangen onder mijn leiding II-R.Gr. en 1 comp. -III-9 R. I. te doen aanval
len in het vak, \test begrensd door de Schie, Oost begrensd door den kunst
-weg Delfgauw= Ruiven= Roodenrijs (weg inb.). Langs elken kunstvveg moest 
1 Tir.Conrp. marcheeren tervdjl langs den hoofdweg Delft/Overschie een Tir. 
Comp. in res·erve volgde. Deze compagnie bestond slechts uit één sectie 
van. 33 man. 

In :-'odenrij s bevond zich een onderdeel van 3 R. H. , de t roepen welke 
zich reeds op den kunstweg Delfgauw/Schiebroek bevonden bleven ter plaatse. 

1 Batterij onder Co. van C.-II-2 R.A. zou op aanvraag steun ver
leenen, terwijl langs elken marschweg l stuk 7 veld werd medegegeven ter
wijl 1 stuk langs den hoofdweg ~bij de reserve comp. volgde. 

I~ijn cp. werd verplaatst langs den hoofdweg. Fijn oorspronkelijke 
cp. liet ik bezetten door C. -II-12 R.I . zoodat ik vandaar telefonisch ver
binding had met cp.-C.-I Div. 

De opdracht luidde met kracht doorzetten, aanvankelijk de lijn 
A-:.ckerdijksche weg en z.m. daarna de lijn Hofweg bereiken. In één der ge
noemde lijnen den nacht doorbrengen. 

Het ,·ereedrnaken van de aangev.Jezen troepen en het opstellen daarvan 
hield door aller·lei omstandigheden vrij lang op. Ter..elotte waren de troe
pen voor den afmarsch~ welke ik op 18. 45 had bepaald, opgesteld, toen en
kele minuten daarvoor verscheidene Duitsche vliegtuigen laag daaÈden en in 
de weilanden Zuid van Delft, in het marschvak, parachutes neerlieten. Alle 
in den Zuidrand van Delft opgestelde troepen begonnen op de vermeende val
schermspringers te vuren. Intusschen hadt de Co.rrunandant van een bij de :r&:EX 
xrnoc hoofdcolonne ingedeelde pantserwagen, de 2e Luitenant Clifford Cocq 
yan Breughel in het voorterrein waargenomen dat geen militairen v,aren neer
ge laten 1 doch paketten. 

Hij meldde mij dit en nadat met moeite het vuren tot een einde was 
'2"ebracht ging genoemde .Luitenant met een wachtmeester en een door mij aan\; 
gewezen groep van l I-12 R. I. het voort errein in om eeni ge par a chutes op 
te rapen en den troepen t e toonen, dat geen mi l itairen waren gedaald, zul ks 
om de g emoederen tot rus t te brengen . . 

E.e.a. hield bi jna een hal f uur op en zoodoende werd de afmars ch 
vertraagd tot 19 .10. 1 

Aangezien .ifij het nadere!l van de lijn AJ-kerdijksche VJeg het reeds 
duister begon t'e worden en met het opnemen van verband in dieR lijn nog 
eenio-en ti-id gemoeid zou zijn, alvorens naar de volgen.de Jijn zou kunnen 0 

v d · · 1 • .1. b ~ d worden o:::-Jgerukt J besloot ik in eerstgenoem e lJ.Jn 1al1:, 1.,e 1ouaen en on er 
beveiliging te rusten. Langs de Akkerdijksche weg kon door middel van wiel
rijders verband worden gehouden tusschen de drie colonnes. Ik meldde de 
aankomst in de lijn Akkerdijksche weg per motorordonnans aan C.-I Div. en 
bleef bij de middencolonne, ·welke door een fout \ban een door mij naa.r 



• C. -II-R.Gr. gezonden motorordonnans de lijn Ak"l<erdijksche ·weg reeds bleek te 
zijn gepasseerd tot nabij de Zwet, toen ik aldaar aankwam. Jk vms toen ge-

• noodzaa.kt deze colonne terug te laten gaan in de lijn der andere colonnes. 
;et den vijand werd geen contact gekregen. 
Bij een boerderij aan den AldcerdijkE cben v,eg ,·~erd een vrij groote 

voorraad :Jui tsc he ui tru.stingimstukken, levensmivdelen, e enige vlaggen en hand
granaten gevonden, wat den indruk vestigde, dat de vijand overhaast 1-1as ter·ug
getrokken. 

