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Het kanon 7 Veld in de uitvoering zonder luchtbanden waardoor het kanon een ouderwetse 

uitstraling kreeg. 
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Motorisering van het Korps Rijdende Artillerie 

Tussen de beide wereldoorlogen werd het Korps Rijdende Artillerie in de z.g. 

Lichte Brigade, later Lichte Divisie genoemd, ingedeeld met twee regimenten 

gemotoriseerde  huzaren  en  twee regimenten mobiele  infanteristen, de 

wielrijders. Een snel verplaatsbaar geheel. 

In deze tijd speelde het paard nog een belangrijke rol waardoor op bijna elke  

kazerne  paardenstallen  waren  te  vinden.  Op  de legerplaats  bij Oldebroek, 

direct naast het “Museum Korps Rijdende Artillerie” zijn deze (net  als  de 

bijbehorende gemetselde  drinkbekkens voor  de paarden)  nog aanwezig.  Aan  

de  wanden  van  de  stallen  en  aan  de  muren  van  de  er tegenoverstaande 

legeringsgebouwen zijn de ijzeren ringen om de paarden aan vast te zetten nog 

zichtbaar.  

 

 
Op de voorgrond de gedeeltelijk gemetselde drinkbekkens, daarachter de stallen. (foto auteur) 

 

In  vredestijd  beschikte   het   leger   over  onvoldoende  paarden  om het 

volledig operationeel  te  maken.  Daarom  moest  wanneer  de  regering  het 

sein  tot mobiliseren zou geven een groot aantal viervoeters bij particulieren 

gevorderd worden. 
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Het snelvuurkanon van 7 cm met voorwagen, ingevoerd in 1905 op het ijs bij Sint Oedenrode 

1917. 

  

Omstreeks 1900 begon men na te denken over het motoriseren van het leger. In 

1925 kwamen  de  eerste  Fordson-trekkers  en  Ford-vrachtauto’s  en  werd een 

begin gemaakt. 

Op 27 maart  1940 viel het besluit om het Korps Rijdende Artillerie geheel te 

motoriseren, en dit  moest  op 1 mei van dat jaar voltooid zijn. Een ongekend 

snelle transitie. De korpscommandant E. Ch. de Haan (1936-1945) had ernstige 

bedenkingen, dit zou immers voor de rijdende artillerie aangrijpende gevolgen 

hebben, bij een gemotoriseerde lichte brigade zou voor bereden batterijen geen 

plaats meer zijn omdat dan het onderscheidend vermogen met andere artillerie 

onderdelen verloren zou gaan. Dit zou het einde van het Korps Rijdende 

Artillerie betekenen. 

Luitenant-generaal  b.d.  jhr.  W.  Röell,  een  oud-rijder,  trok  in  een 

radioprogramma fel van leer tegen het plan om de paarden bij het korps af te 

schaffen.  Door  velen  werd gedacht  dat  vervanging van de  paarden ernstige 

geestelijke en morele problemen bij het personeel met zich mee zou brengen.  

In 1939 verslechterden de politieke verhoudingen dermate dat de Nederlandse 

regering tot algemene mobilisatie besloot die op 28 augustus werd afgekondigd 

en op 29 augustus in ging. Bij het gehele leger en ook bij het K.R.A. verliep de 

mobilisatie goed en snel.  De aanwezige paarden werden nagenoeg allen bij de 

eerste  batterij  ingedeeld,  de  andere  bereden  onderdelen  kregen  gevorderde 

paarden. 

Na  de opkomst van de gemobiliseerden moesten deze zich  naar  hun oorlogs-

opstellingen begeven, hetgeen op 31 augustus te middernacht aanving. De 
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afdelingen I-K.R.A. en II-K.R.A. werden respectievelijk in Bakel en Leende 

gestationeerd. Ook deze verplaatsing vond zonder grote problemen plaats. Toen 

de Duitse troepen op 10 mei de grens overschreden was het gros van de rijders 

gelegerd in Brabant rondom de Peel-Raamstelling en maakte deel uit  van de 

troepen onder bevel van Generaal-majoor A. A. van Nijnatten. 

De in dit  relaas genoemde onderdelen van de rijdende artillerie bestonden uit 

twee afdelingen, genaamd I en II-K.R.A.. Elke afdeling had twee batterijen van 

4 stukken 7 veld en een munitiecolonne. Dit alles werd in de oude situatie door 

paarden voortgetrokken waarbij voor ieder stuk zes viervoeters benodigd waren. 

Bij het uitbreken van de oorlog was het korps juist bezig over te gaan van een 

gedeeltelijk naar een geheel gemotoriseerde eenheid. II-K.R.A. was reeds bij de 

mobilisatie als een gemotoriseerde afdeling gevormd. Bij I-K.R.A. daarentegen 

was het motormaterieel juist ontvangen, maar de batterijen waren hier nog niet 

mee uitgerust.  

De Lichte Divisie waarbij  het K.R.A.  was ingedeeld, had als snel beweegbare 

eenheid,  de  taak  een  gat  van circa 40 kilometer tussen  de  Peel-Raamstelling  

en   de  Belgische verdedigingslinies  te  bewaken.  De  in  februari  nieuw  

aangetreden opperbevelhebber generaal  H.  G.  Winkelman besliste echter  dat 

hardnekkige verdediging  door  het  veldleger  in  de  Grebbelinie  en  de  

Betuwe  en  Waal-Lingestelling gevoerd zou worden.  Daarom werd op 30 maart 

aan een  zeer beperkt aantal hoge commandanten de uiterst geheime beslissing 

medegedeeld dat  de  Lichte  Divisie  in  de  nacht  na  het  intreden  van  de  

oorlogstoestand verplaatst moest worden naar de omgeving Haarlem. 

Ondanks  de  geopperde  bezwaren  tegen  motorisering  werd  het  materieel 

(Fordson artillerietrekkers) benodigd om het besluit van 27 maart uit te voeren 

op 15 april aan het K.R.A. toegezonden en 14 dagen later moesten de hierdoor 

overtollig geworden paarden en voorwagens naar een depot afgevoerd worden.  
 

 
Stuk van 7-Veld met motortractie. 
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Genoemde  trekkers  werden  op  kleine  schaal  al  vanaf  1926  door  het  Korps 

gebruikt als trekker voor het veldgeschut (kanon 7 veld). Zij waren niet speciaal 

ontworpen voor militair gebruik maar als landbouwwerktuig. 

Op 27 april kwamen 10 Fordson trekkers voor II-K.R.A. aan als vervanger van 

de tot dan gebruikte Trado1 trekkers, op 9 mei werden de nog aanwezige 

paarden en voorwagens van deze afdeling per trein uit  Best  naar het depot 

afgevoerd.   

 

 
Motorbatterij met stukken 7 veld getrokken door Fordsontrekkers, op de caisson-

achterwagens zit de stuksbediening het geheel voorafgegaan door een Ford V8 personenauto. 

 

Begin   mei   kwamen   de   nodige   10  Fordson   trekkers   aan   voor   de 

vuurmonden en achterwagens van I-K.R.A. Vier voor de kanonnen, vier voor de 

caisson-achterwagens waarop de munitie werd meegevoerd en twee reserve. De 

paarden en  voorwagens  van  I-K.R.A.  zouden  op 10  mei  op  dezelfde  wijze 

worden afgevoerd maar op deze datum werd ons land door Duitsland overvallen 

en werd het transport per trein afgeblazen. 

Aan opperwachtmeester Bulpaap werd toen de opdracht gegeven deze paarden 

en voorwagens in colonne van Best naar het depot in Voorschoten te dirigeren, 

een onder de toen heersende omstandigheden gevaarlijke onderneming.  

                                                
1 De Trado was een modificatieset om de terreinwaardigheid van voertuigen te verbeteren. De naam Trado is een 

samenvoeging van de namen Van der Trappen en Van Doorne (Daf) de ontwikkelaars van deze set. 
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In het archief van het “Museum Korps Rijdende Artillerie” liggen in een map 

enige brieven zoals hieronder weergegeven en 5 keer hetzelfde verslag zoals 

opgemaakt op 21 mei 1940 door opperwachtmeester J. W. Bulpaap. 

Omdat op alle verslagen dezelfde datum staat heb ik ze genummerd van 1 tot 5, 

waarbij  als  nummer  1  het  verslag  met  het  meest  authentieke  lettertype  is 

gekozen. Omdat op geen enkele de handtekening van Bulpaap voorkomt, is het 

aannemelijk dat het origineel als het nog bestaat zich elders bevind.  

Op kopie nummer-1 is met potlood geschreven “Rorp C”, waarin de C staat voor 

Copy maar  de verdere betekenis  voor  mij  niet  duidelijk is.  Op een kopie  van 

dit verslag staat, (ook weer met potlood geschreven), “C depot afd. R. A.”. Aan 

het  eind  van  alle  verslagen  staat  voor  de  naam  van  de  ondertekenaars  de 

afkorting w.g. hetgeen staat voor “was getekend”. 

Op de derde kopie die is overgetypt van de nummer 1 in een kleiner lettertype 

staat met potlood geschreven “Adj. O.O. Daals”. 

Met  de  grootte  van  het  lettertype  varieert  ook  het  aantal  bladzijden,  de 

afgebeelde rapporten (nummer 1 en 5) hebben er respectievelijk 7 en 3. 

