
ln de nabijheid van de oeververbindingen
t0ssen Dordrecht en Zwijndrecht, de nu
nog bekende verkeersbrug en spoorbrug,
stond aan beide zijden van de rivieréén pe-
loton luchtdoelmitrailleurs. Aannemende,
dat de Duitsers ingeval van agresie in eer-
$e insanïe aan de tlederlandse mstgrens
zouden opereren, werd voor deze rrer ach-
ter het Íront liggende overgang deze bevei-
liging voldoende geacht.
ln Dordrecht bevond zich voorts het depot
Fonlonniers en Torpedisten, e€n compag-
nb pioniers en een sectié spoorr,rregrkoe-
pen.

. Het depot omvatte vier opleidingscompag-
- nieën voor r@ruten, nog maar kort in

dienst, sommigen nog slechts enkeb da-
gen- Z{ waren bewapend met karabiinen
en hadden wdnig oÍ geen sctietervaring.
Verder was in het gqmazoen Dordrecht het
resp€ctabele aanial yan acht mitrailleurs
aanwezig.
Commandant van het'Kantmnement Dor-
drecht was luitenant-kolonel der Genie J.
A Mussert. Hij was de broer van de leider
van de N§B,Anton Mussort Reds in 1937
was hii aangesteld ffi commandant aldaar.
Als chef van een zorrer achter de linles gde-
gen depot behoëfde hii geen operationele
venntwoordelijkheid te dragen. Toen was
niettevoorzien wat zich vooreen striid zou
aftekenen in de meidagen 194,0.
ln de vroege ochlend, ongeveer.l$rart over

drie, verschenen vliegtuigen boven Dor-
dr*ht; gevechhvliegrtuigen, ganolgd door
transportvliegtuigen waaruit honderden
parachutisten sprongen. De beidë pelotons
luchtdoelmíkailleurs openden het vuur,
doch boekten geen zlchlbare successen.
Een cleel van de parachutistren kwam bij
Zwiindrecht terecht het grootste deel
kwam in De Folder íreer, eon open terrein
ten zuiden van het spoonregstation Dor-
drecht, ruim een kilorneter van de brug-
gen.
De Duitsers, die in Zwijndrechl geland wa-
ren slaagden erin de kuggen te hreiken
en te bezetten, het $ras aan de groep, die in
De fulder landde zaak zich bii deze een-
heid op de brug te voegen.
Aan onze troepen de taak de brug te
heraneren.
Dit artikel zal zich beperken t'ot de striid, die
zich aÍspeeldetussen de groep parrchutis-
len van compagniesterkte geland in De
Folder, sn de mannen rran het Depot Fon-
tonniers en Torpedisten.
Biigeande kaart geeft de §tuatie weer.
Het teneín De FoldÈr was ean bijna recht-
hoekige enclave in de zuiddiike stadsrand
rmn Oordrecht, rnetals @renzing de Kris-
plinilreg in het weten, het Bos van de Roo
in het rmorden. Dit bos was sbchts een
smalle atrook, $/aamchter het stationsern-
placement lag, dal bewaakl werd door
spoorwegtroepen.
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De eerste parachutisten, die neerkwamen
'beveilígden de landingsplaats door posten
te bezeilen langs de Krispijnseweg, tegen-
over de vele slraten, die er op uit kwarnen.
ln één van deze straten bevond zich een
sch@|, waar de 1e depotcompasnie pon-
tonniers was gelegerd. De commandanl,
reserve kapitein §iegmund, trof daar om-
slreeks halÍvifl in de ochtend zíjn beide luí-
tenants Íran, res 1e luitenant der genie Van
der Houwen en zijn ranggenool van de artiF
krrie \ían der Molen, tevens adjudant-
onderotficier Koster, die 57 .iaar zljnde al
met groot verleÍ was, doch zich bi.i de mobi-
lísatie als ooíogsvrljwilligër had gemeld.
Van der Houwen kreeg de opdracht met
een seclie pontonniers (twintig man) naar
de Krispijnseweg te gaan teneinde de ten
oosten daarvan landende valschermjagers
onmhadelíik ta maken. Doordat hii munitie
voor karabiinen had wëten te bemachtigen,
esr schaars artikel dat slechts namens de
&potcommandant zelÍ (!) Ínocht worden
uitgeraikt konden ds pontonniers beschik-
ken over kxabijnen met munitie. Ook de
adjudant-onderofficier werd met eën pa-
trouille van twaalÍ man uílgezonden.
Oc Bosboora Toussainstaal werd, zoals
Szegd door de Duitsers onder vuutr ge-
houden met rnitraílleua. Daarom koos Van
der Hourrvan voor edn zuidelijker route en
kwam bii het Heyeplein op de Krispijnse-
weg" Hier bevonden zich bij een schsol de

l, Ícl.ldt
l. §rbl

(l: àp6rq9nlt Pootohl?rr,
l. Aörrtrlr

,. VllrtrGg
t. rcttlnd.rcdtrt
,. Ích6l et d.

