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/" QeeoMedeAis aaa g.R>A*^ vooral, gedurende het tijdvak vaa X0/I4 éal 1940.
Hdt 1s!orpe Hljdiiade Artillerie lag ia garaizoea te ArnJiaia ea bestond uit Staf

E.H.A» ea twee batterljea, waarvan ééa geinotoriseerd* Ha de aficoodigiog vaa de al
gemene fflobilisatie op 26|aug.l9?9 bost^ond K.R.A. uits Staf
I-E.R.A«bv6taaade uit: Ie ea 2e BatterJIJ, elk van 4 6tUiCü.ea 7 veld bare den,
II-E.3.A., bestaande uit: 3e en 4e Batter^, elk vaa 4 stuken 7 veld, gemotorisaaic
3e Batterij (3-*K!«RoA«) bestaande uit 6 stukken 6 geld gemotoriseerd,
Ie en 2d fijdeade Batterij 6 veld, elk bestaande uit 4 stukken 6 veld, bereden,
4 seoties Pantserwagens, elk bestaande uit 2 rupspaw.

Ia de avond van 3 september 1939 bevond zich geheel K.R.A. in zijn oorlogs-
opstelling, en ml Staf K.R.A. te Helmond, evenals Shaf I-K. uA* en Staf II-K.H«A
met Ie en 2e Bt.te j^akel en omgeving, 3*-K*H.A. te Gemert, 4-K.R« i. te Helmond en
3 H.H.A* te Gemert, de Ie rJjd.bt.van 6 veld te Vaassen, de 2e rijd.bt.6 veld in de
omstelken van Bakel en de 4 sedties rupspaw. op de Veluwe. Vrij spoedig werd de
Staf K.R.A. naar Geldrop en II-K.R.A. naar Leende verplaatst.

In de nacht van 11 op 12 nov.39 stonden de Hederl. troepen in hun gevechts-
stellingen, dus ook K.R.A. ; dit naar aanleiding van betrouwbare gegevens over een
aanval op 12 nov. door de Duitsers op de westelijko mogendheden waarbij zij door
Hederland zoud*^a trekken. De aanval was echter door Hitier afgelast.

Gedurende de mobilisatieperiode is verder nog vermeldenswaard dat G.-K.B.A.
Lt.Sol.E.Ch.da Raan, met de tot zijn staf behorende Kapitein O.A.Kaub een schiet-
terrein voor anti-tankwapens en 7 veld had ingericht op de heide oost van Geldrop
al. de Sj^abrechtse en Somerense Heide, waarbij met de in vredest^ gebruikel^e
veiligheidsmaatregelen met scherp geschoten kon worden op (o.a.scheef) naderende
scheen die tanks voorstelden (1 tot 3 schoten gedurende de snelle naderfng) in
ZO richting. Mét 7 veld werd o.a* gevuurd op terreindoelen, waarbij d^ waarnemers
zich op tamelijk korte afstand van de doelen bevonden. Hiet allèen met al het b^
Lt.Div. voor deze schietoefeningen in aanmerking komunde geschut éa—aaaaerkéag
werd geoofend doch ook andere onderdelen In Nd.Brabant gelegen maakten van dit
schietterrein gebruik. De oefeningen geschiedden steeds onder leiding van Lt*Kol.
de Haan en (of) kapitein Kaub. Rr kwamen geen ongelukken voor. 1

Hog dient vermeld te worden dat I-K.R.A. vanaf 1 mei 1940 gemotoriseerd was
en dat de paaraen op 9 mal werden afgevoerd naar het Depot. Wel werd de marsco
lonne van döze paarden op 10 mei door in de nabijheid vallende luchtbombardementen
bestookt, maar er deden ziich daardoor geen verliezen voor. Verder waren de Ie en
2e rijd.Bt.van 6 veld op 1 mei gesteld onder eenhoofdig commando gesteld van de
kapiteid, die tot dan toe de 2d rijd.Bt. onder zich had, waarna deze samengestelde
battsrlj te «arderwyk onder de bevelen trad van 3 H.H. De vrijkomende kapitein
werd op 7 mei de Delfzijl belast met het commando over een batterij 6 St. 49-êèirOe^

Tenslotte waren op bij het aanbreken van 10 mei 1940 de voornaamate onderde-
lën van de Lt.Div. gekantonneerd: St.Lt.Div. te Boxtel, 1 R.W. te Kinhoven, Haeze
en Best, 2 R.W. te Oirschot en Goirle, St.K.R.A* te St.Oedenrode, I-K.H.A.te Best
en IX-K.R.A. te St.Oedenrode en omgeving.