:Je Luitenant-~(olon.el, 
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Gemengd Regiment onder Co. van C.-R.J. 

Cevechtsbe:richt van 13 Mei 194.0. 

Te ongeveer 2.00 ontving ik bevel van C.-I Divisie om 
te 3.0C op te rukken n·=ia.r de lijn Eofweg. 

Zonder contact met den vijand te hebben ver·kregen werd deze 
lijn bereikt, mijn cp. vestigde ik bij Zwetbrug. In de bereikte lijn 
werden de 1'1egen versperd, o. e .• werd op den hoofdweg een barricade ze
m2akt door de ::_:antserwagen , vJelke eenige groote, onklaar gerJOrden 
vrechtwe.gens, welke in de nabijheid stonden, bij eJ_k2ar sleepte en 
omvertrok. 

Eij de r1liddencolorJ11e trof ik aa.n den Ho:iBweg 6 Duitsche val
sche rni.jagers waan zonder wapens en uitrusting, die zich hadden over
gegeven • 

. Bij mijn cp. waren tevoren bij een boerderij meerdere Duitsche 
uitrustingstukken gevonden. 

Na ~ oop van eenigen tijd ontving ik per ordonn,9ns het te
lefonisch opgenomen bevel met de troepen op Delft terug te trekken. 

Aangezien dit bevel mij toen zeer onwaarschijnlijk voorkwam 
heb ik dit niet aanstonds uitgevoerd, doch heb per motorordonnans be
vestiging gevraagd van C.-I Div. Deze bevestiging ontving ik tenslotte , 
waarop ik c.-II-R.Gr. gelastte de troepen met veiligheidsmaatregelen 
in front en in denrug naar Delft terug te laten rnarcheeren en w erdere 
orders af te wachten. Ik meldde mij daarna op cp.-C.-I Div. 

Aldaar ontving ik bevel als Com.rri.andant van Vak Delft Oi) te 
treden, dit vak i h de reeds ingenomen lijn krachtig terverdedigä.ng i.n 
te richten en vooral een sterk pantserafweerfront te vormen. 

De \lestgrens van het Vak Delft liep langs de Schie (n.i.), 
de Oostgrens 500 m. ·,;est van den kunst weg :Pijnacker/Oude Lede. 

~ïjn :Regiment werd versterkt n:et 4.8 C.pag, 48 C.I:Tr. (min een 
sectie), 48 Bt.6 veld terwijl zich latem in den middag nog meldde een 
Batterij van 6 R.A. en een Comp.pag. Deze laatste vertrok evenwel op na
der bevel naar Z,oetermeer, zooda"t ik daarover niet kon beschikken. 

Versterkt II-R.Gr. verdedigde het re.vak, versterkt II-12 R.I. 
het middenvak en versterkt III-9 R.I. het li.vak. 

de vakken 
r:oor'd van ... 
boven- en 

Het pémtserafweergeschut en 6 veld werd naar behoefte over 
verdeeld. Op den nieuwen weg 'Jelft/Overschie :)laetste ik 
den kunstweg Delft/Delfga.uw een Batterij 7 veld (6 R.A.) op 
benedemveg en een Bt. 6 veld op bovenweg. 
Het beschik.bare pag (4.7) werd v.n.l. in voorste lijn ge-

plaatst. 
Voor zoover de tijd dit toeliet vJerden gevechtsopstellingen 

aangelegd en reeds bestaande verbeterd. 
Intusschen waren door II-12 R. I. er: III-9 R. I. en Depot-troe

pen op de kunstwegen reeds vechtvmgenve~csperringen aangeb::.."e.cht. Op den 
k"l.mstweg langs de ·schie VJaren er tVJee over den geheelen v;eg aangelc.::a, 
zoodat deze geheel vvas afgesloten, hetgeE::n den volgenden dag groote 
moeilijkheden voor het ver;;.;:eer opleverde toen weer moest worden aange
vallen. 