SrJb<l
t. C.§ !t v.a. nàe^ tO. {u9a g6 cÍ6tpirlà
t, S.i6l (le Oclrcoprplc

portsl€r, t
.. !.!Erlig lrn .q».gnt. n,,,n,... O n;lots. lrÉtrtdcl'

.l t r., I lrq. r

utt ail I

§,

ru6

Will
Uí C

lrt rut ut R

!.h6 t

tt.t J.D lr L'
Irr*l

l
I

I

re
il llxt .1{t Í1, à

i ,l: rt',: :r r;i, It



eersie Dirit$e parachuii§ten, die niet ver-

wacht hadden §ontect mel troepen te krii'

,gen; de pontonniers maakt§n hier hun ser-

'r/ste kri.igsgevangefi en.

Door de sectie werd vervoigens daor de
huizen en langs de overkant van de Kris'
pijnseweg nàar hel noorden getrokken.

Vanachter hel muurtie voor de schooi en

'ranaÍ het punt, waar de sioot oplrietd kon-

den de mitrailleurs ondsr vuur genomen

worden, die d§ *osbocrn Toussainstraat
bestreken. Dat rnoest rnel de karahriinen.

De Duilse nediening van de ,aitrailleurs
werd geciood *f víuchtte we§ in noordeiiike
richting, De mitrailleurs werdeil in dank-
baarheid sver§enomen.
Terwijl een aafttal ponionniers achïerbleeÍ
orn hel weiland te bewalien, waaÍ n§§ para-

chrJliste$ verstopt zaten. wi$I Van der i-lou-

wen met een ffir§eanl sn een soldaat voor-
uit t* komen eri Ën woning te trereiken net

voorbii cie kerk. Daar aangeko'men werden
ei!, ais zii zich maar even lieten zien. uwaar
snder vuur genoÍnen door mitrailleurs- Hel
hleek. dal het kwam van de i:rug van de

- Marketterrweg vlakbij het truiten \{eizicht
aan de rand van ilet 8o§ van Ce Hoo.

ïelejonisch $/erd Yanuit het huis om ver-

§ïsrkini:; gevraagd. 'ran der H*uwen Sing
daarna mst tien Ínan van rJe Eekcmen ver-

sterking door ;:ii§trat*r: en ruinen ilaar de
woningen tegsnover {ie tlrirg. Het waren

e$keie wtnkeis mei bovenhuts. D* bewo'
*ers werden esr§1 ,anuil u6 i"r(iieen fiaar

achteren ge*ivaeueerd en in de tuuizen

+erd gezecht *aar Ce rlesie piafit§ offi rle
r"rritrailleurs die zich ongeveer 3O mete,r uan

hen Lr*vonden oncJer vuLlr ie *enr'en. :r'an-

achter de vitrage werd alles at) gesrgani-

seerd, dal ,Je sshuttgÍ§ *chÍer de nirtratl'
ieurs allen teÉeiiik onrJer vuur genclrnen

konden wordelr. §rl pp het bevel 'Saiv"c'-.

Juur' schoot iedereen tegeliik' .r:

oe Durlsers waren volkomën "rertast: een

aanial viuchtle het bos i§, de re§t' oÍrgeveer
achttien rnan §tak de handen ln de luchl.

- Snder hen warsn vsrscheidene gewonden,

die direct naar het eiekenhuis werden ge'
bracl'rt, cie ove*gen gingen *aar de kazer-
ne. Aan viiandsziide waren drie doden Ee-
vallen. Onder de doden §evond zich $ok de
Duitsö c$rnpagniescommandant, oberleut'
riant FreihenVo* Brandis; dituerlim maak-
te de verwarring ander de Duítsers nog
groter-
(}*k de patrcuilte onder leiding van de ad-
judant Koster kreeq contacï met Duitse pa-

rachutisten, toe* hij het landingsterreln orn

de zuid wilde orntrekken. Hij kreeg vuur

vanuit Ce richting vanurit een hul* bii de kerk
aan de KrisBíinssweg" Een korporaal werd
hierhii gewond. Oe adiudant brachi hem
persotmlijk *nder vuur in veiiigheid en wi§t
vervolgens de achl D$it§§rs in het huia ge'
van§€n te nernen e* f:ij de schooi aÍ te leve-

ren. Opnieulv uiÍgerukt rag hij kàns een

aantal Duitsers, die aich op het sportterrain

. genesteld hadden, te verdriiven. Deze
v vluchtten weg Ín de richting van een andere

patrouille onder leiding van de luitenant
Ruige, die daa*:p de ongav*er dertig Duit-