De vierde kopie die dezelfde tekst draagt is ook overgetypt van de nummer 1 

maar de typist vergat een gedeelte van de tekst die later in de marge van pagina 

2 is toegevoegd. 

De vijfde kopie (nummer-5) is ook in een kleiner lettertype uitgetypt waardoor 

het aantal bladzijden terug gebracht werd tot drie. Deze kopie bevat wijzigingen 

en in de marge van bladzijde 1 de opmerking “op mijn verzoek deze wijziging 

doen aanbrengen waarop Bulpaap dadelijk het oorlogsherinneringskruis  kreeg”. 

Daaronder een onbekende paraaf.  Voorgaande is met balpen geschreven en is 

dus duidelijk van na de oorlog. 

Van  het  verslag  zijn zoals  gezegd  alleen  de nummers  1 en 5 afgebeeld (te 

beginnen  met  nummer  1)  omdat  toevoeging  van  de  andere  drie  geen 

noemenswaardige meerwaarde heeft. 

Verder aangebrachte veranderingen zijn: op bladzijde 2 van de kopie nummer-1 

vergiste Bulpaap zich en zegt hij dat ze op 10 mei in Almkerk aankwamen, dit 

moet  11 mei  zijn.  Op bladzijde 5 zegt  hij  dat  hij  om 14.00 uur uit  Leiden 

afmarcheert, terwijl dit Voorschoten moet zijn. 

Beide vergissingen worden in kopie nummer 5 rechtgezet. 

Bovendien zijn op bladzijde 1 van kopie nummer 5 ongeveer halverwege drie 

regels doorgestreept. In de linkermarge van deze bladzijde is een strookje papier 

vastgehecht, zodanig dat het over de doorgestreepte tekst kan worden gevouwen 

waardoor  deze  aan  het  oog  wordt  onttrokken  en  een  op  het  strookje 

aangebrachte  vervangende  tekst  zichtbaar  wordt.  Dit  is  de  reden  waarom 

bladzijde  1  tweemaal   wordt  weergegeven,  éénmaal  met   weggevouwen 

papierstrookje en éénmaal met opgelegd strookje. 

Op ongeveer drie kwart van boven is nogmaals tekst doorgestreept maar hier is 

geen  vervanging  aanwezig.  Aan  alle  kopieën  zijn  2  bladzijden  (6  en  7) 
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toegevoegd  van  de  hand  van  de  reserve  paardenarts  der  2de klasse  C.  J. 

Eikelboom die de tocht ook meemaakte. 

De eerste is een lijst  met  de datums  waarop de diverse plaatsen zijn aangedaan 

waarbij  ook enige bijzonderheden worden vermeld,  op de tweede  wordt  lof  

toegezwaaid  aan  het  gedrag  van  mensen,  paarden  en  aan  hen  die  ruimte 

beschikbaar stelden voor inkwartiering tijdens de reis. 

Op  de  weergegeven  kopie  nummer  5 zijn bovengenoemde  pagina’s  6 en  7 

samengevoegd tot 1 pagina met bladzijdennummer 3. 

Tenslotte is aan de kopie nummer 5 een korte beschrijving van de hoedanigheid 

en de geschiedenis van het korps vanaf 1939 tot de wederoprichting in 1963 

toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korpscommandant E. Ch. de Haan 1936-1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgt kopie nummer 1. 



KOKPS RIJDEHDE ARa?lXLEEIE IE le Eijdende batterij

^  Verslag van den marsoh van het detaoReinent beatemd voor

*  het Depot K.E.Arvan Best naar Voorsohoten op 10-11-12-13-14-15

Eel 1940t

Bij het motoriseeren van I - 1 K.R.A waren de paarden over-

oompleet en werden beatemd voor 44d. der Depots B.A. en aouden op

Vrijdag 10 Mei met den trein van plm, 10.00 uur naar Leiden wor-

den verzonden. Daar in den nacht van 9-10 Mei de vijandeli jhhe-

den met Dnitsohland efctimtiuoi begonnen, hwam van het vervoer per

trein niets en kreeg ik om 7.30 uur de opdraoht van den Batterij-

Oommandant Kapitein H.A.loudon om te 8.30 uur af te maroheeren

naar Almkerk over Oirsohot-Moergestel-TilburS-Dongen-Ooaterhout-

Keizersveer naar Almkerk waar mij verdere orders zouden wachten.

Het werd eohter 9.00 uur voordat de afmarsoh kon plaats hebben en^

maroheerden we af met een detachement sterk 1 offioier (paarden-

arts in eigen auto) , 5 Onderoffioieren en 56 korporaals en man-

schappen, 125 paarden, 8 voorwagens, 1 bevelsmiddelenwagen en een

gevorderde auto van de Bata-sohoenfabrieken.

Vrijdgg 10 Mei. De afmarsoh geschiedde te 9*00 uur en werd

nog in Best even opgehouden door een geestelijke die voor de R.K.

militairen de algemee ne absolutie gaf. {Ihisschen Oirschot en Moer-

gestel plm. 1 uur oponthoud voor het passeeren der gemotoriaeerde

batterijen. Verder ging alles rustig in normaal tempo. De weg was

gedekt. Voor Moergestel een open weg van 2 k.m. waar ik de troep

in coiannes splitste en op grooten afstand liet maroheeren. Op het

gedekfce gedeelte gekomen de paarden wat laten drinken en verder

op Tilburg waar we geregeld nogal op open terrain waren, dooh nog

geen vliegtuigen gezien.Te 11.40 trokken we van Tilburg naar Don-

gen. Door Tilburg heen plm. 0.30 uur gerust.voor het etea der men-

schen. Daar het in de luoht rumoerig begon te worden( het spoor-
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wegemplacement te Tilburg werd gebombardeerd) gxng xk verder

doch op plm, 2 d 3 Ic.ia. voor Dongen besloot ilc in een bosoh dekkis

king te zoeken tot de ludlit wat veiliger zou zijn. Ifa twee uur

ongeveer gingea we verder, dooh het was alsof zij op ons haddea

gewaoht en verschenen weerde vliegtuigen , waarop we weer dekking

zochten in een bosohje. Even daarna versohenen drie Bultsohe vlie^

tuigen, die twee bomtnen wxerpen ibp een bosohje dat aan de andere

kant van de weg gelegen was, waarop de vliegtuigen uit het geziohl

verdv/enea, Toen aijn we alien in kleine groepjes van 1 d 2 ruiters

met handpaarden uit het bosohje gevluoht, waardoor in de conster-

natie 5 karabijnen verloren giagen. Ook tijdens deze verspreide

marsch (of vluoht was beter) versohenen weer 6^7 vliegtuigen,

waarop enkele luiters en voorwageas links ea reohts van de weg in

een boerderlj vluchtten* Ik zelf ging met enkele voorwageas en kxn

handpaarden door Eongen en buiten Eongen op een groote buiteni^i-

plaats onder zwaar geboomte mij opstellen, Het was toen ongeveer

17*50 uur. Soo zoetjes aen kwamea de anderen nu ea dan aan ea stel

de ik de troep onder het geboomte op en toen alien present warea

drejxkten en voerden we de paarden en besloot ik de duisternis af

te wachten.

Te 20.30 marcheerdea we af ea daar we van burgers veraamen

dat de brug bij Keizersveer was afgesloten werd besloten via het

Kapelsohe veer naar j&.lmkerk te gaan. Het was nu veel rustiger en

te plm. 23.20 werd met den overtocht van het veer begoanen, welke

te 0.40 was geschied.

In zeven keerea waren we obergezet, Toen verder over Eussea
r

naar Almkerk waar we te 2.00 uur (10 Mei) aankwamen. Alles was daa

in diepe rust ea ofschoon de paardeaarts versohillende malen ge-

zocht had, we kondea geen K.R.A. of gedeelte daaivan ontdekken.

Eaar ik verwaohtte dat bij het aanbreS:©n van dendag weer Euitsohe

vliegtuigen zouden verschijnen besloot ik in enkele groote schure)
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mensolien paarden en materieel onder te brengen hetwelk ook gauw

gebeurd was# Na een paar uur gerust te hebben besloot ik hier te T

blijven tot de duisternis inviel, daar de drukte in de lucht het

niet toeliet ons op open v/egen bij daglicht te vertoonen. Met den

burgemeester afgesproken de mensohen dien dag in te kwartieren

met voeding. De gevorderde auto liet ik daarop de groene kleur

aannemen, hetwelk ia drie uur was geschied. Vele bombardementen

van vlietuigen dien dag gezien.

Saterdag 11 Mei. fe 12.00 uur kreeg van een Kapitein der

Grenadiers de opdracht om zoo spoedig mogelijk uit Almkerk te ver

trekken daar er Infaterie zou gaan legeren en de schuren noodig

had. Daar was niets aan te doen. 2oo moest ik dan over ongedekte

wegen naar Sleeuwijk, waar ik met de pont zou worden overgezet

naar Gorkum. Daar de vliegtuigen niet vèn de lucht waren, besloot

ik de troep geheel uit elkaar tedoen gaan en zelf den weg te zoe

ken naar Sleeuwijk. Ik ging voor en liet doorde smeden de men

sohen één voor ééa met hunnen paarden afmarcheeren. Dit was een

goed middel want al duurde het plm. li- uur, in Sleeuwijk ïiing ik

ze weer op en waren we allen weer present. !

