9 Mei.

, . . ^ e ,23>-QO" ontving de C.-2-l:-ï6 "R.A.' de volgende ïededea
ling en 'ordCer i ''.;:'' ' , _ . . , ...... ......
,,„. ...... . . ^ - . •-•£ p ^ j , . u-v./
Zeer; .yerön^j^'te^é ma.atrQgeien '"aan 1de - opa*^ei3^4ïll^'c4,*00
Yr i jidag; 10 ., lïel . igf 40 mo et "graad, ovan . .stri- jdya^di^eid " 3 ; zi jn
bereikt.'" J g^econst
; "> "',- " .-• • ;r::,., ••V'i .-•";' ;:,er«:t DUT,; :; ,

10 Mei 1940»

O * 00 alarm, 2 ,15 uit' het Jpark !tHet
3 * 00 in st.e ïXings t err e in *^ 3 * Q0: : - ' 3*45 /mmit i% *fl %isj3£ja, vo oren acht ërwagëiisf ;mtpalrt^ . 3 * 30 ' honderden Duitsche vliegtuigen
verschenen* Deze ^vliegtiaigen .^ogen-pal vna^vhet aWeaten»
4.30 me^ëdeeï^^
\Q*a$3^/b^
." Kort ^daarna, kwa^ de 'order: :.v^
; --. 5.30 .yolgeiade ..m^ded^e^
QS;i]3wf hoede
voor IJuitspïïeré^Jji Ne^ 'eyi^dsnHft ..jiiej j,f o-rm^ T (gereconstrueerd).
6*00 .Volgend . bavel.-pntvmgenr-- -gevangeiiaenQm9n:-I^tsche^
die ..zich in de ÏTederlaiïdsche 'uniform hebben 'gestoken, moeten
oogënblifcÈelijk worden;! doodgeschoten*. (gerepOMtrue.erd) »
i,,-., Verder' -vernielingen -Tritgeyaér i ,met vtiulp;<rlX); dlftMtt
"Lege^ing^inan^c^
;vópr""evacuatie van ^oiFen-; tleeuwenj
PatronaatsgëbouwV ÏTa de "evaciiatie werden de .manschappen in
3 boerderijen achter .de „stuüen gelegerd*
':e:i:-::r D!- Per stuk: bleven achter 2 schildwacchten, bovendien per
sectie l .wachtmeester^ t e2^ijl op de ^ommandojLpst, -voortdurend .een officier 'aanwezig~ , was».
.- ... -. - . r/--^:r -\-r

11 Mei^

1*00... -C-16 E*A^ kreeg "order.. 2 batterij en: op-., JJaurik terug, te dc^n ;1^el^an^
onder
rechtstreekscH commando van Q0:-24 R*IV kwam.7te .staan*
7; ÏTa loting met 1-I-rS" R^AV bleef 2-1-16 ~E. A. '"achter*
Als JLVQ*I* bleef bij C.-24 R*I*^ de .O.^W^I* ïeeuwe..ft*7)
5*00. ö *¥*£*, ^eeuwe^^omt^ en meldt:: O-*' 24, ïUY*-; ^endrt, mij naar
Maurik, teneinde^/4s^" "kwartier^ te maken. Ik verwacht, dat
2-1-16 R»A^;,binnen\2$e:r korten tijd order ;Zalv,kri-jgen terug
te trekken en verzoek U mij een kwartiermaker van 2-1-16 R.A.
mee te geven, die dan in .Ma-urik voor 2-1-16 E.A^ -kwartier
kan maken*..
.
. ,- . ../. *,"••".' •'
-, ••'••':-. • ^ ,.-•;•;. -^r
0*^-2-1-16 R.A*- bestemde toen als ;kwartiermaker de Wmr.
Dolleman H» . , . ' ,
. . . " . . - .-.-.-.,. , :
- , . . . . . . y ; : -."...,;.
ITa deze mededeeling stuurde C*--2-lTl6 : R*A» : . een,, ordonnans
naar Wamel met de volgende opdracht: Paarden optuigen* -De
paarden van; 'de vuurmondbespanningen. gaan met vvoorwagens naar
boormgaard .van; .Mook achter res.' stelling.-,.-Paard en van caissonbespanningèn worden .aangespannen. Caissons blijven in Wamel. Dit bevel werd gegeven, omdat de Bt> Gr.,.\.verwachtt e, dat
na het- bevel "terugtrekken11 geen ti.jd me er- aanwezig zou zijn
om de ., caissons-; te ^bepakken* • - . - ' . . - / •
, ; . ..:• ,'
... Daarna; , C V- 2 4 R*I. opgebeld. De officier-toegevoegd
aldaar had nog geen orders voor. ,2-1-16 R.A. ontvangen^
10 minuten daarna was geen telefonische verbinding meer
met Commandopost 24 R^ï. te- verkrijgen*
Aangezien geen storing in ons telefoontoestel was te
vinden, den. Kornet de Vries- W.-.J. naar Commandopost .24 R* I*
gezonden, maar , deze kon de Commandopost -24 R*I. - niet vinden»
Daarna. den'': motor- ordonnans korporaal Hanéen P. er heen gestuurd /die daar 2 kapiteins aantrof, welken kapiteins hij
meldde, dat de verbinding C. P.,. 24- R*I. - CUP» 2-1-16 R.A.
verbroken, was. . ' : , . .
' . ' /' , . . , . ' . . . ' ' /
.','\^,,,- ',"\~-. .
•', ' !~ D;e ' kapiteins.', stuurden, hemj., daarna .weg : met- een- opdracht ,
di e( waar scM jnli jk . ^e en verband '" met >; 2^Ir 1&,.R*A. ' hield .
Terug, .,p|i,,.&9m^d oplost ^ 2-4- .R* ï •*. trof;- korporaal* Han&en P . de ze
volkpienVont^^
;V; - - . , . - - -ir" -:
' " Ri j.dendt paar,. Commandppost;' , 2-J^l6 rR.A«^,reed . hij,' dezelfde
2 kapiteiM^acli&ropV dieJ' hei- vertelden, dat" heel 24 R.I.'
tex-ugtrok.' óp* Maurik^; ' ; • " " .""V ,.; "-• T'V- . ' : . • • •: •
•.