{
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sers waaronder een officier gevangen

nam.
Bii de zuivering van hat landingsterrein
werden nog enkele parachutisten oflder
hun valschermen vandaan gehaald en ge'
vengen genomen.
Door het zo krachtdadig en zelÍbewust op-
lreden van de Nederlandse troepan waren

de Duitsers volkomen overbluft en bden zij

die zware verliezen.
Deg;ensn, die niet konden worden garan'
gen geÍloÍnen vluchtten in.noordeliike rich'
ting. Zii wilden naar hat Bc van de Roo en
vandaar uit via hel staibn de bruggen
bereiken.
De militairen van <le spoorwegtoepen, ver'
sterkt met enkele pontonniss verdedigden
rrerbeten'hun' slation. Sergeant-maioor
Fasma was meteen lbhte mitrailleuraande
oostkant van het emplac€Ínent gaan zitt6n
en vooral door zijn vuur werden de Duitsers
tot trleemaal toe teruggedagen.

de linkervleugel om die spoonvegtroepen
te waarschuwen. Dat hielp niel veel, doch
een korporaal met een enorm gÍoie slem
begon te schelden en te schreeuwen dat
dat geschiet moest ophouden. Op dat ge-
sohreeuw gebeurde iets totaal onver-
wachts, oflgsvesr vëertig Duitsers kwamen
met de handen omhoog naeÍ voren, zo wa'
ran zij geschrokken van dat gebrul van die
korporaal- De luitenant. die ais plaat§ver'
vangend compagniéscommandant was
opgetreden was zíchtbaar leleurgesteld
toen hii zag hoe klein de gro€p was waar'
voor hij had gecapituleerd. Hii eiste op ho'
ge toon dal de overgave aan een ofÍicieÍ
zou geschieden. Van der Houwen u{a§ op
hattumultaÍgekoÍren en voldeed zo onbe-
doeld aan de wens van deze luitenant. Op
de vraag, oÍ hij alleen was antwoordde Van

der Houwan. dat er rondom nog een grotë

eenheid onzichlbaar in dekking lag.
De striid in De Folder was daarmee in w€-

De vwmalige Eenthienkazerae ,hui§ba§is voor gl/1ann6r§ en tarpgiiisteo te

Dqdrwht.

.le D;li'aCni.,liSltif i !{-l;elCilrl :ich irl jiel rl.i1i.J}'r'
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Cg zuiv*rrnc raiir irei ian*irr-qsterrein ciccr
,:!e poni{..i-r..1iers ir víile $arig v/a$ er: ;t:líe
*;.J ilnL-lei NedsrlanqJse clntroie teek re*-
:iiciite la{Jefl li; :rt i-i*t r--Íosten LrÍid*r ltei '.".irlr

';arr rie adluijant Koster en ailn ntannen. De
LtLiitsers .Jflcflter eËn ()r{Jle tví.rrrnaclll iÈ"

qenovei- r!ci"! fe f!Éflbgrl.
1e l-riitenant Van {jer ilouweri oetlaí ;:ich
ínet orlgeveei iien ma|i naatr nel eind vítn de
Krispijnsewr:g. slcerq er:n poorl .Jpen bi} he1

i:ru-qgetje err slöop veruolgerrs ir€( bo$ irr.

Zij ireperr rn linie en rterds*n ontdekl dcxïr dÉ)

aipoor',ríeij1ro,e;teri. iiie heir ecl'11ÉlI voo,*

liuitsers aafizí]l;erl en hen dus endelrultt'
ilrin-;Ér v 3r i;1'r lrtrr,vvPti qinr; rlaa. a,rI ,laar

zen bes{echt; §0 Duitsers warsn gesneu-
veld, 82 para's kri.lgsgëriarlg*n gemaakt;
*en grote noevëeÍheid wapen* buitge-
rnaakl en dankbaar aan het Nederlandse
arsëriaal tsegevo€Sd. Vriiwel nienrand van
deze Buitse eenheid is erin geslaagd de
b,nuggen te bereiken.
tre §e Compagnie van het 1e Flegiment Val-
scherrnjagers had als eenheid opílshou'
den te bestaan, dere eenheid had n0§
slechts eetr rnaand eÍïöor in l*oorwegen
lar.rwerelr qiecogst, toen zii het vliegveld $a-
ia *p de Noren verouerrJe. Dordrecht ver-
liep dankzi.i het optreden van de Neder-
landse Pontonniers en Torpedisten ge-
heel anders-
De kriissgevanqenen zijn all*n via lJrrui-
den naar Engeland afgevoerd, waar zii de
gehele oorÍog in gevangenschap hebben
doorgebracht.
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