De overtocht nam een goed uur in beslag en te plm. 16.00

uur waren we over. Ofschoon er geregeld. Duitsohe vliegtuigen bo

ven cirkelden het veer ging geregeld door en in drie keer waren wc

over. Dat de vliegtuigen het veer met zoayi rust lieten moet ver

moedelijk geweten worden aan het afweergeschut, dat hen dwong op

groote hoogte te blijven. Er werden dan ook nog twee vliegtuigen

neergeschoten. In Gorkum Onder geboomte de paarden gedrenkt en ge

voerd en te plm. 19.00 uur verder op marsoh naar Giessea-Nieuwkerl

Schoonhoven. Onderweg nog een paard te water doch het was er weer

na verlóOp van een kwartier Mt. In Giessen-Hieuwkerk luchtgevaar

Dekking gezocht links en rechtsVèn 'onder geboomté Te 2o.50 weer

richting Schoonhoven waar we werden overgezet. De paardenarts was
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met des auto vooruitgegaa n en had daar het hantonnement gewaar-

schuwd dat wij kwameo. en inkwartiering zoohten. Tan 25*50 uor

tot 0.50 uur overgezet en werd kwartier gemaakt te Willige-Lange-

rak, waar 1.50 uur ( 12 Mei )Vbnderdak had. Begrijpelxjkerwijze

werd ook gedaoht aan de voertuigen, die dan ook zeer goed verdekt

werden opgesteld, hetgeen ik gerust aan de mansohappen kon over-

laten^ daar zij ook goed hegrepen dat een ongedekt voertuig de

aandaoht der vliegers op hen gevestigd zou hehhen.

12 Mei. Oorspronkelijk zouden we hij het invallen der duis-

ternis verder gaan dooh na alle paarden grondig te hebhen nagegaaj

raadde de paardenarts aan het vertrek nog 24 uur uit te stellen

met het oog op den toeetand der paarden, die dan ook de 2 laatste

dagen zeer veel geleden hadden. Op dien dag is dei troep nog ver-

sohillende malen in het geweer geweest op zoek naar paraohutisten

Dien dag hadden we dus een rustdag. Paarden en tuigen werden in

orde gemaakt.

15 Mei, 2e Pinstrodag. Men dag begon met het bombardement

van een Holiadsoh muni tie sohip op den le#, gemeerd tussohen 2 le-

Btige schepen, door Puitsohe vlietuigen. Het munitiesohip werd ge-

troffen en na enisle explosies zonk het. Men dag weer wat geti-

railleerd lange den lak op paraohutisten, waarbij de Wac%tmeester

hoefsmid JDubbelman in een stinkende moddersloot tereoht kwam. Tan

16.00 tot 18.00 uur een groot bombaadement van Piiitsohe vliegtui-

gen in omstreken van Sohoonhoven waar men een munitiesohip ver-

moedde en ook een luohtdoelmitrailleur stond opgesteld.

Wegens kreupelheid moesten drie paarden aeoi den burgemaees

ter van Willige-Langerak overgegeven worden. Te 20.50 uur besloot

ik dan ook af te maroheeren naar Hazerswoude via Haastrecht -

Grouda - Boskoop. Eveaidoor Sohoonhoven kreeg ik een melding van

een post hij een versperring, dat aan den reohterkant van den weg

paraohutisten waren gedaald, waarop ik besloot ook al was het
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duister met vergrootte tussohenruimte te maroheerezi* ])eze formatie

volgehouden tot &ouda waar we te 22.00 uur aaulcwamen* Door Oouda

heen, waar we werden besohoten van^itit de achterkant van hulzen,

dooh gelukklg werd uiemand getroffen. Te 0*1^ ( 13 Mei ) te Hazer£

woude aangekomen, waar we weer werden ingekwartlerd.Daar we nu

verder zonder verband met troep of Depot waxen, zoohten we vex-

band op te nemen met Leiden, hetgeen niet gelukte. 's-Mi/ddags

1^*30 uur bombawdement van Koudekerke, waar *s-morgens een muni-

tieschip had gelegen , maar nu was weggehaald.

Ongeveer 18.00 uur kwam err een radioberloht dat de wapens

werden neergelegd en de troepen ter plaatse moesten blijven. *s At

vends bericht dat de wapens moesten worden lnge3adverd, hetgeen den

ook te 20*30 uur gggrsbirardg onder protest gesohiedde*

Op Donderdag 16 Meib verbindAng; gekregen met het Depot in

Leiden en opdraoht gekregen om Vrijdag 17 Mei 42 paarden met de

voertuigen aan de Doelenkazerne te Leiden over te brengen en de

rest der paarden en alle menschen naar Yoorsohoten te dirigeeren*

Op alle voertuigen stokken geplaatst, waaraan een witte handdoek
n

en zoo naar Leiden gemaroheerd waar aldaar de paarden dn voertuige

afgegeven* Ik was 14*00 uur uit Leiden afgemaroheerd en te 13*30

uur te Leiden aangekomen* De paarden laten drenken en toen met de

rest op marsch naar Yoorsohoten* Nog in Leiden ontmoette mij de

majoor W*C*Maas, die mij, begeleide naar de stallen bij de Zilver-

fabrie^ te Yoorsohoten* De marsoh welke onder zoo ongunstige om—

standi^eden was begonnen was zonder verliezen aan mensohen en

paarden volbraoht. Sleohts 3 paarden te Willige-Langerak en 1 paar

te Hazerswoude moesten wegens kreupelheid aan den burgemeester

worden ov»rgegeven.
Yoorsohoten, 21 Mei I940*
De Opperwaohtmeester
w*g* J*W*BOLiPAA£'*
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Boute van den tooht K.H.A* van Best near YoordoBoten*

3

10 Mei 1940* Best - Girsohot - Moergestel - Tilburg - Bongen - 's-Gxa-

venmoer - Kapelle - Kapelsohe veer (pontveer) - Buasen -

illmkerk* ( plm* 63

11 Mei 1940. JLLmkeric - Sleeuwijk (pontveer) - Gorincliem - Sohelluinen <

Ifiiizenbroek - Goudriaan - Graafland - Groot-^toners - Gel-

kenes( pontveer) - Sohoonhoven - Willige-Langerak*(plm*

50 K.m.)

12 Mei 1940# Aangeziea de toestand van de paarden na deze twee dagen

zeer goed te noemen was leek liet mij tooh. gewensoht een

dag rust te houden, vooral ook omzooveel mogelSjk paarden

te kunnen meenemen#

15 Mei 1940. Weer uit Willige-Iangerak vertrokken. Brie paarden konden

wegens Ireupelheid niet inee# Bo. 17-55 , 8854 en 17-160.

Beze paarden overgegeven aan den burgemeester van Willige*

Langerak.

Willige-langerak - Sohoonhoven - Vlist - Haastreoht -

Gouda - Waddinxveen - Hazerswoude.

In Hazerswoude zijn we gebleven om verbinding te zoeken.

14 Mei 1940. *s-Middags te Leiden geweest op het Stafkwartier, juist

op het moment der overgave; geen inliohtingen te krijgen,

bij het verlaten van Leiden bijna door Hollandsohv troep

pen besohoten.

15 Mei 1940. Oontaot gekregen met Majoor Quarles van TTfford.

16 Mei 1940^ Yertrokken naar Leiden, 1 paard Bo. 1104 wegens kreiLpel-

heid aohtergelaten te Hazerswoude. 46 paarden te Leiden

achttrgelaten, de rest naar Yoorsohoten.

Majoor Maas heeft ons vanaf Leiden begeleid.

Be reserve paardenarts der 2de klasse

W*g* O.J.Eikelbooffl. K.B.A.
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Opmerkiugen*

De paaeden helsben zioh uitstekend gehouden, het is wel

gebleken , dat deze paarden goed getraind waren.

Ook onze mensohea hebben zioh buiteagewoon goed gehoudea*

lakwartieriag was overal zeer goed ia orde.

w.g* C,J«£ikelboom.
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De Fordson (artillerie) trekker type N

Henry Ford wilde voor de agrariërs tractoren bouwen omdat de T Ford die ook
als zodanig werd ingezet niet voldeed. Dit deed hij onder de naam Ford & Son
Inc (Fordson). In 1917 bracht hij een door hem zelf ontworpen tractor op de
markt. Dit werd type F dat een watergekoelde vier cilinder motor met zijkleppen
had en als brandstof benzine of petroleum gebruikte.  Met een cilinderinhoud
van 4120 kubieke centimeter leverde deze machine een vermogen van 18 pk bij
1000  omwentelingen/minuut.  Een  rem  werd  vanwege  de  lage  snelheid  niet
noodzakelijk geacht. Type F werd, nadat er ongeveer 750.000 stuks van werden
gefabriceerd in 1929 vervangen door type N. Dit was een verbeterde versie van
type F. 
Bij  model  N  werd  het  vermogen  vergroot  tot  27  pk  bij  1100
omwentelingen/minuut. De cilinderinhoud nam toe tot 4380 kubieke centimeter
en  de  vliegwielontsteking  werd  vervangen  door  een  magneetontsteking  van
Bosch. De waterkoeling is nu voorzien van een waterpomp aangedreven via een
V snaar.  Spatborden zijn  standaard geworden.  De tractor  heeft  nog steeds  3
versnellingen vooruit en 1 achteruit. Door tandwielen te wisselen kon men de
snelheid en trekkracht beïnvloeden. De N versie kreeg ook een rem, door het
koppelingspedaal helemaal in te trappen werd deze bediend. Het starten van een
N gebeurd nog steeds met de slinger wat niet altijd even soepel verliep. 
Het type N verving in 1940 de paarden van I en II-K.R.A., terwijl dit type op
zijn beurt in 1945 werd vervangen door de E27N Major. 