Ha de aanvang van de Duitse oorlogshandelingen in de nacht van 9 op 10 mei
zou volgaas de van te vojoan vastgestelde instructies de Bt.Div. in de vroege mor
gen vaa 10 mei zich verplaatsen over de Moerdijkbrug naar Rotterdam om elders in
Zd.Holland als reserve te fungeren. Maar door de bezetting van de Moerdijkbrug door
de Duitsers bij het aanbreken van de dag werd dit marsplan gewyzigd en trok men
over Keizeraveer naar Gorinchem om aldaar onder de bevelen van C.Vg.Holland te
treden. Al spoedig werd het gehele marsschema onderbroken doordat de Lt.Div. heb
bevel ontving voor de bezetting van het Merwedefront van Gorinchem tot Dord^cht,
waarby twee vakiien werden gevormd en in elk vafe een afdeling R.A. zou komen onder
de bevelen van de vak-ct.. Terwijl de verplaatsingen van de onderdelen van de Lt.Mv
daartoe geschiedden, bereikte C.—Lt.Div. te ca.17.00 een nieuw bevel. nl. dat de
Lt.Div. de Hoord zou overschreden om aan te vallen op Waalhaven, dab door de vijand
was bszet. Op dit tydstip was de bezetting van het Merwede-front in volle gaag en
veroorzaakten de nodige verplaatsingen iji nofMgri vnffp] entnl ncinfi ingevolge het nieu
we bevel in de Alblasserwaard zeer grote moeilijkheden vanwege de bameiyk smalle
wegen en de' last hierdoor voor de gemotoriseerde onderdelen van K.R.A., waarby
I—K.R.A* zelfs sedft» zyn eerste grote mars als gemotorisearde afdeling moest vol
brengen. Beh enkel voertuig ging daarby verloren. Wel ondervonden de onderdelea
van de regimenten wielryders veel last van de lange auto-colonnes by da afdelii^n
R*A*, zodat de ondefdelen van de Lt.Div. pas laat in de «vond van 10 mei ( 1 R.W.



pas ca. 4.00 op 11 in Uöb docuidr ia dö nabijiieid van de Noord aaaiwaaien on
dat n.02 1°. Kaer vermoeide toesfcaad. C--Lt.Üiv, en C.-K.R.A. mafc eai^e oi'iicieren
van nun ataf bareiicfcen ia de avondsche^ring van 10 mei de Noord, maar boven op di
óoafceljke dijk kraag man vu^.vaauifc mifaillauropsdelliagaa aaa da o^arz-jde.Hafc
eerste onderdeel van 2 R.V/vvdafc bij de Noord aankwam, icreeg de opdracht van C.-Lt.
Div. om zich «vfr over heb veer bij Papandrecht naar iordrecht te begeven, terwijl
tö ca.25-30 aefc bevel werd gegeven om bij het aanbraden van da dag {11 mei) da ovar-
gang over de Noord te forceren met 1 R.W. waarbij I-K.R,A. rechts en 2 R.W.Cmin
lil) waarbij II-K.R.A. links mat scheidingslijn de Alblas (de brug over de Noord
dus bij 2 R.W.). ̂ el bereikte in de avond van 10 mei O.-K.R.A. nog de vraag of hij
met de 7 veld kaartvuur kon afgeven op Waalhaven, wat echter door de te grote af
stand van een opstelling oost van de Noord tot Waalhaven niet mogelijic bleek. Het
contact bussen C.-l R.V/. en C.-I^K.R.A. was dèor de verplaatsingen verloren go^iaa
doch door bemiddeling van C.-K".R.A. in de loop van 11 mei v/eer hersteld. Wat be
treft het steunen van de aanval over de Woord door artillerie, dit bleek op het
vooraaamste vgandelijke gedeelte, nl. op het berx'ein vlak achter de wcstelditQ d^k,
onmogelijk door de xtorte afstand tob de voorste eigen troepen en de lengtespreidias
hierbij. Wel had ÏI-K.R.A. zijn atelliagname reeds voorbereid om op ̂ rotere afstand
te kunnen vured^'was I-K.R.A. in de lopp van 11 mei niermede bezig. In de nacht van
10/11 mei had 0.-II-2 R.W. twee patrouilles uitgezonden over de Noord, éêa noord
en één zuid van de brug, maar deze monden door het sterk doorsneden terrein aaa da
overAaab gean hulp verlenen bij de aanval die te ca. 8.00 Wel verstrekte de
zuidelijke pSwroSii^le aanwijzingen voor een soort inleidende beschieting met mortie
ren te ca. 7*^0, welke enig succes boekte.

Om ca. 8.00 werd een poging gedaan over de vrij lange brug op ba rukz-enoiaar
door het oamiddell:ijks< daarop ondvaasen vijandelijke mitrailleurvuur kwam deze po
ging te mislukiien. Weer werd daarna mortiervuur afgegeven en besloot men te ca.
10.00 nogmaals een poging te wagen om de brug te overschrijdea. Wederom door hevig
mitrailleurvuur, nu gesteund door luchtbombardementen door Stuka's, kwam ook deze
poging tot voliedige mislukü-ing. Ook bij 1 R.W. mislukte vnl. door da luchtbomilar-
deaiüncea de aanvalspogingen over de Noord, zodat in de loop van de morgen van 11
mei C.-Lt.Dlv, tot de overtuiging kwam uat zonder zijn pantserwagens en bij totaal
gemis aan luchtafweer (eigen vliegtuigen waren er bij Lt.hiv. niet geweest) de op
dracht niet te volvparen was, hetgeen hij ook aan G.-Vg.Holland, mededejida, v/aarop
dcza de opdracht introk.