·op den grooten weg :9elft/Cverschie werd door de Genie even 
v66r de vechtwagenversperring een hindernis gemaakt net brandend me~te
rieel om aan. te steken indien pantserwagens zouden na.deren. 

Den nacht werd ingegaan met piketten bij het ge schu:b en de 
auto11:atische we.pens en met v1achten op de nade..,·ngswegeu bi de 
sperringen. - Je :::.,uit 211; nt- :o l --
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Gemengd Regiment onder commando van C,-R.J. 

Gevechtbericht van 14 lïlei 1940. 

In den vrmegen morgen van 14 Mei 1940, 
n.m.l. te 3/00 waren alle opstellingen volledig bezet. Voort
gegaan werd met het verbeteren der gevechtsopstellingen. Een 
uitktjkpost was geplaatst teneinde ttjdig te kunnen waarschuwen 
wanneer pantserafdeelingen langs den nieuwen kunstweg naderden 
opdat sectie V-I Divisie de ter vernieling voorbereide bruggen 
ttjdig zou kunnen laten springen. 

Van een inspectietocht,welke ik in het middenvak en in 
het linkervak van mijn stellingfront bracht,terugkeerende op 
mijm commandopost,trof ik aldaar aan c.-I Divisie met ztjn ge
heelen staf. Ik ontving bevel zoo spoedig mogelijk met de be
schikbare troepen langs de drie kunstwegen in mijn va~ op te 
rukken naar Overschie en nadat ik deze plaats zou hebben ver
overd,voeling op te nemen met den troepencommandant in Rotter
dam Noord. 

c.-I Divisie had reeds order gegeven,dat de troepen 
hun stellingen moesten verlaten om te verzamelen voor den af
marsch. Deze order was bltjkbaar niet juist opgevat,aangezien 
verschillende afdeelingen reeds hadäen verzameld en terugkeer
den naar hunneQ kwartieren,zoowel te Delft als te Delfgauw. 

Dit misverstand veroorzaakte vertraging in den op
marsch,welke moest volgen. 

Ik gaf op mijn cp. de bevelen yit aan de drie Bataljons
commandanten.Gelet op de plaatsing der troepen beval ik C.-II
R.Gr. met ztjn versterkt bataljon op te rukken langs den ouden 
ku...nstweg naar Overschie,Oost van de Schie. Aan de Westzijde 
van de Schie rukte een colonne op ter sterkte van een Compag
nie over Noord-Kethel,richting Overschie.Deze troep stmnd niet 
onder mijn bevelen. 

c.-II-12 R.I. beval ik met ztjn versterkt bataljon op te 
rukken langs den nieuwen kunstweg naar Overschie terwijl C. -III 
-9 R.I. bevel ontving met ztjn versterkt bataljon op te rukken 
van Delfgauw over Rodenrijs naar Schiebroek. 

Voor onmiddelltjken steun van de voorste troepen deelde 
ik zoowel bij de re.- als bij de li.colonne één stuk 7 veld in, 
btj de middencolonne deelde ik twee stukken 7 veld voor dat ü 
doel in.Bovendien gingen aan de middencolonne twee pantserwa
gens vooruit,met opdracht e.v. weerstanden in de marschrich
ting op te ruimen en niet te breken weerstanden te verkennen 
en mij daaromtrent te berichten. Een der beide pantserwagens 
was spoedig na afmarsch defect en deze keerde naar Delft iie
rug om gerepareeid te worden.Later op den middag deed deze 
aan de actie mede. 

Achter de middencolonne volgde een batterij 7 veld van 
6 R.A. voor rechtstreeksche steun van het geheel. 