Hieronder volgt kopie nummer 5 
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1e Aijdende BatteriJ«

Verslag van den oarsch van het dataobement beatemd voor bet Dapot
A,, van Best naar VoorBchoten op 10-11-12-13-H-15 Mei 19A0.

Bij het motoriseeren van Z - 1 K.R.A. waren do paazden overcospXeet en verden
bestemd voor een der depots der B»A« en zoudeK op ?rijdag 10 Mel net den t^ein
van plm. 10^00 uur naar Leiden vorden verzonden. Dear in den nacht van 9 -10 Mel
de vijandelijkheden met X^jiltBChland begonnen^kwam van bet vervoer per treln
nlets en kreeg ik cm 7.30 de opdracht van den Batterlj-Conmandant^Kaplteln
H.A.Louden om te 8,30 af te marcheeren naar AZokerk over Oirschot-Mosrgestel-
Tilburg-Bongen-Oosterbout^elserBveer naar Alakerk vaar mij verdere orders zou-
den vachten* Het werd echter 9*00 voordat de afm&rsch kon plaats hebLen en
marcheei'aen wo af mat ©en detacheuienb eterk 1 ofi'icier(paard©nexts in eigen
auto),5 onderofficieren,56 koiporaals en inanschappen,125 pa&rden,8 veorwagens,
1 bevelsffilddelenwagen ©n ©en gevorderda auuto van de Qata-schoenfabrieken,.

Vrijdag 10 MqI, De aftaersch geschiedde te 9»00 uur en werd nog in Bsst
even opgehouden door een g&estelijk6,die voor de RoomBcb-Katholieke militalren
da algemeene abaolutie gaf« Tusschen Olrschot en Hoergeetel pirn* 1 uur oponthoud
voor bet passeeren der gemotoriseerde betterijen* Verder ging alias rustlg in
normaal tempo. Be wag was gedekt. Voor Ubargestel een open weg van Z ks.vaar
ik de troep In colonnes sftlitste en op grooten afst&nd liet iaarcbeereM. Op het
gedekte gsdeelte gekomen de paerden wat laten drinken en verder op Tilburg,
w&ar we geregeld nogal op open terrain waren,doch nog geen vliegtuigen gesiesi.
Te 11,AO trokkan we van Tilburg naar Bongen. Boor Tilburg been plm.30 * gerust
voor het eten der manschen* Baar bet in de lucbt rumoerig begon te wcrdsn (het
Bpoorwegemplacement te Tllbirg ward gebombardeard), ging ik verder doch op pim.
2^3 km.voor Bongpn besloot ik in een bosch dekking te zoeken tot de lucbt wat
velliger sou zijn. Na twee uur ongeveer gingen we vex*der,doch bet ss± alaof
zij op ons hedden gewecht en verschenen we^r de vliegtuigen,ir.fecj?op we wcor oen
dekking zocbten in een boecbjej-gven dacrna veroehenGn dria BAitooho vliogtulgon
^dlo twoQ bommcn wlerpcn op con booohjo^dat Oion do cnuorQ kcmt vcn do wog golo-
fion vtis,waarQp do vlicgfaigcn ult Let gi-clcht vepdwaacn. Toen zijn we alien in
kleine groepjeg van 1 A 2 rulters met handpaarden uit het boechje gevlucht,wear-
door in de constematle 3 karabijnen verloren gingen. Ook tijdens deze versprel-
de marsch (of vlucht was beter) verschenen wear 6 A 7 vliegtuigen,waarop enkele
tuiters en voorwagens links en rechts ven den weg in boerderijen vlushttsn. De
zolf ging met enkele voonragens en handpaarden door Bongen en buiten Bongen bp
een groote buitenplants onder zwaar geboomte aij opstallen. Het was toen onge-

17,30 uur, 200 zoctjes aan kwamen de andaren nu en den aan en stelde Ik de

✓  /fa'^7^ troep onder het geboomte op en toen alien present waren, drenktea en voerden we(je paarden en besloot Ik de duistemis af te w^chten.
fe 20,30 uur marcheerden we af en dear we van burgers vem&iacn,dat dc hmg ,

.  pij Keizersveer was afge8loten,werd besloten via het Kapelsche Veer near
Alakerk to gaan. Het was nil veel zustlger en te plm. 23,30 uur werd met den
obertocbt over het ve^r begonnen,welke dt© o,Ao was geschied.

In 7 keeren waren w© overgezot. Toen verder over Duseen naar Alakerk,waar we'
te 2,00 uur (11 Met) aankwamen. Alles was daar in diope rust^ea efcchoGia de
■paardonortg vorcohillonde malon goeooht iiad,wo kondon ^eon K.R.Ai of godcclte
da^r-fBn ontdckkcn, Daar ik verwachtte,det bij het atnbrek-^-: (ien dafe weer fiodct
Buitsche vliegtuigen zouden verschijnen,besloot ik in enkele grooto schuren ■■■■p
raenschen,paarden en materieel onder te brengen,hetwelk ook geuw gsbeurd was.
Na een paar uur gerust te hebben besloot Ik hier te hlijven tot de duistemis
invieljdaar de drukte in de lucht het niet toeliet ons op open wegen blJ dag-
licht te vertoonen. Met den burgemeoster afgesproken de senschen dien dag in te
kwartieren met voeding. Be gevorderoe auto liet ik.daarop de groene kleur
nemen,hetwelk in drie uur was geschieu. Vela bombardeaenten ven vliegtuigen
dien dag gezlen.

2V

J

Zaterdag 11 Mel, 12.00 uur kreeg Ik van een Kapltein der Grenadiers de
opdracht om zoo spoedig mogelljk ult Almkerk te vertrekken,daar er Inf&nterie
zou gaan legeren en de schuren noodig had, Baar wt.s nlets aen te doen. Zoo
ffloest ik dan over ongedekte wegen naai* Sleeuwijk, wear Ik met de pont zou wor-
den overgezet naar Gorinchem. Bar.r de vliegtuigen niet van de lucht waren,besloc t

ik Qe troep
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Verslag van den oarsch van liet de'tacheBeiit bestesd voor het Depot
,A,, van Beet naar Vooreehoten op 10-11-12-13-1^-15 Mei 19^40*

Bij het motoriseeren van 1-1 S.R.A. waren de pe&rden overcwnpleet en werden
beateffid voor een der depots der B.A. en EoudeiD op Vrijdag 10 Mel set den tpein
van plm. 10,00 uur ziaar Leiden worden verzonden. Dear in den nacht van 9 -10 Mai
de vijendelijkheden met Duitechlaud begonaen,kwam van het vsrvoer per treia
nlets en kreeg ik om 7«30 de opdracht van den Batterij-CoBiQand&nt,Kapiteln
H.A>Louden oa te 8,30 af te marcheeren naar Alakerk over Oirschot-Uoergestel-
Tilburg-Dongen-Oosterhout-Keizersveer naar Alokerk waar mij verder© orders zou-
den vachten* Het yterd echter 9*00 voordat de afmaxech kon plaats hebusn en
marcheei*aen we af met ©en detachement ©terk 1 officier(p&ardenarts in ©igen
auto),5 onderofficieren,56 koi*poi'^^s en tn6r*schsppen,125 paarden,8 vcinragens,
1 bevelsffiiddelenwagen en een gevordercie auuto van de Bata-schoenfabrisken..

Vrljdag 10 Uei. De afmarsoh geschiedde te 9*00 uur en werd uog in Best
even opgehouden door een ge&steiijke,die voor de Roomsch-Katholieke aliltairen
de algemeene absolutle gaf« Tusschen Oirscbot en Moergeetel pla. 1 uur oponthoud
voor het passeeren der geaotoriseerde batterijen. Verder ging alles rustig In
normaal tempo. De weg was gedekt. Voor UEiergestel een open veg van 2 ks.waar
ik de troep In colonnes sfilitste en op grooten afetand liet oarcheereh. Op het
gedekte gedeelte gekomen de paerdan wat laten driuken en verder op Tilburg,
waar we geregeld nogal op open terrein warenydoch nog geen vllegtuigen gesien.
Te HyAO trokken we van Tilburg naar Dongen. Door tilburg been plm.30 ' gerust
voor het eten der manschen. Daar het in de lucht rumoerig begoc te wcrdsn (het
spoorwegemplacement te Tilburg werd gebombardeerd) ,ging ik verder doch op plm.
2 a 3 km.voor Dong.en besloot ik in een bosch dekking te zoeken tot de lucht wat
veiliger zou zijn. Na twee uur ongeveer gingen we verder,doch het was xst alsof
zij op ons hadden gewacht en verschenen we ̂r de Tliegtuigen,Wfearop we wccr oen
dekking zochten in een boschje/^Evca daarna vergehanca drie DAitoohc vliogtulgoi
Direct daarop veraohensn drie Duitaoho vliegtuigenydie eenige bomnen
^7ie^pen in de onMddGllijlie nabi^jhoid van ons,waaiiia de vllegtuigen ult
het gesicht verdwenen; dit borabardemDnt was klaarblijksli Jk op ona bedoeldj^
a.-mgesien zich in onao nnbijheid totaal geen andere troepen bovonden.

