
ANPSCHE BINNENLAlffiSCHE STRIJDKRACHTEN. 

Rapport Gevechtsgroep Ooststellingwerf. -------
Na voorbere:i.dende werk?.aamheden, zooals organiseeren en 

_instructie geven en fietsen, een betrekkelijk kleine gevechtsgroep 
georganiseerd. 

Dinsdag 10 April twee kantonnementen gereed. 
, # # 

Een ten N.W. van Donkerbroek en een in Fochteloo in het kamp 
"Ybenheertt. Reusachtige samenwerking. 

Van 9 op 10 April wapens gehaald uit Heerenveen. 
_!LlE!'.!.l wapens uitgereikt bij de verschillende kantonnementen. 

-- · Onze inlichtingendienst werkt goed, maar niet al te vlug. 
13 _A r :i,.J. , 5 Canad.gevechtswagens in Appelscha. Daar voor vanaf 
8 April 12 Fransche valschermjagers brug bezet in Appelscha. 
Zoo na·. en:·ndan gevechten tusschen hen en Dui tsche troepen . 
Verder de 1e sectie (H.v.d.I;1eer) die inmiddels op bevel van mij 
waren verhuisd van Fochteloo naar Oud-Appelscha, bevel gegeven 
om Oosterwolde te bezetten, wat zonder ongelukken gebeurde, daar 
de moffen juist we g waren. Verder sectie 2r gecomrnandeerd om op 
te.rukken naar Donkerbroek en de moffen verdelgen, die achterna 
werden gezeten door enkele groepen van Sectie 1. Na geprobeerd 
te hebben de br~ te laten springen (wat mislukte) en na een 
schietpartij met de groepen van Sectie 1 , trok het gespuis af, 
welke door sectie 1 (onder mijn bevel) werden opgevangen en welke 
we behoorlijk hebben beschoten. Onze mitr. weigerde, Na enkele 
minuten werden we in de flank aangevallen door + 5 a 6 moffen met 
een mitrailleur. -

NBdat de moffen een boerderij. in brand hadden geschoten, konden 
we langzaam en in goede orde onder dekking der rookkolom terug
trekken. Geen verliezen. Enkele moffen bleken gewond te zijn, maar 
wisten op hen fietsen te vluchten. De Duitsche bezetting in Donker
broek bedroeg+ 40 man. Onze Sectie, welke gedund was door wachten 
in het kantonneÏnent en een patrouille die 2 uur voor dien tijd 
waren weggestuurd, bedroeg 13 man. Donkerbroek werd door ons bezet. 
Daarna is de rest van Sectie 1 opgerukt naar Beneden-Haulerwijk 
om de brug te bezetten, welke iruniddels als was verlaten door de 
moffen. De Canadeesche tanks stonden bij de brug. 
16 N.S.B.ers die intusschen waren gepikt zijn gelijk meegenomen 
door de Canadeezen. 
's Nachts 12 uur kwamen 40 moffen langs de brug van Boven-Haulerwijk, 
Onze jongens hebben ze nier eerder kunnen bemerken, dan toen ze op 
de afstand van 300 m. we.ren genaderd. Het vuur werd geopend. 
De brug zou door ons worden afgedraaid, maar weigerde. Onze mitr. 
weigerde weer. Tenslotte trokken we achter de huizen terug. · 
De Duitschers trokken voorzichtig verder naar Beneden-Haulerwijk, 
waar nog hevig is gevuurd door onze jongens. Eén O.D. werd hierbi..j 
gewond. Enkele Dui tschers zijn gedood of gewond·. 
Klaas Duursma, die aangenomen was ter versterking onzer nachtploeg, 
werd in de arm gewond. Ongeveer gelijktijdig ia Mevr.M.v.d.Meu1en 
te Haulerwijk doodgeraakt door schieten van de moffen. 

Verder zijn de dagen tot en met nu 19 April . doorgebracht met wahnt
kloppen, arresteeren, wapentheorie en schoonmaken, patrouilleeren 
en uitrukkende dienst. 

Elke nacht .alarm. Meestal gevallen van Duitschers of landwachten 
die zi ch verscholen houden. Soms alarm, dat er een moffenwagen ia 
gesignaleerd in de bosschen van Appelscha en in de uitgestrekte 
velden van Ooststellingwerf. Meestal loos alarm. 

z_ate:r::~~~"J 4 A.pril. hebben we versterking van de Ca:ia.troepen ge
vraag , daar de wacht in Donkerbroek vit slechts 9 personen bestond. 

- De -



De Can.hebben 15 moffen, welke zich hadden verscholen in een 
boerderij, krijgsgevangen gemaakt en aan ons uitgeleverd. 

Vri jfü~g 13 .April 8 roede kruis soldaten gevangen genomen. 
V-e~roèr zijn èr nog 27 gevangenen uit Ureterp ge bracht, waaronder 

23 moffen en 4 landwachten. 
Zaterda~ .. -~,f .:A.PJ.;.il weer 20 man gevangen, waaronder eenige N .s .K.K. 

mannen. :Een van hen was gewond . Door de drukte en haast dezer dagen, 
is dit rapport m:i.sschien iets onvolledtg. 

De dagen worden hier goed doorgebracht. Wij doen allen ons· best. 
U krijgt nog een juiste opgave van de landwachten en verder 
geteisum dat door ons is opgepakt. 

Mocht ik nog enkele dingen hebben vergeten, verontschuldig ik me 
door de drukte. 

Van nu af aan zijn we heel achttef wat de rapporten betreft. 
Alle orders, die we voor en na hebben ontvangen zijn opgevolgd . 

Gevechtscomma~ _.,. 

• 


	antje080
	antje081