III-2 R.A. was opgesteld in de Zuidrand van Delft voor 
e.v. noodige steun,een verbindingspost meldde zich in den 
loop van het gevecht btj mijn cp. Voorts stond de pontonafdee
ling van I L.K. te mijneii beschikking te Delft. Ten slotte zou 
te mijner beschikking komen een escadron wielrijders te Roden
rijs. 

Van een defecte vrachtwagen,welke ik te Delft aantrof, 
liet ik eenige kisten aanvalshandgranaten overladen op een 
auto, welke ik bij mijn gevechtstrein indeelde. 

Als reserve te mijner beschikking volgden achter de 
middencolonne 48 C.Mr. en 48 Bt. 6 veld, terwijl de keuken- en 
goederentrein voorloopig achterbleven Noord van de lijn 
Den Hoorn= Delfgauw. 

Als eerste ltjn waarin verband moest worden opgenomen 
bepaalde ilc de Akkerdijksche weg en als tweede lijn de Hofweg. 
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Van laatstgenoemde lijn zou worden opgerukt tot het gevechts
doel was bereikt. 

Vooral de re-colonne~ ondervond veel oponthoud brj het passee~e 
ren van de op zrjn marschweg aangebrachte versperringen,zoodat 
het geruimen trjd duurde alvorens het verband op den Akkerdrjk
sche weg,hetwelk,met motorordonnansen werd opgenomen,was be
reikt. Onmiddell'k werd doorgemarcheerd naar den Hofweg.Langs 
dezen weg moest ik de stukken 7 Veld,welke ter beschikking kwam 
men van de Commandanten der re.- en li.colonne,op hun bestem
ming dirigeeren,aangezien de },.kkerdijksche weg was versperd door 
neergestorte vliegtuigen,zoodat slechts met moeite motorordonT 
nansen dezen weg konden betreden. 

Op den Hofweg nam ik persoonlrjk verband op met de beide bui
ten colonnes. Nabrj de ophaalbrug brj Rodenrijs kon ik de li.colo 
ne,welke ik reeds met de voorste troepen ontmoette op den Hofwe 
in de goede richting dirigeeren. Tevoren gaf ik den C.-escadron 
wielrrjders welke ik daar aantrof het bevel,spoedig door te gaan 
naar Schiebroek,dit dorp te bezetten en mij daarvan bericht te 
zenden.Daarna voeling op te nemen met de troepen in Noord Rotte 
dam en mij daaromtrent in te lichten. Het escadron moest te mij
ner beschikking blijven in de Westrand van Schiebroek. 

Brj mijn vertrek uit Delft had ik de mededeeling ontvangen,dat 
mijn aanval op Overschie zou worden gesteund door 8 Engelsche 
bommenwerpers en dat ik daartoe de voorste lrjn van mijn troepen 
bij het verschijnen van deze bommenwerpers moest aangeven door 
middel van gele lappen. Ik nam dus uit Delft drie rollen geel 
satinet mede,teneinde dit aan de voorste afdeeling van elk der 
drie colonnes te doen uitreiken,hetgeen dah ook geschiedde. 

Engelsche bommenwerpers werden evenwel niet gezien. Wel begon 
trjdens den aanval op Overschie het bombardement door Duitsche 
borpmenwerpers op Rotterdam,tengevolge waarvan de oprukkende 
troepen meerdere malen genoodzaakt waren zich te de~ken tegen 
de bomrnenwerpers,welke telkens met een groote boog van Rotter
dam terugkeerden en over de oprukkende colonnes vlogen.Een en 
ander vertraagde de opmarsch en het liet niet na invloed op het 
moreel der troepen uit te llfMSinm~ oefenen. 

Ik gaf nabij Oph. brug bij Rodenrijs bevel aan c.-III-9 R. I. on
middellijk doot te marcheeren naar Schiebroek, onder mu!ii:K mede
deeling, dat een Escadron wielrijders reeds was vooruitgezonden 
om Schiebroek te verkennen en z.m. te bezetten. Hij moest bij e.v 
bezet zrjn van Schiebroek,ditv~laatsje nemen en doorstooten in 
richting Overschie en te mijner beschikking blrjven met het hoofd 
van het versterkte bataljon ter hoogte van den knik in den kwm 
kunstweg naar Overschie enkele honderden meters Noord van de 
spoorbaan,loopende langs den Noo~drand van Rotterdam. 