T"'

tuiters en voorwegens links eai rechts van den weg in boerderijen vluehtten. Be
zelf ging met enkele voorwagens en handpaurden door Dongen en buiten Dongen dp
een groote bultenplaats onder zwaar geboomte mij opstellen. Het was toen cnge-

^ ' veer 17,30 uur. Zoo zootjes aan kwamen de anderen nu en don aen en steld© ik de
troep onder het geboomte op en toen alien present *aren,drenktea en voarden w©

i

(jg pa&rden en besloot ik de duistemis af te w^chten.

Te 20,30 uur narcheerden we af en daar we van burgers veruajaen,d6t dc brug
.  bij Kelaerfcveer was £fgesloten,werd besloten via het Kapelsch© Veer naar

Almkerk te gaan. Het was nd veel rustlger en te plm. 23,30 uur werd met den
obertocht over het ve^^ begonneoywelke dte Oy4o was gdscl:ded.

In 7 koeren waren we overgezet. Toen verder over Dussen naer Alskerk,waar w©'
te 2,00 uur (11 Mai) aankwemen. Aiies was daar in diepa rust^aa ofocheea de
poardonortB voroohillonde aalon goaooht lmd|Wo kondon bson K^R«A, of godoalte
da?rvan ontdekken. Daar ik verwachtte,dat bij het den da^ weer fti±j
Duitsche vllegtuigen zouden verschijnenybesloot ik in enkele grooto aohuren ■■■»!
men6chen,p&8rden en materieel onder te brengcnyhetwelk 00k gauw gebeurd was.
Na een paar uur gerust te hebben besloot ik hier te blxjven tot de duistemis
inviel,da&r de drukte in de luoht het niet toeliet ons op open wegen bij dag-
licht te vertoonen. Met den burgemeester afgesproken de menschen dlen dag in te
kwartieren met voeding. De gevorderde auto liet ik.daarop de groene kleur aan^
nemen,hetwelk in drie uur was goschieu, Vele bombardementen van vllegtuigen
dien dag gezien.

Zaterdag 11 Uel. ^e 12.00 uur kreeg Ik van een Kapiteln der Grenadiers da
opdracht cm zoo spoedig ffiogelljk uit Almkerk te Tertrekken,da&r er Xnfanterle sn
zou gaan legeren en de schuren noodig had. Da^r wt.s nlets aen t© doen. Zoo
Boest ik den over ongedekte wegen naar Sleeuwijk, waar ik met de pont zou wor
den overgezet naar Goriuchea. Daar de vllegtuigen niet van de lucht waren,besloc

ik dr troep
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besloot ik de troep geheel uit dlkaar ta doen gaan ©n Belf dfln weg t® doen
zoeken na-r Sleeuwijk. Ik ging voor en liet door de saeden de aenschen d&i ▼oor
0^n met hunne paarden aftiaroheeren, Dit v&b een goed niddel,irrnt al duurde het
pirn, uur,in Sleeuwijk vlng ik xe weer op en waren we alien wear present.,

D© overtocht naa ean goed uur in beslag en te plm, 16.00 uur waren we orer,
Ofschoon er geregeld Duiteche -wllegtuigen bov^ one cixkelden^het reer glng
geregdl door en in drie keer waren we over. Dat de wliegtuigen het veer met
ruBt lieten,aoat vermoedelijk geweten worden aen het afweergeschut,dat hen
dwong op groote hoogte te blijven. Er werden dan ook nog 2 vliegtuigen neerge-
schoten. In Gorinchea bij het veer onder gebocHite de paarden gedrenkt en gevoerd
en te pla. 19.00 uur verder op a^rach n&ar Gieaen-IJieuwkerk - Schoonhovea. Oader-
weg nog den pa^ rd te watarydoch'het was er na verkoop van. een kwartier uit. In
Giasen-Nisuwkerk luchtgevaar. Dpkking gezocht links en rechta in boerderijen ea
onder geboomte. Te 20.30 uur we^ richting Schoonhoven waar wo werden orergeaot,
De paardenarte was met de auto vooruit gegaan en had daar het kantonnaaent
gewaarschuwd,dat wij kwaaen en inkwartlsring zochtom. Van 23-00 uur tot 0.30 uur
(12 Mai) overgezet en werd kwartier gemaakt te Tlillige-I»angerak,waar 1.30 uur
(12 Mei) de troep onderdak had. i Begrijpelijkerwljze werd oak gedacht aan de
voertuigeHydie dan ook zeer goed gedekt warden opgesteld|hetge^ ik gerust aan
de manscheppen kon overlaten,da^ zij ook goed begrepen,dat een ongedekt woor-
tuig de aandacht der vliegers op hun gevestigd zou hebben.

Zondeg 12 Mei (le Pinketerdag) )orspronkelijk zpuden; we bij het invalien der
duistemis verder gaen,doch na hlle paarden. grondig te hebbsn nagegaan,raedd6
de paardenarts aan het vertrek hog 2A uur uit te etellen met het oog op de
toestund der paarden|die dan ook de 2 laatBta dagen zepr veel geleden hadden,
op dien dag ie de troep nog versdhillende malen in het geweer geweest op zoek
near parachutisten. Dien dag h^(^6n we dus een rustdag^paarden en tuigen warden
in orde gemaakt• ' j
Maandag 13 Mei (2e Pinhsterdag) • Dien dag begon set het bonbardenent van een
HollandBch munitieechip op den tdk,gemeerd tusschen 2 ledige schepenydoor
Duitsche. vliegtuigenHet KBUnitieschip wert ^getrpffen jS9i/ne.,enkel8 .earplosies
zonk het. Iden dag weid wat ge^ii^ilisea^ langs den Lek ip parachutustsn^waarbtj
de wachtmeester-hoefBiQXd Dubbelman in. een stinkende modaersioot terecht kwam.
Van 16,00 tot 18,00 uur een groot bombardement van Duitschs viiegtuigsn in de

/een oaiBtreken van Schoonhoven^waar men een munitledepot vezmoedde en ook;^uoht«>
doelmitrailleura stond opgeeteld.

Wegens kreupelheid moesten drie paarden aan den burgemeester van Wiliige«-
Langerak overgegeven worden, te % 20,30 uur be&loot ik dan ook af te marchesren I
near Hazerswoude via HaaBtrec&t - Gouda - Boekoop, Even door Schoonhoven kreeg
ik een melding van een post bij een verspswrlag,dat aan de rechterk&nt van dem
weg parachutiBten waren gedaald,waarop Ik be slog t ook al was het duieter, met
vergroote tusschenniimte te marcheefen, Deze foraatle volgehouden tot Gouda,
waar we te 22.00 uur aankwamen. Na geraimen tijd konden we dmzsxftadx Gouda
bionenkomenidaat bij ds toegang tot de st&d warden opgehouden door de postea,
en we oas eerst moesten legimenteeren. Door goude hecnywaer we werden beschotea
vanuit de achterkant van huizenydooh gelAkkig werd niemand getroffen. T« 0,15
(H Mei) te Hazerswoude aangekomen^waar we wear werden ingekwartierd. Daar we
nu verder zonder verband met troep of Depot waren,zochten we verband op te
nemen met Leiden, hotgeen niet gelukte. *8-MiddagB 15*30 uur bcwbardement vaa
Eoudekerke,waar 's^orgend een munitiesohip had gelegen,Baar nu was weggehaaXd,
Ongeveer 13,00 uur kwaa ez^ een radioberlcht,dat de wapens werden neergelegd an
de troepen ter plaatse moest^ blijven. 's^Avonds bericht, dat de wapens moes
ten worden Ingeleserd, hetgeen dan ook te 20,30 uur onder protest gesohiedde.

Donderdag 16 ISel. Verbinding gekregen oat h©t Depot in Leiden en opdracht gakre-
gen om Vrijdag 17 Mei 4^ paarden met de voertuigen naar de Doal^ikazemd te
Leiden over te brengen en de rest der peerden en alle laenechen naar Voorschotea
te dirigeeren. Op alle voertuigen stokken geplaat8t,wa&rftan een witte handdoek
en zoo na^^r Leiden gemarch6ard,w&ar aldaar de paarden en voertuigen werden
€ifgegeven. Ik was 14,00 uur uit Hazerswoude afgemarcheerd en te 15-30 uur inoUtal
Leiden aengekomen, De paarden laten dTeJ^MiQn toen met do rest op marsch naar
Voorhchoten. Nog te Leiden omimoette aij de Majoor W.C-Maas.die mij te paard
begeleidde naar de st&Uen bij de zilverfabriek te Voorschoten. De marechiwelke
onder zoo ongunstige OBBtandigheden was begonnen,wa8 zonder verliesen aan mssi

.Chan m paard..
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te Kazerswn ▼olhracht. SZechte 3 p&trden te ffiXiige-L&ngeralc en 1 paerd
geren ^ woeaten wegene kreupelheid atn den burgemeeEter worden overfe-

Voor&choten, *i1 Mai 1940,
Dqx Opperwechtoeester^

w.g* J.lf.Bulpaap.

^SCHRIFT. Rapport patrdenarte^

Route veri deii tocht K.R.A, van Best ntur Voorcchoten.

