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In de Januari-aflevering van
ons tijdschrift werd een beschrij-
ving gegeven van de verdedi-
ging van kazemat 65 B nabij
Boxmeer. Daarin werd medege-
deeld, dat de zware mitrailleur
na een langdurige artilleriebe-
schieting uiteindelijk werd ver-
nield, waarna de bezetting de
kazemat verliet.

Het is nadien gebleken, dat
de geschiedenis van deze kaze-
mat nog een vervolg heeft, dat
waardig aanpast bij datgene, '
wat reeds bekend was.

Zooals reeds in de voorafgaande studie over de gevechten bij Boxmeer en Sambeek

werd vermeld (zie blz. 336), was kazemat 62 G ') bezet door een zware mitrailleur, die in
Zuidelijke richting moest vuren, doch daar geen doelen vond. De bezetting van deze
kazemat en van de daarbij gelegen S.P.O. heeft de beschieting van kazemat 65 B dus
voor haar oogen zien afspelen. Desondanks hebben 2 moedige soldaten, de zware mi-
traillisten A. N. J. H e i n t j e s en C. P a p e zich, toen kazemat 65 B zweeg, gemeld bij
hun Sectiecommandant en hem gevraagd deze kazemat te mogen bezetten om de ver-
dediging verder te voeren. Na verkregen toestemming trokken deze beide flinke kerels
uir de rustige sfeer van kazemat 62 G door het geheel open terrein langs de Maas over
1500 meter naar 65 B. Zij zochten vrijwillig het gevaar op. Wat zij daarbij meemaakten,
zullen wij hen met hun eigen woorden laten beschrijven.

H e i n t j e s schrijft ter zake:
!k heb, zooals U reeds bekend, op den morgen van den l Oden Mei 1940 omstreeks

11 uur toestemming gevraagd, aan mijn Sectiecommandant, om kazemat 65 te mogen
gaan bezetten, aangezien deze kazemat zweeg en de vijand daar een aanval deed.

Toestemming hiervoor heb ik toen verkregen, en ben hierop met Pape naar bedoelde
kazemat 65 gegaan, welke op ongeveer iy2 km afstand van kazemat 62 gelegen is.

1) Verwezen wordt naar de kaarten, behoorende bij de voorafgaande Studie over de

gevechten bij Boxmeer en Sambeek.
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Na ongeveer 200 meter in de richting van ka-emot 05 geloop^ .„ .ïjn, -,-,•„ „r, «>««=ho-
ten waCSnüjk met een mitrailleur, danr de kogels vrij regelmatig om ons heen floten.
Mis op a en sJcht nog verschillend malen gebeurd, doch door ons steeds vlug te ver-

, ntkwamen wii hierem Jr onrjeveer 300 meter afstand van kazemat 65 geko-
mSn TeVerSksnè.tSenevuur om £ heen, hetwe.k W,', ontkwamen door, zoo-

n/c on* aeleerd was, in een granaattrechter te springen.
vuumauze zijn wij hierop naar kazemat 65 gegaan, waarop wi| hierin sprongen

een vuurpauze z ip w£ n ^ P kazemaf fe bruiken/ hetwe|k niet moge|iik

brek%e^tn daoTde wa ermante. van dit wapen en de loop geheel vernield bleken.
bleek te zMn, daar plaatse gevonden karabijn en munitie gegrepen,

^TX^ d- ""-dS... overvarende Duitschers onder vuur

nam, met merkbaa. "''f10
 te hebben vo,gehouden, bleek, dat de vijand reed»

daar ik ze aan a„e züden om mij heen zag, waarna ik

herhaalde sommatie heb overgegeven.

ik U mede, dat ik mij met dpi. so.daat Heintjes als
h b |d waarna wij toestemm,ng verkregen

6 ' te ga™Lr die na hevig vuren sinds eenigen tijd zweeg^ Nadat
. » noodverband en een draadtang, benevens onzer verdere ge-

Técht bepakking op welbegeven hadden, moesten we a. hee. gauw de ons sinds maan-
vechtsbepa king P a « „dekken" in practijk brengen, daar er nog steeds
den "tn mar schweg gevu" °d w^rd. M r̂ kruipend als loopend bereikten we echter zon-
&ZSSÏ&SÏÏ die veriaten b.eek te zijn, hoewe, er duidelijk de sporen van
een hevigcn strijd te zien waren, waarvan een menigte leege patroonhulzen de st.lle

e echter in goede orde verlaten te zijn, want de s.otdee.en van den
zwanen mitrailleur waren verwijderd, evenals de afstandsmeter, waarvan alleen de leege

maar te vinden was. Daar er voor ons dus mets meer te doen was begaven
P den terugwe, , rnet h - n « -r N n e c c n a n t te

J onze richting bewogen,
zoner ons nog opgemerkt te hebben, terw,|l er tevens van de andere zi|de nog dne
D«»,ch.° P.r motor met ziispan naderden; die strijd was ons echter te ongeh,k daar
mün kameraad met karabijn en ik slechts met een pistool bewapend was, zoodot het ons
beter leek om hulp te gaan halen, zoodra we er ongezien tusschen uit konden komen.

Na eenigen tijd onbeweeglijk gelegen te hebben, kon ik mij ongezien terug trekken,
waarna ik via het dorp naar onze eigen kazemat terug wilde keeren. In het dorp wachtte
mij echter een pijnlijke teleurstelling, want daar vernamen wij, dat het heele dorp reeds
overgegeven was.

DE GEVECHTEN OP EN OM HET VLIEGVELD OCKENBURG EN IN
LOOSDUINEN EN OMGEVING, door res. kapitein B. J. H. ROOSMALEN.

VERBETERING
In bovenvermeld artikel in De Mi l i t a i r e Spe c ta tor van Augustus 1941,

no. 8, staat op blz. 289, regel 11 van onder C.-RGr., wat moet zijn C.-I-R.Gr.
Op de bij dit artikel behoorende Schets II is het rood abusievelijk op een

verkeerde plaats gedrukt. Een verbeterde afdruk van Schets II is bij het Sep-
tember-nummer gevoegd. Ter voorkoming van misverstand verzoeken wij den
bij liet Augustus-nunnncr gevoegdcn misdruk te vernietigen.

Voorts wordt meegedeeld, dat de schetsen niet zijn van het HoofdregeliflgS-
bureau, doch van den schrijver en op dat bureau ovcrgcteekend.