Het valt natuurlijk te betreuren (en dit heeft later ook veel kritiek opge
leverd) dat C.-Lfc.Div. geen poging heeft gewaagd met het eerste der plaatse komen
de bataljon wielrijders in het donker over de brug te trekken, omdat nu aan de Vjj-
and in da nacht van 10 op 11 mei de gelegenheid werd geschonken hun voorste troe
pen bij da brug en de AesbJ^er te versterken. HJr moge hiex" echter opgemerkt wor
den dab alle onderdelan van de Lt.Div. door de elkaar opvolgende teffensbrijdlga be
velen en de daardoor veel last veroorzakende verplaatsioggn'over dejuikwajls smalle
wagen in da Alblasssrwaard in uiterst varmoüide toestand en in volslagen duister
nis aankwamen. Bovendien voerde G.-Lt.Div. neb commando over een soort romp van
een Lt.i)lv. zonder haar snelste middelen, nl. de twee x'eglmenten Huzarenmotorrij
ders en de twee eskadrons pantsarwagans, en K.R.A. zelfs zonder de 4 secties rups-
paw., hoewel deze laatsbe^van mindere gevechtswaarde waren. Ook had C.-Ijt.Div.een
zeer onduidelijk beeld van de viflandalijke strijdkrachtan aaa de overzijde (geen ver
kenningen). iiiaar wat het allerbelangrijkste bleek te zijn was het totale genis aan
luchtafweergesB^^r, zodat elke aanval van onze zijde ten onder gia^,Jaoor de vijande
lijke luchtborabardementen, aie Juist door het gemis aan verdediging ertegen een ge
weldige demoraliserende uitwerking op onze troepen hadden, hoewel de uitv"-erkiins
niet zo bijster groot was, aangezien de Djxitse buizen wel op harde grond (vegen en
dorpen) vrij snel werkten maar la het polderland (o.a. links en rechts van de Brug)
vrij diepe trechters vormden doch buiten de rand van deze trechters geen uitwex'king
vertoonden. Juist met het oog op deze elke aanval smorende luchtbombardementen mo
ge misschien de.'^aa^gesteld worden wat er - zelfs bij het gelukken van de verove
ring van da brügv-.oor het eerstaankomende bataljon - van de verdere aanval op il
mei èft-ée bij daglicht in de richting Waalhaven zou znn beAht gekomen ia een ter-mei èft-ée bij daglicht in de richting Waalhaven zou zgn tercht gekomen ia een ter
rein dat nog minder gezichtsdekking bood dan aan de oostzijde van de Koord.

Na liet intrekken van do opdracht van C.-Vg.Holland aan C.-Lt.Div. wat dé
aanval over de Koord richting Waalhaven betreft, ontving C.-Lt.Div. heb bevel om
de Noord vast te houden en het Siland van Dordrecht van vijand te zuiveren, om



dauraa over Wiöldrechb, 's-Gravendciel ea Baröncirecht naar vliegveld Waalhavea op
te ruitkea. itfaige tijd laber werd C.-Lfc.Div. aiedegede^ld dab aog aea afd.10 veldèer
beschiü-iiiag van hem zou worden gesteld. Tegen 13-00 x^reag men weor aanvaliea vaa
iuikbositüenwerpers, val. begen Alblasserdam bij de brug over de Alblas, gevolgd
door mitrailleurvuur op zich vertonende ondaraelen.

G.-Lt.Div. besloot twee nieuwe gevechtsgroepen te vormen, nl. eea Vasthou
dende ^roep (1 S.Vï'. min II, I-K.R.A. en later ooit I-ll R.A.) met de taaie asar de
vijand te beletten de Noord te overschrijden, en eea Hoofdgroep (2 R.W. met II-l HÜ
ifeiN ea II-K. ..A.) oader C-AfzonderljJite Staf met enige ofricieren versterkt, later
onder C.-Lt.Div. persoonlijk, mat opdracht het iSiland van Dordrecht te zuiveren
(daarbij Willemsdorp te heroveren) en daarna (zoals aangegeven in de vorige ali
nea) door te stoten richting Rotterdam. Na het uitgeven vaa de daartoe dienende
bevelen (tussen 13*00 en 14.00) volgden nog enige vrij zware luchtbombardementen
op Alblasserdam en oost ervan met zeer demoraliserende uitwerking op u.e bevolKiag
maar ook op militaire onderdelen (zoals II-2 R.W.),

Bij de Vasthoudende ^roep had C.-K.R.A. in de namiddag de verbinding her
steld tussen 1 R.tiV. en I-K.R.A,, maar in verband met het grote gevaar voor lucht
bombardementen b-sloot men zowel de hergroepering van de beide aan de Noord blij-
vende bataljons alsmede het (wel voorbereide) in stelling tornen van 1-K.R.A. ia de
nacht van 11 op 12 mei te doen geschieden (vooral ook waar bij de bevolen verdedi
ging het dadelijke ingrijpen van da artillerie minder aoodzakeljk bleek).