10 Mel 19A0. Best - Oirschot - Moergestel - Tilburg - Dongen - • e-GrRvenaoer -
Kapelle - Kapelache veer (pontveer) - In^seen - Alokerk (pis. 65 ka«

11 Mei 1940. Alfflkerfc - Sleeuidjk - Gorinchea - Scheliulnen -

Huisenbroek - Goudrlaan 0 Graefland - Groot-ABmers - Gelkenet

(pODibveer) - Schoonhovan - Willige-Langerek. (plm. 3o ka.).
12 Mei 1940. Aangesrden de toe^tand van. de paarcten na deze tvee dagon seer go^

m te noeaen was, leek het alj toch gevenacht een dag rust te

houden. Voor&l ook om eooveel mcgelijk paarden te kunnen

aeenesen.

13 Mei 1940. Weer uit WilXige-Langerak vertrokken. Brie paarden konden vegens
kreupelheid nl®t mee. No.17-33,SS54>17-1S0. Deae paarden overge-

geven den burgeaeester van WlUlge-Langerak.
Willlge-Langewk - Schoonhoven - Vliet - to atrecht - Gouda -

IVaddingsveen - Haaerawoude.

In Hazerswoude aijn we gebleven om verbinding te aoeken.

14 Mei 1940, 's-fllddags te Leiden geweeat op het Stefkatrtier,Juist op het
moment der ovargavej geen inlichtingen te krijgen; bij het rer-
laten van Leiden bijna door iiollandache troepen beschoten.

15 Mei 1940. Contact gekregen met Majoor Quarlea van Cffford.
17 Mei 1940. Vetrolckeu naar Leiden, 1 paard no. 1104 wegens kreupelheid achter-

gelaten te Hazeravoude, 46 paarden te Leiden echtergelaten, de
rest naar Voorschoten. Majour Maas heeft ons van&f Leiden begelei<

Le Reserve-Paaraenarst der 2e kk«
2e kl&s^e.

w.g.C.J.£ikelbooffl.

Opnerkln^en. Be paarden hebben zich uitstokend gahoudenj het is wel gebleken,
dat deze paarden goed getraind vsren. Ook onze aenschen beb!:'^
zich buitengewoon goed gehouden, Inkwartiering was overal zeer
goed in orde.

w.g. C.J.Eikelbooa.
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I  RIJDBKDB ARTIILERI £.4-
\''V

toJ939 lAg ̂ et Korpa Rijdande Artillerie in garnizoen ta Arnhem..
Ha h twse- batterijett 7 veld, naarvau 44n genotoriseerd*

t®.,.? ! f««"stus 1939 afgekondigie algemane acftilisatie wargn gefor-
TT vof V I lieataande uit staf en twee rijdende batterijen T Veld k 4 stuk-

+™»i i?la a V ff" f ®" ''*®® goaotoriaeerde batterljen 7 Veld k 4 aiukkani
6  ̂tt«rijen A 4 aiukken 6 Veld; een gemoioriaeerde batterij van 6 atukken
iim da a!® P®"^^f8"»gena elk van twee rupapaw. Bet gehele Korpa was gelegerdin, de Peel met uitzondering van eon rijdende batterij 6 Veld an de Booties paitserwa-
?n L p ? ?? Veluwe. ffedurende de mobiliaatieperiode werd door KRA
^ to vraLatiir+ Ingerioht voor anti-tankwapena en T Veld geheel volgena
fnfL o. V® P®88e"'«"iS«»oidamaatregelon. Van dit achietterrein ward niat

WnLd f" gemaakt maar ook door onderdelan van d'e liohte Divisie en and "iffi Noard B£a,Danii ^olsgorde 36nh6d6n«

d2 '^® ?®^ ?®^°^ Rijdende Artillerie gafoBmeerd dat naast zijn normale taaJ
dfL + f® ?® ''®^ Korpa moaat voorbereidwi en uitvoaren. De Laatatetoaa van daze motoriaering ward uitgevoerd in de naoht van 8 op 9 mei 1940, waama de

laatate paardan op 9 mai in marso<d.anne warden afgevoerd nasr hat Depot,
Daae ̂ rsoolonne paardan werd op> 10 mel vale malan door luohtbonbardamantan bestookt;

h^'oLSr ''®^"-®°®° ''®'^®" seleden, baraikte uitetodelijk slaohta em kledn gedeelte
Na het uitbreken van da vi jandeli jkheden moeat KRA zioh als onderdael van da liohta
.  f® vaatgeatelda inatruotiea verplaataen over de Moerdiikbraenaar Zudd^Bolland om aldaar ala raaarve te fungaren,-

fe '^® de Duitsers no<^e tot wi jziging van bet nar^plan
ken tLr^ r;^+^f®f Oorinehem. De nitvoering van dit plan ward eohter mderbro-
te b^attm r^-Il Sll® ®''®^ Barwedtefront van Gorlnohem tot Dordrecht
Divide da opdraoht de Boord te overscdirijdan om aan to vallon op Waalhaven.
vo ^tamelijk amalle wegen veroorzaaktan grate last en vertragin

^  eerate grote mars als gemotoriseerde Afdeling.van 11 mei werd de aanval ter overaohrijding van de brug over de Boord
ingest, welke aanval eohter door de soherpe vijandelijke reaotie mdslukte.

atmden de eanheden door het totals gemls aan luotetatoeergeaohut on»
opftoudeliok bloat aan Stuka aanvallen.

wtrte^oudm^en T^^®" '®® togetrokkm werd bevel gegeven de Boor*Mland van Dordt te zuiveren om vervolgens' op te rukken naar Waal-
tovenm^Qjtoe werden twee nieuwe geveohtsgrrcepen gefomteerd, waarvan ̂  belast was mot

®°'^® taa^ Onderdelen van KRA namen herhaaldelijk vijandelijke troe^nS^
P"P^WzXBM^bf§^dTOiIi'gp®8S^^IS„tJS'fel®iJ5i®f»vi8°foaMfiyg®hi8?i'SSgS^S2^

^ verleenden vuursteun onder zeer moeilijke en veelalveiTwarde omstandlghedien*
De mrende batterijen van KRA trokken vele luohtbonbardementen aan, welke wriiawaar
gw^e personeeaBverli®zen veroorzaakten, dooh naast verliezen aan materieel v*»orel een
soziadolijke uiiiweidcLng op het storsel hadden*
OToen de. toest^d in en om Dordrecht in de loop van 13 mai ste®is ongunstigear was geworder
werd een teru^ooht over de Merwede bevolen* teneinde addaar ean verdedigend front te

langzamerhand tot stand was gekomen bereikte C.,- UohteDivdsie het bericht dat Nederland de wapens had neergelegd.
]fet Depot Rijdende Artnierie te Oegstgeest was door de vijandelijke luohtlandings ao*
ties^iffi de Vesting Holland reeds onmiddellijk bij de tegenactiee betrokken. Doocdat het
Depot in^de periods yoor 10 mei enige batterijen voor het Veldleger had moetan formeren
uitgerust met yoeds lang uit de bewapening genomen soorten geschut en varder Juist op

motorisatie van KRA had voltooid, kon van mi artilleriatis<optreden als- zodanig ge^ sprake ziJn. De Hog volkomen ongeoefende liohting werd ter ver^
vlie^eld Valkenburg ingezet, terwijl met geimproviseerde middelen aan-

getrokken vuuirmonden incident eel doelen met directe riohting onder vuur namen*



?oen ife. de tweei^e Wereldoorlog in de nieuwe legerorganlsaties niet een Liohte Divisie
werd opgenomen was ook voor het KRA als zodanig geenp plaats meer# Het KRA werd bij KB
nr 26 van 1 juli I95O met terugwerkende kraoht per I5 april I946 geaoht te zijn opge-
heven. In een KB van geiijke datum werd bepaald bij wolke onderdelen der KL de tradi-
tiea van de opgeheven onderdelen zouden worden voortgezet. Merkwaardigerwijs en wellioht
gelukkig werd in dat KB eohter niet bepaald door welk onderdeel de tradities van het
KRA zouden worden voortgezet*
ms de oud-officieren en onderofficieren van KRA bleven de tradij^ties echter leven.
Him wens om te kunnen komen tot een voortzetting van de tradities van het oudste onder
deel der Landmacht bij een artillerie eenheid van de huidige KL, is tenslotte in vervul-
ling gegaan.
Na een onderbreking van 22 jaar, maakte de Chef van de Generale Staf op 16 jan I963

front van de afdeling de KB 's bekend, houdende de herleving van de naam
Rijdende Artillerie en de ovemame en voortzetting van de traditie van het KRA.
Daaraa verwisselde al het personeel van de thans genaamde "11 Afdeling Rijdende Artil
lerie* het hoofddeksel voor de kwartiermuts Rijdende Artillerie. Deze aloude kwartier-
muts (met kwastjej vormt weliswaar een uiterlijk kenteken, maar dient tevens te ver-
tolken de innerlijke waarde van traditie, een waarde die reeds vele tot daden heeft
aangezet, waartoe zij zonder traditie ternauwemood of in het geheol niet toe zouden
zijn gekomen.



Het Oorlogsherinneringskruis
Het  Oorlogsherinneringskruis werd in Nederland bij  Koninklijk Besluit  no. 6
van 16 maart  1944 ingesteld en verving het  oude Ereteken voor Belangrijke
Krijgsbedrijven. Omdat Nederland toen nog niet bevrijd was zal dit koninklijk
besluit in Engeland zijn besloten. Deze onderscheiding was bedoeld voor hen
die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht,
de handelsvloot, de vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. 
De ontvangers dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed
gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten
minste zes maanden in hun functie dienst te hebben gedaan. 
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Ruwe schets van de route die Bulpaap volgde van Best naar Voorschoten
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De verdere lotgevallen van de Lichte Divisie. 