C.-III-9 R.I. moest mij zrjn aankomst ter plaatse melden per 
motorordonnans,welke hij ter beschikking had. 

Van C.-Escadron wielrijders heb ik in den loop van het ge
vecht bericht ontvangen, dat hij Schiebroek had bereikt en dit 
onbezet had bevomden.Van C.-III-9 R.I. heeft mij dien dag geen 
enkel bericht bereikt. 

Nadat ik C. -III-9 R. I. mijn obevelen had gegeven heb ik mij on
middellijk per auto langs den Hofweg naar C.-II-R.Gr. gespoed en 
dezen op samenkomst Hofweg en Oude kunstweg lar Overschie be
volen met zijn versterkt bataljon op te rukke angs den ouden k 
kunstweg Oost van de Schie en het terrein tu schen dezen weg en 
den nieuwen kunstweg(n.i.).Overschie ten Westen van den nieuwen 
kunstw?_g te nemen en door te stoeten naar het Schiekanaal en 
aldaarTnadere orders te wachten.Ik verplaatste mijn op. langs 
den nieuwen kunstweg en was de Zwetbrug reeds gepasseerd. 

Aangezien,toen ik dit bevel gaf reeds bekend was,dat de Km. 
even Noord van de rand van Overschie als uitkijkpost door de te
genpartrj bezet was en deze molen vanaf den ouden weg niet goed 
onder art.vuur kon worden genomen,sprak ik met den C.-re.colon
ne af 1deze molen door de artillerie brj de mmddencolonne onder 
vuur 1,e laten nemen. Onmiddellijk ~ 



,. 
~ 

. .. .. 
• 
.. 

• 

" 

• 

• 

.. 
onmiddellrjk nadat ik mijn bevelen aan c.-Re.colonne had 

gegeven begaf ik mij naar den Commandant van de middencolon
ne welke colonne zich reeds met het kmMfi voorste échelon aan 
de:i Hofweg bevond. Ik gaf den commandant bevel onmiddellijk 
den opmarsch naar Overschie voort te zetten le.ngs den nieuwen 
kunstweg en Oost daarvan over een frontbreedte van 500 meter • 

Het gedeelte van Overschie in gemeld vak gelegen te vermees
teren en door te stoeten tot den kunstweg door Schans en al
daar nadere bevelen te wachten. 

Brj het uitgeven van de bevelen aan de commandanten ,vooral 
aan die van re. -en middencolonne gaf het groote moeilijkheden, 
dat deze niet beschikten over de nieuwe kaart.De oude kaart 
gaf geen behoorlrjk beeld van Overschie,zooals dit tegenwoor
dig is en ik was daardoor verplicht mijn bevelen te geven en 
den Commandanten aanwijzingen te verschaffen aan de hand van 
de nieuwe kaart en hen daarvan aanteekeningen te doen maken. 

Uit verschillende ontvangen gegevens bleek,dat Overschie 
sterk bezet was door de tegenpartrj.In verschillende huizen en 
fabrieken hadden zrj zie~ genesteld. 

De opmarsch van de re.- en van de middencolonne werd onge
veer tegelijkertijd begomnen. Ik hield mij op bij de middencolonne. 

Toen ik mij na verloop van eenigen tijd persoonlijk overtuigde 
of met voldoende kracht werd doorgezet,bleek mij dat dit niet 
het geval was. Ik ben toen op een rijwiel naar mijn cp. teruggè
gaan om een motorordonnans te halen en in gezelschap van de
zen ben ik naar voren gegaan,heb mij door een inwoner van Over
schie in het terrein de fabriek laten wijzen,welke door de 
tegenpartrj bezet was en heb daarop de sectie 7 veld volgens 
mijn aanwijzingen in stelling laten komen en deze de doelen aan
gewezen.Daarna heb ik het vuur van deze sectie eerst op de 
Km.,daarna op de daarachter liggende fabriek geleid.Intusshen 
gaf ik order dat een sectie pag. naar voren zou komen en toen 
deze ter plaa,tse was, heb ik het vuur van de 7 veld vnl. op de 
fabriek laten afgeven en de pag. opdracht gegeven de Km. onder 
vuur te nemen.Beide vuren werden met goed resultaat afgegeven. 