Bj het aanbreken van de dag op 12 mei had een zeer zwaar luchtbombardement
plaats op Bleskensgraaf, viSnl. bedoeld tegen het automaterieel vaa 2 R.H.M. (uit
Mill e.o. gekomen) dat dan ook zeer zware verliezen leed. I-K.R,A. gaf vanaf 4.15
herhaaldelijk vuurstoten af tegen vijandel^e troepenbewegingen in de grienden te
genover Alblasserdam. DOor C.-I K.R.A. werden uit de A.M.T. twee auto's aantiecrok-
kea ter aanvulling van de verschoten munitie, maar de fi.A.C. gelastte de munitie-
aanvuliing pas in de duisternis te doen geschieden met het oog op het luchtgevaar.
De gehele 12e mal vlogen vijandelijke vliegtuigen boven de ste~ilagea, mitrailleur-
vuur afgevende op zich vertoneade doelen. Te 10.CO volgde nog een luchtbombarde
ment op Alblasserdam. Vanaf ca. 10.30 schoot ook da vjand met artillerie. C.-K.R.A
gelastte ue vuren met eigen artillerie zoveel mogeljk te vermijden als vjandeljke
vliegtuigen zich boven of v66r de eigen troepea en steliiagen verboonden. In da
namiddag kv;am I-ll R.A. ter hoogte van Molenaarsgraaf ter beschikking van C.-Lt.
Div. Bij afwezigheid van de D.A.C. (die tweemaal per dag alle stellingen contro
leerde) gaf C.-Lt.Div. het beval dat I-ll R.A. met de meeste spoed in stelling
moest komen in de omgeving van Molenaarsgraaf om vuur af te geven op de wesgoevej?
van de Noord tussen Kinderdijk en Hendrik Ido Ambacht. Dit bevel werd door de art.
officier in de staf D.A.C. zonder verdere aanwijzingen doorgegeven. Toen C.-K.R.A.
bij zijn co.post terugkeerde vreesde hij moeilijkheden bij de uitvoering van deze op
dracht, zodat hij zich jjlings per auto naar de stelling van I-ll R.A. begaf, waar
alles gereed stond om het vuur af te geven. Maar de D.A.C. Kon zich met de uitvoe
ring van de gegeven opdracht niet verenigen. De 3 batterijen stonden volkomen onge-
djkt naast elkaar op een geheel open nieuwe verkeersweg en moesten op een afstand
van 15 km. kaartvuur afgeven in vuurstoten van 3 minuten met lading 2. De afd.ct.
beschikte niet over weergegevens en had ook geen verbinding gezocht met de eigen
voorste troepea. Maar het voornaamste achtte de D.A.C. det de afd.ct. naliet het
geen uitdrukK^lijk in de schootstafel van 10 veld stond voorgeschreven, nl. dat er
(bij deze sterk gekoelde kruitsoort, en de mogelgkheld op de grote afstanden de
eerste schoten belangrijk te, kort te zien vallen) dagcorrectie moet geschoten wor
den. Om zolreel mogelijk onntrclge tijdverspilling en verliezen bij eigen troepen te
vermijden, nam C.-K.R.A. uet commando over, liet ontladen om met de grootste lading
(lading 3) op zo gro:>t mpgeljke afstand een laag af te geven van één schot per mi
nuut en per vuurmond gebruik te maken van waarneming uit de voorste Ign
van de eigen troepen, met welke bataljonsct.aldaar langs de bestaande en intakt
zijnde telefoonlijn over Molenaar^raaf, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en daarvandaan
een aftaKking naar G.-lII-l R.WjAan djze butaljonsct. werd^evraagd pas bij de 3n
laag door de voorste troepea de lig:;^lng der schoten te doen waarnemen om dopr die
wnarnaming uit voorste lijn tot een goed liggend uitwerkingsvuur te geraKen (inder
daad lagen de 2 eerste lagen te veel min en nog op butrekii.eX jk korte afstand véhx
de voorste troepen). Op deze wijza^yingaschoten zijnde liet C.-K.R.A. enige vuursto
ten van één minuut afgeven op d^tf^ijge beantwoordende aan de opdracht van C.-Lt.^
Div. .daarbij .iunitie .besparende en zonder de eigen troepea in gevaar te brengen.



Dooii la Terbaad met: de volgeae C.-K«R«A« te grote afstand werden door de Ü«A«C«
met H.A. aieuwe stelXlogea verkead ter hoogte vaa SXledrèoht voor twee
batterUea met commandopost tevens waarnemingspost b^ het viaduct, vanwaar men een
goed uitzicht had op de brug over de Hoord en het terrein ia de omtrek ervan. De
echootsafstand bedroeg hisrby ca. 7 km. De afd.ct. betrok zi^a commandopost te SXie-
drecht, waar vermoedeXy^ veXe H.S.B.ers zich schuiX hieXden, want reeds by de #teX-
Xingverkenning werd geweer- of karabynvuur ontvangen vanuit deze pXaats. De 3® bt.
bXeef in afwachtingsopstelXing tussen Giesendam en Giesea-Oudekerk, pmdat de D.A.C
het raadzaam.achtte êéa battery voor onvoorziene opdrachten ia reserve te houden.

De Hoofdgroep van de onder Lt.KoX. J. J.van Diepenbrugge had op XX
mei by de opmars naar Dordrecht ever zoveel moeiXykheden te kampen QveeX verkeers
opstoppingen op de smaXXe kronkelende polderwegen) dat deze groep pas op 12 mei
zyn opmars over het BiXand yan Dordt kon aaavangen. Bovendien bleek Dordrecht in
de nacht van 11 op 12 mei niet vry te zyn van vyandeiyke elementen (waarschynXyk
N.S.B.ers) waardoor onderdelen vaa de Lt.Div. er.buiten legerden. Deze Hoofdgroep
stond voor een t^eel zwaardere taak dan de Vasthoudende groep, daar Juist by de
aanval hei ontbreken vaa luchtafweer de voornaamste rol speelde en de Duitsers bo
vendien vaiSaf 12 mei met tanks optraden tegen de troepen op het Eiland van Dordt.

