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Gevechtsrapport 
 

Den 8sten April 1945 is ondergetekende Jansen Henk (H. Kuiper) in contact getreden met een 
gevechtscommandant Boele Brechman en de N.B.S. Sectie I groep I, hetwelke door hem werd 
aangenomen verder loopende zaken besproken, wegens nagezien enz. 
 
Den 9de April 1945 kreeg hij bericht on ik de nacht van 9 op 10 April bij het kantonnement aan de 
Leidijk zijn groep bij den Sectiecommandant te verzamelen, hetwelk volt verliep. 
 
Den 10de April de manschappen theoretisch onderricht gegeven over het gebruik van wapenen en 
springstoffen, den velddienst, speciaal patrouilleren en stoottroepen vormen, behandeld. 
  
De 11de April 1945 wapens ontvangen. Theorie over wapen gebruik en velddienst gegeven. ’s Nachts 
met drie man gepatrouillerd, Leidijk, Bisschop, Bakkeveen, Haulerwijk, Kantonnement niets 
bijzonders te melden. 

‐‐‐‐‐  
Overzicht vrijmaken van Donkerbroek met brug en Haulerwijk. 
In de morgen van 12 April 1945 omstreeks 9½  uur kreeg Groepscommandant Jansen met drie 
manschappen van een Sectiecommandant order het terrein in de omgeving van Donkerbroek te 
verkennen, welke deze als volgt heeft uitgevoerd: 
Toen Donkerbroek bijna was genaderd zijn er burgers op verkenning uitgezonden om te trachten de 
strekte van de bezetting bij de brug te weten te komen. Deze was ongeveer 25 man strek; gewapend 
met minstens een zware en een lichte mitrailleur en geweren en zaten in stelling bij de brug, om die 
met dynamiet op te blazen. Waarschijnlijk waren er nog Duitschers in de scholen, maar deze bleken, 
na onderzocht te zijn, leeg te wezen. In de nacht waren er nog ongeveer 140; deze zijn ’s morgens 
vroeg vertrokken. Toen werd van huis tot huis aan beide zijden der dorpsstraat voorwaarts geslopen, 
tot wij contact kregen met 1 Duitsch militair, die een fiets van burgers gestolen had en door een 
onzer van de fiets geschoten werd. Door deze schoten begon de Duitsche bezetting bij de brug op 
ons te schieten, wat door ons werd beantwoord. 
Drie Duitschers probeerden de gewonde Duitscher op te halen, waarbij nog een werd gewond. Na 
verloop van 1½ werden de Duitschers door ons uit het dorp verdreven. Deze trokken in de richting 
van Wijnjeterp weg, waarna door de patrouille de brug in bezit genomen, welke nog practisch 
onbeschadigd was. 
Daarna is contact gemaakt met de groep van H. van der Meer. 
Gedurende het gevecht werden nog 3 N.B.S.ers met 5 vrouwen en 6 kinderen met paard en wagen, 
afkomstig uit Winterswijk, gevangen genomen en opgesloten in de Bijz. L.O. school. Burgers uit het 
dorp van pistool voorzien en op wacht gesteld. De patrouille is na het ophalen van scherpe 
handgranaten, die door de Duitschers waren weggegooid. Naar beneden‐Haulerwijk vertrokken, 
waar Canadezen met gevechtswagens 8 landwachters en 2 S.S. gevangen genomen hadden, die 
eenige uren na die tijd in Olderberkoop doodgeschoten werden. 
De O.D. onder leiding van Wachtmeester der Mareschaussee de Vree werd de wapens van de 
landwachters voorzien en bij de brug beneden‐Haulerwijk op post gesteld. De patrouille is 
doorgegaan naar boven‐Haulerijk, waar zonder op Duitsche tegenstand te stuiten 16 N.B.S.ers uit 
Winterswijk, Assen Groningen enz. gevangen genomen werden. In de Bijz. lagere school opgesloten, 
gefouilleerd, alle geldwaarden en papieren afgenomen, aan de O.D. gegeven en welke later helemaal 
bleken verdwenen te zijn. 
(naar schatting tusschen 5 en 9 duizend gulden). 
Groep I kreeg order om de brug beneden‐Haulerwijk te bewaken. 
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Vrijdag 13 April. Wacht en patrouilledienst. 
2 Landwachten uit Velp gesnapt met Paard en wagen die volgeladen was met massa’s goederen, 
afkomstig van diefstal. Deze goederen bestonden uit goud en tafelzilver, manufacturen en radio, een 
meester viool (naar mijn schatting vijf tot tienduizend gulden waard), zilvergeld voor een hoog 
bedrag. Van deze goederen was later het grootste gedeelte verdwenen. Omstreeks middernacht 
werd door de wacht gemeld, dat er geschoten werd in boven‐Haulerwijk. In overleg met een 
sectiecommandant Vos zijn Jansen (Kuiper) en Geerstsma voor onderzoek naar Boven‐Haulerwijk 
gefietst, waar zij de stelling van de groep II bij de brug verlaten vonden. Hier en daar nog bij burgers 
om inlichtingen gevraagd; maar er was omtrent de bezetting bij hun niets bekend; wel waren er nog 
enkele Duitschers op ongeveer 100 meter afstand, die wij hoorden lopen en praten. Na later bekend 
werd, waren er ook enkele op 4 meter afstand achter een haag. J. en G. zijn onder medeneming van 
een Duitsche fiets, welke voor de brug lag, op eigen stelling terug gefietst, zonder in contact met de 
Duitsche te zijn gestreden. Door uitgezette luisterposten bestaande uit vrijwilligers (O.D.), die niet 
bewapend waren, werden wij gewaarschuwd, dat er om kwartier over twaalf een Duitsche colonne 
in aantocht was. Deze was dezelfde, die contact geweest was, met groep II boven‐Haulerwijk. De 
colonne bestond uit bespande voertuigen en ongeveer 50 man sterk Nederlandse 
S.S. valscherm‐jagers, die van richting Norg kwamen. Deze werden door ons beschoten, welke vuur 
door hun werd beantwoord met machinegeweren, machinepistolen, en geweren. Daarbij gebruikten 
ze lichtspoormunitie. Ze werden teruggeslagen, maar daarna kwamen ze weer opzetten, waarna ze 
weer onder zwaar vuur van ons kwamen te liggen. 
Hierna werd het gevecht door het werpen van een handgranaat geforceerd door een onzer, terwijl 
wij terugtrokken. De Duitschers trokken in de richting van Bakkeveen af, met achterlating van een 
gewonde O.D.er, een ordonnans van Opsterland (Wachtmeester Slim) die bij ons of bij de Canadezen 
versterking wilde halen. Deze werd door de Duitschers met drie schoten vlak bij onze stelling gedood. 
Ook een burgervrouw werd door een schot, in haar eigen huis gedood. Tegen half vijf werd de brug 
weer door ons bezet. 
De groep bestond uit vijf manschappen met een commandant. 
De krijgsgevangene is op transport naar Oosterwolde gesteld. 
 