Nadat om 03.00 uur vliegtuigen en om 04.00 uur Duitse troepen in de vroege 

morgen van vrijdag 10 mei 1940 onze landsgrenzen waren overgestoken was 

het wel duidelijk dat de oorlog was uitgebroken. Omstreeks 06.00 uur 

maakte de commandant van de Lichte Divisie (kolonel H.C. van der Bijl) 

bekend dat deze om 08.30 uur terug moest trekken richting Haarlem 

conform de eerder door het opperbevel genomen beslissing.  Deze divisie 

was door herindeling samengesteld uit  I en II-K.R.A.  en twee regimenten 

wielrijders te weten I en II-R.W. Twee eskadrons van gezamenlijk 24  

pantserwagens en twee regimenten huzaren-motorrijders waren elders 

ingedeeld. Omdat de brug bij Moerdijk reeds in Duitse handen was moesten 

de afdelingen de Bergse Maas oversteken via de brug bij Keizersveer. 

Daarna moesten ze oostelijk afbuigen, door het land van Altena. Dan over de 

afgedamde Maas via de brug over de Wilhelminasluis bij Andel, en tenslotte 

bij Brakel over een door pontonniers gemaakte pontonbrug de Waal over 

steken.  

 
De rolbrug over de Wilhelminasluis te Andel, om de brug te openen moest ze geheel naar 

rechts worden weggeschoven. 

 

De polderwegen waren smal, bochtig en onverlicht, de bruggen daarin 

vormden extra obstakels voor de lange colonnes van mensen en materieel. 
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De pontonbrug tussen Brakel  en Herwijnen was aangelegd voor de oorlog om het 

mobilisatieverkeer te stroomlijnen. Voor het scheepvaartverkeer moest de brug zo nu en 

dan opzij worden gevaren. Geniesoldaten om de brug te bedienen waren in twee rijnaken 

aan de Herwijnense kant gehuisvest. 

 

De pontonbrug werd door de Duitse genie na de capitulatie vernietigd.  

 

De positie van de pontonbrug tussen Brakel en Herwijnen. 
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Om 10.00 uur kreeg de commandant van de Lichte Divisie de gewijzigde 

opdracht om met zijn divisie naar de omgeving van Gorinchem te gaan om 

daar zo nodig het Merwedefront tussen Gorinchem en Dordrecht te 

versterken waarbij de afdelingen rijdende artillerie werden geplaatst onder 

de commandanten van de regimenten wielrijders. 

Vanwege eventuele luchtaanvallen reden de voertuigen op onderlinge 

afstanden van  honderd  meter  ook  al  omdat  de  lichte  Lewis  mitrailleurs  

waarover  de afdelingen beschikten slechts effectief waren tot op een hoogte 

van 150 meter terwijl de dreigende vliegtuigen van 600 meter hoogte hun 

bommen konden laten vallen. 

Bij  het korps waren geen brandstof tankwagens ingedeeld waardoor I-

K.R.A. naar  Gorinchem  moest  om te  tanken  terwijl  II-K.R.A.  een  

geheel  gevulde tankauto van Shell kon gebruiken die ze hadden gevorderd 

en groen gespoten. Omstreeks 19.00 uur  bereikte II-K.R.A. het aangewezen 

frontdeel noord van de Beneden-Merwede.  

Om 17.00 uur kreeg de commandant van de Lichte Divisie een nieuwe 

order, namelijk om westwaarts via de boogbrug over de Noord bij 

Alblasserdam naar de lijn Bolnes Barendrecht op te rukken en van daaruit 

het door de Duitsers bezette vliegveld Waalhaven te hernemen. 

Nadat deze order aan de afdelingen was doorgegeven begaven de 

commandanten zich ter verkenning omstreeks 21.00 uur per fiets naar de 

brug. Ter plaatse hoorden ze van de brugwachter dat die al sinds 12.30 uur 

openstond om de Duitsers uit de richting Rotterdam te stoppen maar dat de 

westelijke uiterwaarden ter weerszijden van de brug al vanaf 18.00 uur door 

hun bezet waren. Dit deed de commandanten besluiten de brug de volgende 

dag met geweld te laten hernemen door twee te vormen marsgroepen, elk 

bestaande uit een regiment wielrijders en een afdeling K.R.A. ter 

ondersteuning. De groep met II-K.R.A. kwam even voor middernacht aan de 

Noord terwijl I-K.R.A. daar in de vroege ochtend van 11 mei aankwam. Na 

het betrekken van de stellingen stonden de wielrijders (mobiele 

infanteristen) gereed om de  brug  te  heroveren.  Er  werden  daartoe  

meerdere pogingen ondernomen. Eerst bij het aanbreken van de dag door 

met twee patrouilles van elk 13 man aan beide zijden van de brug de 

waterweg over te steken. Dit werd gedaan in uitklapbare, zogenaamde Atos 

boten van zes meter lang die op gevorderde vrachtauto’s waren meegevoerd. 

Weliswaar werd de overzijde aan beide zijden van de brug bereikt maar het 

bleek onmogelijk een bruggenhoofd te vormen. Na de terugtocht bleven één 

gesneuvelde en twee gewonden achter. Nadat de brugwachter de brug had 

laten zakken werden nog twee pogingen gedaan maar nu over de brug, het 

lukte echter niet deze te heroveren. Als steun voor de aanvallers kon alleen 
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mortiervuur worden uitgebracht, artilleriesteun was door de geringe afstand 

onmogelijk.  

 

 
De boogbrug over de Noord, gezien vanaf de oostzijde, onder de pijl het gedeelte van het 

brugdek (bascule) dat geopend kon worden (vergelijkbaar met een ophaalbrug) rechts 

daarvan het brugwachtershuis. 

 

Door de verdedigende Duitsers werd luchtsteun aangevraagd waardoor 

verspreid over de dag de omgeving van de brug en het dorp Alblasserdam 

gebombardeerd werden waardoor branden uitbraken en veel doden en 

gewonden onder de burgerbevolking vielen. 

Omdat het veroveren van de brug zonder pantserwagens en 

luchtafweermiddelen niet mogelijk was werd een nieuwe tweeledige 

opdracht gegeven, namelijk het beletten van een Duitse oversteek over de 

Noord en het eiland van Dordrecht van vijanden te zuiveren. Hiertoe werden 

twee nieuwe gevechtsgroepen gevormd, de vasthoudende groep die moest 

voorkomen dat de Duitsers de Noord overstaken en een hoofdgroep die de 

Duitsers van het eiland van Dordrecht moest verdrijven, elk bestaande uit 

een regiment wielrijders en een afdeling K.R.A.  
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De polderstraat te Alblasserdam na het bombardement van 11 mei 1940. 

 

De vasthoudende groep: 

In de nacht van 11 op 12 mei kwamen de batterijen van I-K.R.A. in stelling 

noord van het riviertje Alblas. Vanuit deze positie beschoten ze op 12 mei de 

Duitse troepen op de westoever van de Noord. Om 06.00 uur volgde een 

bombardement op Bleskensgraaf waar militaire voertuigen geparkeerd 

stonden. Overdag waren onafgebroken Duitse vliegtuigen boven de 

stellingen die mitrailleur-vuur afgaven, daarom vonden verplaatsingen en 

munitieaanvoer ’s nachts plaats en werd in de namiddag het vuren gestaakt. 

Op de ochtend van 13 mei, tweede Pinksterdag, openden de kanonnen van I-

K.R.A. opnieuw het vuur op de westoever van de Noord waarna weer een 

bombardement uitgevoerd door Stuka’s volgde. 

Alhoewel de bommen tot op 100 meter van de stellingen terecht kwamen 

richtten ze weinig schade aan in de slappe bodem. In de namiddag van 13 

mei kwam het bericht omtrent het terugtrekken van de hoofdgroep na de 

gevechten op het eiland naar een gebied ten noorden van de Beneden-

Merwede. Op 14 mei werd nog een nieuwe positie ingenomen maar deze 

dag was het relatief rustig.  
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Het eiland van Dordrecht met daarop (met datum vermeld) de plaatsen waar de 

belangrijkste acties van rijdende artillerie en wielrijders plaatsvonden.  
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De hoofd groep: 

Terwijl I-K.R.A. in stelling kwam bij Alblasserdam in de nacht van 11 op 12 

mei trok de hoofdgroep met daarin II-K.R.A. richting Dordrecht waar ze na 

een moeizame tocht via de pont bij Papendrecht om 04.00 uur aankwamen. 

De Duitse troepen, voorafgegaan door parachutisten, wilden na hun opmars 

door Noord-Brabant gebruik maken van de bruggen bij Moerdijk en 

Dordrecht om door te stoten naar het westen van ons land. De omgeving van 

Dordrecht werd daardoor een middelpunt van de strijd. 

De kanonnen van de derde batterij werden opgesteld in het stadspark van 

waar uit diverse punten onder vuur werden genomen, waaronder de hefbrug 

tussen Dordrecht en Zwijndrecht en de wijk Krispijn om de daar aanvallende 

wielrijders te ondersteunen. De gevechten duurden de gehele dag, enkele 

rijders raakten betrokken bij straatgevechten.  