Ha het luchtbombardement vaa Bleskensgraaf in de vroege morgen van 12 mei
verplaatste C.-Lt.Div. zyn commandopost ca. 1200 m. ten zuiden van deze plaats.

De aanval van de Hoofdgroep van Diepenbrugge in de morgen van 12 mei ge
schiedde met drie bataljons wlelri^ers in voorste lyn en één in reserve, terwyi
II-K.R.A. de aanval van het rechter-voorbataljoa zou steunen. Bovendien.werd dit
bataljon westeiyk gesteund door de Groep iCil, dia op 12 mei grote activiteit ont
wikkelde en'Wieldrecht om 10.30 bezette zonder str^^. Het eerste aanvalsdoel was
de spooriyn van Zwyndrecht over Dordrecht naar Sliedrecht, het tweede de weg Van
Wieldrecht naar Kop van't Land. Vermeld dient te worden det in en om Dordrecht
een verwarde toestand heerste, doordat drie eten onafhankeiyk van elkaar het bevel
vèerden, nX. C.-Groep Kil, de kantonnementact. te Dordrecht en de ct.gevechtsgroep
Lt.Div. Tussen C.-Groep Kil en G.Hoofdgroep Lt.Div. bestond er wel contact via C.-
Lt.DiVo, maar deze bevond zich nog oost van de Noord, terwyx de kantonnementsct.
te Dordrecht over het algemeen niet vertrouwd werd, zelfs niet door de officieren
van zyn eigen staf, zodat samenwerking met de twee andere groepen ontbrak. Daar
door beschikte Lt.KoX.van Diepenbrugge over weinig gegevens betreffende de vyand,
mede doordat pas te XX.23 over het ryksnet de telefonische verbinding tussen groep
Kil en C.Hoofdgroep tot stand kwam. Intussen hadden het midden- em Xinkervoorba-
taXJon zonder stryd hun tweede gevechtsdoeX bereikt om ca.10.00 maar bXaven daar
wachten - volgens orders - tot het rechtervoorbataljon in deze lyn zou zijn aange
komen. De aanval van het rechtervoorbataljon in zuideiyke richting zou worden
voorbereid door een inleidende beschieting van II-K.H.A. op de oostzyde van de
brug by Zwyndrecht. Het vaststellen van de doelen en het vinden van een goede stel
ling met waarnemingspunt vergden echter veel meer tyd dan men had voorzien, zodat
de aanval van dit bataljon steeds werd uitgesteld. Ten slotte kwam men by een be
spreking tussen Chef Staf Hoofdgroep, C.rechtervoorbataljon en C.-XX K.H.A. Offlck>
11.00 tot een vuurplan ,waarby achtereenvolgens gevuurd zou worden op de verkeers-
brug Dordrecht/Zwyndrecht en op de n.w.rand van de wyk Krispyn. Het bataljon be
reikte te 10.00 het eerste aanvalsdoel; daarna kwam de voorwaartse beweging tot
stilstand. Na het tot standkomen van de telefonische verbinding te 11.23 tussen
Groep Kil en Staf Hoofdgroep adviseerde de Staf Groep Kil de vijandeiyke wwsrstao^-
kernen oost van de bruggen Dordrecht/Zwyadrecht, ia de //yk Krispyn en by Zeehaven'
onder artillerievuur te houden en uit oostelgke en noordoostelijke richting aan te
vallen om by Wieldrecht da verbinding tot stand te brengen met Groep Kil. Daartoe
zette nu O.-Hoofdgroep zyn reserve in, nl. IX-2R.W. min één compagnie, om naar het
oosten van de wyk Krispyn op te marcheren, hierby gesteund door deleh van het rech
tervoorbatalJon, terwyi het mlddenbataljon nog versterkt werd aoor delen van het
linkervoorbataljon. XI-K.R.A. kreeg opdracht de aanval te steunen door nu tevens
vuur af té geven op de zuidoosthoek van de wyk Krispyn. De Ae bt.XX-K.H.A. hiertoe
aangewezen eh in stelling west van Dubbeldam gaf te 13«00 en 13» 18 twee vuurstoten
vfiËn drie minuten af op de zuid- en oostrand van de wyk Krispyn (onkundig van de
aanwezigheid van Nederlandse troepen aldaar).

By de\ troepen OAtstonden langzamerhand verwarringen^ terwyi ook de vermoeid

held ea moaddlooshaid door de volkoaaQ measberschap la de luohb vaa de vyaad aea
gcoba rol spe|ëldea. -



Oodertussen had C*-Vg«Hollaad in de nasiiddag van 12 mei da C*-Ltv])iV« opge-^
dragen persooniyk de geveohtsacties op het Siland van Dordrecht te leiden» waar*
toe ddze zich met z^n staf naar Dordrecht verplaatste. Deside meer uitgebreide
staf werden de verbindingen en de bevelvoering maiücdlljiter.