Aldus opgemaakt in triplo, den 19 den December 1945. 
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Dein 8 sten April 1945 is ondeiageteeKenue Jansen rienk \. 
(H. Kuiper) in contact getre\:ien met een gevechtscommandant 
Boele Hreehman 4!1' (le aanbied~ng gttkreg9n om groepacoamarldent 
ts worllen van lie .B.s . Sect:1.e I groep I, hetwelk door h911 
werd a--.ngenomen.1 verriei- loopende zaken beap:eolten9 w•ns 
na.gezien enz c 
Den 9 de April 1945 kl'eieg hij ·bericht om in de nacht V®D 
9 op 10 April bij net kantonnement a .r.n ètl teidi3k z1~n groep 
b13 èen seotieeoamaiMumt te ve112H:m~l•nri h~h\i)lk vlot vorllep. 
Den 10 de April de marwcha.ppeu theQretisch cn~err icht ge~ 
geven ov het gebn:lk van wai-.nen e:n springatoffeni den 
velddienst. speciaal patl'Wil•eren t'9n stoottroepen vormen, 
behandeld 
Dell.de April 1945 wa~ C!ltvangen. Tbeoxiie over wapen go. 
b:rmik en-velddienst ~egwen. 9 s Nachte raet drie ~an gepauouilit 
leel'd. Leidijk, Bisschop, Batkneen, Bauleni~k9 l:antormementij 
Dieta bi~zondere te m0lden. ---OY~:ez1eht vri~maken ven Donkerbroek Mt brug ®IA HauleNijko 
In.de .morgen van l2 April 1945 cutroeke 91/2 uu~ kreeg 
~oeps commandant Jattben met drie manschappen va..'ll éen Sectie 
commanwmt orueJ: b®t tier~in tn de oagft'iq vanl>ouelibroak 
te venermen\) welke -deze als vcl.gt heeft uitgsvoercl a 
Toten Donkerbroek bi~na was genader4 zi~n er bu1113n op 
verkenning Uitgezcnden om t® trachten de sterkte van 4e 
bezetting bi3 de bng te weten te komen. DefHJ aas ongneer · 
25 ma:a sterk; gewapend met minstens een zwarG en e~n Uebte 
mitrailleur on geweX'Ga en zaten in stelling bij de b~~ 