:

•' ..... ; - ::jl -

Te 12.00 begon infanterie door en langs onze stelling
terug te trekken* Ruim 50$ der soldaten was niet meer
in het bezit van een vuurwapen en de me es t en hadden hun
gasmasker weggeworpen.
.
Enkele onderofficieren der infanterie vertelden mij,
dat de vijand hen op 1000 M. afstand op de hielen zat*Dit Afd* C* en Bt* C, gemeld en batterij gereedgesteld voor nabij verdediging*
C*-I-16 R*A* en Bt* C* 2-1-16 R*A* hadden een gemeenschappelijke commandopost op ongeveer 400 M. van
de batterij.
ÏTa deze medeèeeling begaf C.- 2-1-16 R*A* zich onmiddellijk naar de stukken en bleef daar, tot de batterij
order ontving terug te trekken/
Te 13*00 ontving de C. -2-1-16 R«A* de order: niet
terugtrekken, maar schieten*
De infanteristen, die nog gewapend waxen, werden
zooveel mogelijk links en rechts van de batterij in de
boschranden geposteerd. Tenslotte bood de infanterie niet
meer het beeld van een regelmatig terugtrekkende troep,
maar het was niet anders meer dan een ordelooze vlucht
te noemen*
Te ongeveer 12*>30 hadden wij van Staf 1-16 R*A* de
mededeeling ontvangen, dat parachutisten in de nabijheid
der batterij waren geland*
Te 14*00 ontvingen wij het bevel terug te trekken
en tegelijk kwamen de voorwagens voor*
Daarna opgelegd en onder achterlating van de overgebleven munitie over Eist in de richting Amerongen ge- marcheerd* 500 M* ten oosten van Amerongen kwam de batterij op last van C» -1-16 R* A* in stelling*
Te 17*30 kwam het bevel: opleggen en over de lekdijk
naar Wijk bij Duurstede marcheeren* Te 17*30 Amerongen
verlaten* Te 21*00 Wijk bij Duurstede bereikt, alwaar
order on tvan^gen werd: inkwartieren*
Te 21*45 bereikte C* -2-1-16 R* A* de order onmiddellijl
marschvaardig maken en marcheeren over de lekdijk via
Yreeswijk en dan naar Ijsselstein*
14 Meiv

Halfweg ±uaschen Wijk bij Duurstede en Yreeswijk
stortte .paard 68-8§ in een put* Het was niet mogelijk
het dier er uit te krijgen* De C* re* sectie, de Kornet
Schouw, schoot het dier daarom dood.
Te 6*00 Ijsselstein bereikt. Paarden gedrenkt en gevoerd* Te 7*00 werd ons het park voor de stukken en paarden gewezen» De onderofficieren, korporaals en manschappen werden ingekwartierd in het St*Jozeggesticht te Ijsselstein*
Te 7*45 werd appel gehouden en bekend gemaakt, dat
te 17*00 appel voor het St* Jozefs gesticht gehouden zou
worden* 7*45 - 17 «00 manschappen naar de kwartieren, op
een wacht bij' het park na* 17*00 appel*
19*00 O* «1-16 R»A* maakt ons bekend, dat het $ederlandsche leger gecapituleerd heeft*
20*00 wapens en munitie ingeleverè bij het Gemeentehuis. Korporaals en manschappen in de kwartieren geconsigneerd*

15 Mei*

7*00 reveille. 8*00 ochtendappel*
Verder gedurende den geheelen dag de paarden verzorgd en de verdere uitrusting zoo goed mogelijk in
orde getaracht*

C*- 2-16 R* A*,
Ie luitenant*
w*g* J*Maris»