Waar de Lt.Kol.van Diepenbrusge de in gedraag geraakte rechtervleugel ver
sterkt had en de werkeloze linkervleugel niet inzette» was C»-Lt«DiVo van een ge
heel andere mening en gaf hii bevelen tot een omtrekkende beweging van de linker
vleugel en aan te vallen op de weerstanden bij kruispunt Zeedljk/Schenkdljk en bii
Tweede Tol. Deze actie had eerst succeT en de vijand onhruimde het kruispunt Zee-
dijk/Schenkdijk» waardoor ̂  4-II-K.R.A., als begeleidende artifllerie b\j de linker
vleugel ingedeeld en van stelling veranderd naar de omgeving van Overkamp» geen
vuiir behoefde af te geven. Maar door vijandelijk vuur uit vliegtuigen, alsmede door
mitfrailleurvuur en tenslotte door hevig artillerievuur» waarbij bestrijding door
eigen artillerie niet mogelijk bleek omdat de plaats derfvijandelijke hbèllingen niet
kon worden vastgesteld» waren de voor compagnie en gedwongen terug te trekken naar
de uitgangsstelling.

.  Ondertussen stelde C.-Vg.Holland de Kantonnementsct. te Dordrecht onder de
bevelen van G.-Lt.Div., In de namiddag en vroege avonduren werd de Duitse druk ver
sterkt, zodat tenslutte de gehele rechtervleugel, nl. het rechtervoorbataljon en
het tegen Krispijn i&zette teservebataljoh, moesten terugtrekken op de binnenstad
van Dordrecht» terwijl de twee linkervoorbataljons zich nog in de tweede doellijn
bevonden. O.-LtvDiv. had tenslotte zijn commandopost gevestigd op het kantonne-
mentsbureau te Dordrecht. In de nacht van 12 Op 13 mei stelden C.-Lt.Div. en C«-
Oroep Kil een plan op ter voortzetting van de operaties op 13 mei, nl. de Lt«Div«
zou aanvallen van zuid van Dubbeldam naar Tweede Tol en de Groep UI zou deze aam
val steunen vanuit Wieldrecht. II-K.R.A. zou de aanval van de Lt.Div. steunen
door een inleidende beschieting van 4-.00 tot 4.30. Waar het bevel van C.-Lt.Div.
pas te 3«00 uitkwam, bleek het onmogelijk dat de ge reeds te Hing te 4.00 zou z|jn in
genomen en dat II-K.R.A. dan het vuur kon openen. C.-II-K.R.A. had z|jn beide Bt.
On. opdracht gegeven op te rijden tot kruispunt Zeedijk/Stevensweg en daar gedekt
nadere bevelen af te wachten. C.-3-II-K.R.A. bereikte dit bevel niet» doordat de
O.van deze batterij wegens het gevaar voor eigen troepen in Dordrecht eigenmachtig
zich met zijn onderdeel naar Bovenhoek had verplaatst en zich daar aansloot bij êék
der omvattende bataljons. Om dit bataljon b|j de aanval te steixnea verkende de StC

een stelling terwijl hij de bat<
terij deed oprijden over de Stevenaweg en de Zeedijk. B|J de nadaring van de driie-
sprong Zeedljk/Blzelingenweg kreeg men contact met de Afd.C. die.om opstopping b|j
een gevaarlijk punt te vermljden.het bevel gaf dat de 3c batterij neert moest maken
en een eind terugrijden. Dit gelukte tenslotte aan de achterste sectie» die naar
Stadswijk b|j Bovenhoek reed en zich aldaar verspreid en gedekt opstelde. Te ca.4.01
gaf de vijand artillerievuur op het kruispunt Zeedljk/Bizeiingenweg wat echter wei
nig schade aanrichtte. Kort daarop vertoonden zich op de Zeedijk vurende tahks.Qp
las# van de BtoC. kwam het voorste^tuk van 4-II-K.H.A. op de dijk in stelling en
kon de twee voorste tanks buiten geacht stellen. Door een waarnemingsvliegtiULg
gewaarschuwd verschenen kort na 4.30 duikbommenwerpers» die langer dan een uur
bombardementen en beschietingen uitvoerden op de driesprong Zeadljk/Blzelingenweg»
verder oost van Begraafplaats van Zpidendljk, op de 8chenkd|Jk en b|j Kop van t Land<
Ook werden Wieldrecht en de westoever van de Dordsche Kil gebomba^aerd. Zowel

4-II-K.R.A. als de overgebleven sectie van de 3c Bt. leden verliezen voarml»
aan materieel. Achter het vurende stuk van de 4e bt. werd eea dusdanig groot gat
in de dijk geslagen dat dit stuk niet meer verplaatst kon worden. Bij de sectie van
3-II kwam ditzelfde voor door beschadiging van de trekkers en de in de i^Jk ont
stane kuilen. De verl&ezen b|j de maanschappen waren gering» hoewel het moreel wel
sterk werd aangetast. Tengevolge van een ongeval viel de C.II-K.R.A. (Majoor C.W.
L.Baron van Boetzelaer) uit en werd het commando ovargenamen door Kapitein S.D*
Haltsma Muller van de Afd.Staf. _

E^poeaig daarna stootte een colonne pantserwagens door laags de Zeedijk naar
de Schenk^ljk» waarop tenslotte langs deze dijk naar beide kanten enfilerend vuur
kon worden afgegeven» wat de eigen troepen in de uitt>aQgS8telling veel last ver
oorzaakte. Door flink optreden van Kapitein Antoni van de Staf aanvalsgroep werd
een paniek bezworen en lukte het de verspreide troepen weer enigszins te verzame
len. Het overschot van II-K.H.A. geraakte meer achtaiwaarts in een enigszins ge
dekte opstelling van waaruit men verkenningen verrichtte voor afmars in oost.rich*
ting.