Om 14.00 uur betrok de vierde batterij een stelling nabij Dubbeldam en 

beschoot de wijk Krispijn die daardoor in brand geraakte. Om 17.00 uur 

kwamen berichten binnen dat Duitse pantserwagens de Moerdijkbrug waren 

gepasseerd. Door Duitse overmacht gedwongen waren de aanvallende 

wielrijders  genoodzaakt zich ’s avonds terug te trekken op de binnenstad 

van Dordrecht.  

De vierde batterij ging om 03.00 uur op 13 mei voorwaarts van Dubbeldam 

richting de Tweede Tol. Omdat op ongeveer 10 kilometer zuidelijk hiervan 

de door Duitsers bezette Moerdijkbrug lag en ze een eventuele doorbraak 

van de vijand wilden voorkomen moesten ze stelling nemen op de kruising 

Zeedijk Schenkeldijk1. Daarbij werden ze om 04.00 uur onder vuur genomen 

door Duitse tanks en vliegtuigen waarbij vijf gewonden vielen en veel 

materieel verloren ging maar niet de vuurmonden zodat ze twee Duitse 

gevechtswagens konden uitschakelen. De derde batterij kwam hen te hulp 

waarbij ook twee gewonden vielen. Onder druk van de Duitse luchtaanvallen 

en pantserwagens trokken ze terug op het centrum van Dordrecht waar de 

gevechten voor de batterijen doorgingen om te voorkomen dat de Duitsers 

via de bruggen het centrum konden veroveren. Hierbij werd het stuk van 

wachtmeester Kruithof door een Duitse granaat vernield waarbij twee rijders 

sneuvelden. Ondanks verbeten gevechten van gele rijders en wielrijders was 

het een verloren strijd tegen de Duitse overmacht en trok de hoofdgroep zich 

terug naar een gebied noord van de Beneden-Merwede. De Duitsers hadden 

aan het einde van de middag het gehele eiland van Dordrecht in handen.  

 

                                                
1 In diverse bronnen treft men de naam Schenkdijk aan, dit moet echter Schenkeldijk zijn. 



 19 

Door gebrek aan gepantserd materieel en de afwezigheid van luchtsteun was 

het onmogelijk de ongelijke strijd langer vol te houden. 
 

Op 14 mei was de vijand weinig actief in het gebeid van de Lichte Divisie. 

Omstreeks 13.30 uur begon het bombardement van Rotterdam waardoor om 

17.30 uur de opdracht kwam (voor het gehele Nederlandse leger) de wapens 

neer te leggen.  

 

In de avond en nacht van 13 op 14 mei hebben de restanten van de Lichte 

Divisie zich teruggetrokken in de Alblasserwaard. Na de capitulatie op 15 

mei werd het korps door de Duitsers geconsigneerd in de kwartieren aldaar. 

Enkele dagen later werd toestemming verkregen tot verplaatsing naar het 

Artillerie Schietkamp te Oldebroek. Toen echter na een verkenning bleek dat 

de Willemskazerne in Arnhem niet bezet was, betrok het Korps dat gebouw. 

 

 
Het buitengevecht gestelde stuk 7 Veld van wachtmeester Oosten Kruithof in Dordrecht. 

De door het K.R.A. gebruikte uitvoering met rubber banden en dichte in plaats van 

spaakwielen gaf het stuk een veel modernere aanblik.   
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Nabeschouwing 

 

De tocht van Best naar het depot in voorschoten: 

Bulpaap leverde 42 paarden af in Leiden en dirigeerde de rest der paarden en 

alle mensen naar Voorschoten. De paarden zullen daar in de barakken van 

het depot zijn ondergebracht en de mensen waarschijnlijk naar huis 

vertrokken.  

Wat de stallen betreft, in 1939 werd in Voorschoten een terrein van 2,5 

hectare door het Rijk gevorderd in verband met de mobilisatie. Hier werden 

houten barakken op gebouwd voor het Nederlandse leger. Die barakken 

werden in de mobilisatie in korte tijd opgetrokken op het land van boer Nell 

voor de boerderij Lindehoeve, aan de zuidoostkant van het dorpscentrum. In 

die barakken werd tijdens de mobilisatie het II Depot afd. Bereden Artillerie 

gelegerd, maar ze waren achteraf te tochtig voor de manschappen. Paarden 

en geschut konden er wel staan. De manschappen verbleven in 

oorspronkelijk voor forenzen bedoelde huizen die leegstonden. Dat kwam  

omdat Voorschoten, dat in de jaren dertig een agrarisch dorp was, door de 

crisis hard was getroffen. Men heeft geprobeerd forenzen (bijv. uit Den 

Haag) aan te trekken door op voorhand woningen voor deze mensen te 

bouwen. Dat werd de zogenaamde Bloemenwijk, vlakbij de barakken in 

kwestie. De forenzen kwamen niet, de woningen bleven leeg. 

Aan het eind van het verslag schrijft Bulpaap dat majoor W. C. Maas hem 

begeleid naar de stallen bij de zilverfabriek, dit was de fabriek van Kempen 

& Begeer. Majoor Maas was commandant IV Depot afd. Bereden Artillerie 

te Leiden. 

Het terrein werd in 1941 door de Wehrmacht overgenomen. De Duitsers 

namen de barakken in gebruik, en bouwden er een aantal stenen gebouwen 

bij waaronder een hoofdgebouw met een torentje inclusief uurwerk dat als 

keuken en kantine dienst deed. Direct na de bevrijding, van mei 1945 tot 1 

december 1945 was het eerste bataljon van 4e Regiment Infanterie 

(achthonderd man) in dit kamp gelegerd, dit bataljon werd daarna 

uitgezonden naar Java in het kader van de politionele acties. Op 1 januari 

1946 werd het complex in gebruik genomen door de marine als 

opkomstcentrum, (MOC) waarbij de mobilisatiebarakken werden vervangen 

voor nieuwe. De eerste keuring was op 16 januari 1946 en de laatste op 27 

oktober 1961. Nu anno 2020 staat alleen het in opdracht van de Duitsers 

gebouwde en later door de Marine gebruikte stenen hoofdgebouw er nog dat 

in gebruik is bij de gemeente Voorschoten. 
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Het in opdracht van de Duitsers gebouwde hoofdgebouw met torentje en rechts een barak 

tijdens de MOC periode.  
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Korte schets van het leven van Johannes Wilhelmus Bulpaap: 

Johannes Wilhelmus Bulpaap werd geboren op 29 december 1887 te Leiden 

als zoon van een kuiper. Hij trouwde als wachtmeester 30 jaar oud op 29 mei 

1918 te Arnhem met Maria Everdina Dorissen die dan 23 jaar oud en zonder 

beroep is.   

Op 6 juli 1918 verhuizen ze van Arnhem naar Schijndel waar ze een 

tweeling, zoon en dochter krijgen waarvan de zoon zeven dagen later 

overlijdt. Na een kort verblijf daar keren ze op 3 mei 1919 weer terug naar 

Arnhem omdat de gele rijders na 2,5 jaar legering in Schijndel op 3 maart 

1919 naar Arnhem vertrokken. In het dagelijks leven is Bulpaap sportief en 

neemt hij deel aan schietwedstrijden en paardensport, veelal in teamverband 

met collega’s uit het K.R.A.. 

Op 6 juli 1932 krijgt hij de medaille voor 24 jaar trouwe dienst uitgereikt, 

hetgeen betekent dat hij waarschijnlijk op die datum in 1908, twintig jaar 

oud dienst nam.  

Zijn vrouw Maria Everdina overlijdt jong op 12 maart 1931, 36 jaar oud te 

Arnhem. 

Als hij 44 jaar oud is sluit hij zijn tweede huwelijk op 20 augustus 1932 te 

Wymbritseradeel met Lieuwkje Zondervan 31 jaar oud geboren te Workum. 

Het sluiten van een tweede huwelijk zo kort nadat zijn eerste vrouw is 

overleden zal wenselijk geweest zijn in verband met de opvoeding van zijn 

nog jonge dochtertje. Op 24 mei 1933 krijgen ze nog een dochter. 

Als Bulpaap aan het begin van de tweede wereldoorlog de opdracht krijgt 

paarden en mensen naar het depot in Voorschoten te brengen is hij 57 jaar 

oud, hij zal dus na de oorlog geen dienst meer gedaan hebben. 

Lieuwkje overlijdt op 15 september 1951 te Arnhem, ze is dan 50 jaar oud. 

Johannes Wilhelmus Bulpaap heeft als opperwachtmeester der eerste klas de 

dienst verlaten en is overleden op 24 december 1955 in Arnhem, hij werd 67 

jaar oud. 
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Bronnen:  

De geschiedenis der Rijdende Artillerie. Mr. W. van den Hoek, J. W. van 

den Hoek. 

De geschiedenis der rijdende artillerie. W. van den Hoek.  

Eene onvermijdelijke noodzakelijkheid. Wiel Jacops. 

Het legerboek. NIMH. Okke Groot, Ben Schoenmaker. 

Militaire Spectator. 

Slag om de Grebbeberg. P. Brongers. 

Informatie met betrekking tot het depot in Voorschoten is verkregen van de 

heren Jan Koster, secretaris van het Museum Voorschoten en de lokale 

historicus, Jan Sloof, aangevuld met via het internet verkregen gegevens. 

Informatie betreffende de Schenkeldijk van de heer Sjoerd de Meer, 

secretaris Vereniging Oud Doredrecht.  

Informatie over de pontonbrug Brakel Herwijnen van mevr. Marian van 

Zanten.  

Het internet.  
  

  
 

 