De Infanterie ging evenwel niet voorwaarts,brj de v66rsectie 
was een soort paniekstemming ontstaan.De troep bleef maar op d 
den weg,welke onder zwaar mitrailleurvuur lag.Ik heb toen een 
Compagnie ,,_laten oprukken door het terrein Oost van den kunstw@ 
weg en deze laten versterken door een gedeelte van de M.C.
II-12 R.I. zoodat de Doenkade werd bereikt en vandaar verder 
voorwaarts werd gegaan.Vandaar op de kunstweg terugkeerende, 
heb ik de sectie Artie. opdracht gegeven voorwaarts te gaan 
teneinde het woonhuis naast de fabriek,hetwelk naar mij werd 
bericht ook was tezet,èn de fabriek tegel~kertrjd onder Artil
lerievuur te nemen.De Infanterie op den kunstweg was toen ook 
meer naar voren gegaan.Ik stelde vast,dat de re.colonnea de 
voorwaartsche beweging voortzette,want ik zag militairen van 
deze colonne een der huizen aan den ouden weg,even v66r de 
Km. J bereiken. Toen ik even terzijde van den weg stilstond en de 
verrichtingen der troepen gadesloeg,werd ik d~or een schot 
door mijn nek,welk schot van rechts,vermoedelrjk uit de even ge
noemde woning kwam,buiten gevecht gesteld.Ik heb pogingen aan
gewend om naar achteren te doen doorgeven,dat ik het gevecht 
niet meer kon lijiden,opdat een opvolger kon invallen. Later 
vernam ik dat deze pogingen tenslotte z~n geslaagd en dat de 
Commandant van de middencolonne,Majoor Tegelaar van II-12 R.I. 
het commando had overgenomen.Na verloop van eenigen t~d werd 
ook deze door een schot in het hoofd gewond en buiten gevecht 
gesteld en nam mijn Kapitein-Adjt. het bevel ter plaatse over. 

Kort daarna stroomden de militairen op het gerucht,dat de 
wapens waren neergelegd,langs den weg en door het terz~de van 
den weg liggend terrè:rh.n,terug,terwijl de vijand hevig vurende 
opdrong. Aangezien de Kapitein Adjt. de Groot van Embden geen 
geloof sloeg aan dit gerucht en de situatie ter plaatse uiter
mate gevaarlrjk was,heeft bij,met hulp van eenige Officieren, 
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met het pistool in de hand,de mannen verplmmht weer stelling 
te nemen met front naar Overschie,ter hoogte van de Tempel
brug,alwaar over den kunstweg een barricade was aangebracht 
van omver getrokken vrachtwagens. 

Voorts heeft bij het verder voorwaarts ru..kken van de tegen
part~ belet,door vuur te laten afgeven op de toegang tot OVer
schie door alle ter plaatse beschikbare 7 veld,6 veld en pag. 

Op deze vnjze is bij de paniekstemming,welke er heerschte,de 
baas gebleven,tot een bericht binnen kwam,dat het Nederland
sche Leger werkel~k had gecapituleerd. 

Daarna zijn de troepen verzameld en werd naar Deldrt terugge
marcheerd. 

Na~~ mij is gebleken,is de re.colonne erin geslaagd de Km. en 
de daarbij gelegen fabriek te bezetten; samqà door de Batterij 
van 7 vei@räog ingeschoten mum: op de fabriek,doch uitwerkings 
vuur werd niet afgegeven,aangezien intusschen bleek,dat de 
doelen reeds door eigen troepen waren bezet, 

De Luitenant-Kolonel, 
Regiments Commandant, 
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