è. Wut do woötei'.jKe aaavstlegroep beCrefb (het vroobOro^oofÉadalJoii iiöt meest
v.'ööfelijlc efl heb vroegere raeerveb^taljoa oost ervaa ernaiist), warea de wielrijders
om ca. 7-00 de opmars begoaoen naar de spoorlija Zwyadrecht-Sliedrecht, deaeiade
da.'jrna de wijk Krisp^ja to heroverea. Door da actie echter vaa Duitese paatserwagena
werd het vroo^era reservebataljoa teruggetrokkea tot ia de binaeaatad van Dor-
arechtj cerwgl heb vroegere rechtervoorbataljoa, j.ie de aanval wel doorzette,
door Duitse paatserwageas bestookt, gedeeltelijk in üJD'ïjgsgevaogeaschap geraajcte-
De vijandelijke baaks troiuc-a door in de richting van de binnenatad en trachtten
in da middag op verschillende punten over de bruggen aldaar te geraken, hierdoor
oiitsbonden straat^jevechten en gevechten bij de bruggen, waarbij in sommige gevallen
van Nederlandse zijde met vsucces werd opgetreden, o.a bij de Vriesebrug, waar zich
ook^n stuk 7 vdd bevond van 3"*ÏI—K.R.A. ondjr wachtmeester ICruithof, afkomstig
van de sectie vaa 3-II-KrH.A.Jie bij Bovenhoek weer terecht was gekomen en waarbg
zich nog een stuk van 4-IX-K.R.A. had aangesiobea. #achtmeester Kruidhor wint mat
Zijn stuk éêa panbserwagen buiten gevecht te stellen maar kroeg daarna in de loop
van zijn vuurmond een volbrefier waardoor heb sluitstuk uit het kanon werd gewor
pen un deze vuurmond totaal onbruikbaar raakte. Tenslotte wisten echter stuk^e^n
pag.gösoUt van de wielrijders de Duitse pantserwagens weer over de Vriesebrug te
rug te dringen. Ook werd een stuk van 3"'H"'K.R.A. bij de Johan de Wittbrug opge
steld; echter hier boekte men geen succes.

Bij de gevechten op 13 mei hadden zich bij II-K.R.A. bijzonder onderscheiden
de Ie Luit. Jhr.H.L.van der Wyck, C.van de de batterij, en wachtmeester Kruithof
vaa de 3® batterij.

Waar da toestand in en om Dordrecht steeds ongunstiger werd, begon te 19.00
op bevel van C.—Lt.Div. en met goedkeuring van C.—Vg.Holland da terugbocht, die
gedeeltelijk over hut Papendrechtae veer, gedeeltelijk over de spoorbrug bij Slie-
drecht geschiedde. Bij deze laatste groep bevonden zich ook de resten van II-K.R.A
nl. een stuk van de 3e Bt. en twee stukicen van de de Bb. De terugtocht was om ca.
3-00 van ld mei voltooid.

C.-K.R.A» had dadelijk na het vertrek op 12 mei van C.-Lt.Div. naar Dordrecht
z)ja commandopost verplaatst naar Oud-Alblas, van waaruit hij over de telefooncen
trale bar plaatse ea de inbakt zijnde verbindingen met de andere dorpen £n de Al-
blasserwaard steeds dadelijk verbinding kon krijgen met de Afd.Cn. van I-K.R.A. en
I-ll H.A., waarbij zeer verdienstelijke hulp werd geboden door de telefoniste-kan-
fcoorhodfeter der P.T.T. te Oud-Alblas. De D.A.C. gaf aan de Afd.Cn. te verstaan
des nachts zoveel mogelijk vaa stelling te veranderen naar de verwissel- of reser
ve-stellingen.

Op 13 mei te ^-35 schoot I-K.R.A. zich in met behulp van een waarnemen op
de noordel^e kerktoren ce Alblasserdam op de griandrand zuid van het Nieuwe Veer
bij Kinderdijk. Dit vuur lokte dadelgk een aanval van Süuka's uit, waarbg bommen
werden afgeworpen op ca. 100 m achter de basberijsbeliiagen ea ca. 150 m.van de
commandopost van de Afd.C. De uitwerking in deze zachte grond was zowat nihil. Na
dit bombardemént werd het i&schieten voortgezet, waarna de vijand artillerievuur
afgaf op de kerktoren waarin zich de waarnemingspost bevond; de waarneming werd
voortgezet. I—11 R.A» nam met de t?/ee in stelling staande batterijen deel aan het
vuur, waarby gebruik werd gemaakt van een waarnemer in de voorste lijn. Ingescho
ten werd op de watertoren te Oostendam, waarna men uitwerkingsvuren op de omgevina
ervan legde. Door de zorg van de D.A.C. werden deze vuren gecorrigeerd en veringd
aaar de plaatsen waar .aen dit verlangde.