die met dynamiet op te blazen. Waal'Scbt~nlijk waNn er 
nog Dtaitschen in. scholen, maar deze bleken, na onderl\echt 
te si~n, leeg te wezen. In àè nacht w~n er no3 ong®VoGr 
1401 4ese ai~n •s morgens vroeg vertl.àckkexh '?oen we~ van hu.is 
tot huis aan be:lde zijden der dovosst•at voorwas.rts geslopen, 
t ot wi~ contact kregen met l Duitsch militaira die een flets 
van b~rs gestolen had en door een onzer van de fiets ge
echoten ip1eri.. Deor deze eehoten begon de Duitsche bezett~ 
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et~lling tei~efiets!· zonder in contact met da Duitschers te 
~ijn Getreden. Doo:r u tgezette luisterposten bestaande uit · · 
vnj·willi3l9rs (O.D.) , die niet betfapend waren, werden •ai~ ge
~'?a0.rsehu':r1èt, dat er om kwartier over twaalf aen duitsch~ colol:t.'M 
in fk1.."l'tocht was. Deae was dezelfde, die in contact geweeat Wf.l&, 
met groep II boven Raule:Nt1jk. De colonne be~tond uit bespande 
vo...-Jrtuigen en ongeveer 50 mall. sterk Ne,derlandsche S .s. val$CheJ?m
jagers en --~ :; ' ··" -. , die van richting Borg kwamen. Deze warden 
doo:r ons · , . .J • " welk vuur door ln:m. werd bea'ltwoord met mach1ne-

g;.JWeren, mae~: ~ _ ,.i:l..J ~o.~. -r., en geweren. l>aubij gebNikten zè 11cht
si;oommmi'tiie . ze werden terug~elapn, mar daarna kwamen ze weer 
o.pzetten. waarna za weer o:nd.er zwaar vuur va..?'! ons namen te liggen. 
lb.ama werd het gwech1i door het werpen van een handgranaat gefor
ceerd door · "" onzGri' ttnijl wij terngbrokken" De Dtû.tschers 
trokken in d~ ricbt1tlg van Dakkenveen af 11 met achterlating van een. 

g<:JWonden onderofficier, die door ons werd seva?lten genomen. · · 
De du1tsche1'2 hadden nog E>enise d.oooen·en gewonden, die do\:ir werden 
meegenomen, war:ïma :zij in Ureterp na een geveeht mat de . • B.s., 

door dlë> Canadeezen werden gevangen genomen. Wij hadden een licht
gewonde o.D. er, een ordonn.~ van Opsterland ( wachueeater Slim) 

· dia bij ons of bij de C nadeeze..7l ve1~terki:ng wilde t/à"J. balen. Daze 
werd door de Dui:tsellers met dI'ie schoten vlak bij onze stelling 
gedood" Ook een burgerv~mm werd door ean schot tin haar eigen 
~uis,gedood. Tegen bale v13f werd de brug weer aoor orw beaat. 
De groep bestond uit vijf manscbaf;pen met een commandant . 
De krijgsgevangene is op transport naar Oosterwolde gestelde 

Aldus opgemaa.~ in triplo, den 19 à.en December 1945. 
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