De ongunstige borichten over het verloop van de strijd op het Siland van Dor
drecht drukte echèèr de stemming bij de Vasthoudende groep. In de mor en van IA mei
vernam men dat alle troepen der Lt.Div. het Eiland van Dordrecht hadden onhruimd,
om stelling te nemen bij Papendrecht op de noordoever van de Merwede. C.-l R.W. vaa
da Vasthoudende groep liet verband opnemen met de rechtervleugel van de troepen
van 2 R.W. Van II-K.R.A. werd eén der overgebleven stuzjten in stelling gebracht
ia het verlaagde vaa de spoorbrug bij Sliedrechb om mede te helpen bij de afsluiting
van deze spoorbrug, terwijl de rest van de zeer geslonken afdeling naar Wijngaarden
crok om daar <4e uiterst vermoeide troep te legeren. De afdaling vverd aangewezen
voor rechtstreekse steun van 2 R.W.; ook I-ll R.A, moest 2.R.W. steunen bij de ver
dediging van de Merwede.
,  D.A.C. had in de late namiddacr van 13 mei O.-T-ll R.A. n«r*e/^r>ilijk ingelicht over de terugtocht van de troepen op het Eiland van Dordrecht, over
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höt Terdadlgead froat; dab zou wordaa gavormd door 2 SoW. aaa de Merwedea waaj
ï-11 R.A. dëze verdedigiog zou moeben sbeunen door vuur af ba ge van op ae zuj

USerwedeoever van ̂ rapandrechb bob s|borbrug by SliedrecJib. Deze vuren moes ben
worden voorbereid en de nieuwe sbellingen (ongeveer La de reeds vericende reserve-
ebellingën) in de komende naobb worden ingenomen, berwyi de derde babberlj - in
afwaobbings opa belling - alsmede de muoibiecolonne naar heb berreln oosb van Slie-
drechb zou worden verplaabsb. De munib ie aanvulling zou be 21«00 aanvangen»

Doordab C«-Lb»DiVo zjjn oommandoposb naar Molenaarsgraaf bad verplaabsb,
voegde de D.A.Cc zich in de labe avond van 1? mei hierb^, echber nleb zonder van
dB voren de Afd»Cn» van deze verplaabsing van zJiJn oommandoposb be hebben gewaar*
schuwd per belefoon, en vooral daarb^ij de sbaf van I-ll R»A« nogmaals op heb hart
be hebben gedrukb de gegeven bevelen ombrenb sbellingveraadering enz» in de komen
de nachb be doen doorgaan» In deze nachb broiikea echber langs de commandopost van
1-11 R»A. herhaaldeiyk berugvloeiende troepen van heb Eiland van Dordrechb,hldby
sombere geruchten verspreidende, ber^vijl ook de door de Afd»Co uitgezonden (Jonge)
officieren o«a« be Papendrechb de indruk kregen dab van een enigszins behoorl'ijk
bezet verdedigingsfronb geen sprake was» De Afd.C» tvoelde zich door al deze som-'
bere berichten niet meer voldoende beveiligd en mede door het aandringen van zijn
Bb»On. besloot td] zijn afdeling asblérwaarbs in veiligheid be brengen, waarboe be
ca» 1»00 in da nachb de verplanting aanving naar Noordeloos en de Afd»C» zich
benslobbe meldde bij C«->III L»K« Meerkerk» C»*KoH»A», als D»A»C» ingelicht doo£

' de souschef staf van de Lb»Div» over deze achterwaartse verplaatsing van X*"ll H»<A
begaf zich in de vroege morgen van 14 mei zo spoedig mogel^ per auto naar Meer
kerk en wist G«*III If*K. be bewegen de Ai'd.lO Veld weer ter beschikking be stel
len van C»-Iib.Div»De D»A»C» zorgde ervoor dab be ca» 12»00 één der babber^n voos
lopig oost van Slledrechb weer in stelling kwam, berw^ heb in stelling brengen
van een volgende babbery zou afhangen van de omstandigheden en van eventueel on
dervonden moeilijkheden bü heb in daglicht en in dit vrij open terrein in sbeiliog
komen van de eerste batterij» Alles verliep echber gunstig; er werd van Duitse
kanb al zeer weinig acblvibeib getoond (welliohb door bombardement van Robber-
dam). De spoorbrug bU Slledrechb werd be ll.OO opgeblazen en de vuurmond van 7
veld, voor de bewaking ervan aangewezan^kwam weer ter beaohikklng van 0.-II K. R»A
Maar ook ten zuiden van de Merwede vertoonde de vijand geen acbivibeib»

De verdediging langs de Noord en de Merwede bleek langSamerhand goed bob
stand te zijn gekomen»

(Te ca. 17»30 bereikte C»-Lb»Div» de officiële beslissing van de O.L.Z»,
de^b'na heb bombardement van Rotterdam de Nederlandse weermacht de wapens had neer
geiegd»

Misschien onnodig hier te vermelden kan worden medegedeeld dat depottroe
pen uit Oegstgeesb op 10 mei nog waren ingezet te^n parachutisten op hst vlieg
veld Valkenburg bij Katwijk. Verder had de Kapitein van K.H.a» , die optrad als Bt.G
van een batterij 8 bt* te Delfzijl vuur gevuurd op in de haven aldaar liggende
Duitse schepen^f^ cLk, Ccrtry^ lo yux&i»


