
Gevechtsrapporten 10 mei 1940

Bruggenhoofd Maastricht

Bij de inval van de Duitsers werd het bruggenhoofd beschermd door de
- 1e en 2e compagnie van het 13e Grensbataljon
- 1e compagnie en 2 secties van de 3e compagnie 37e Grensbaltaljon
- 2e Reserve Grenscompagnie
- sectie torpedisten
- detachement luchtdoelmitrailleur

De wachtposten van het binnenste bruggenhoofd:

* Object St. Servaasbrug
1 Maaspuntweg
2 Hoogbrugstraat
3 Bourgognestraat
4 Stationsstraat
5 St.Maartenslaan
9 St. Servaasbrug, algemene commandopost binnenste bruggenhoofd

* Object Wilhelminabrug
6 Wilhelminabrug oost, oostelijke afrit
8 Wilhelminabrug oost, noordelijke afrit
10 Wilhelminabrug west, commandopost
7 Sterreplein

* Object spoor- en voetbrug
11 Biezenweg 1
12 Biezenweg 2
13 Verbindingskanaal



 

De wachtposten van het binnenste bruggenhoofd Maastricht, 10 mei 1940



 Dubbel Bruggenhoofd Maastricht, posten 1 - 13
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ï,íóe 6raa6 3t ts U on Be ComSngnte

Geve ehtgrspBort !

OnÍlergetekEadc fnUn J W Bergt;mjoor Íng:tf. by bovBn-
geaoende omlpgnte dee L bet mvolgende mede :

Alg cosmndant l,an rle ;loatoa }ÍoI,Inlk*2;**0*s*3lrr-*s ge-
plaetst te fl,fk.trilrastrloht respcctlEvclyk post I lango do ffEàs byd
dë Ílbrtek,CBlEBlque sterk een hElvë gereergroegl goal 2 Ín de
Hooge Brugetrrrat Eterk een àmrE nÍtr. met bedfénlig en.2rEtuk.
bn filP net bedtenlng . Bost S ln de BourgonJeetpet Eterk een
llohté altr.groep - poËt 4 ln de st&tlonetmet sterk een urere
nXtr. net berllonlng r post Sitrr de gt. !írarteaalaan sterk een
ltehte nrltr. groeB bevond.tk ny omstreekg ï.25 uur oB IO Mel
1940 op nyn Co.post geplaatst ty post Ns 2.

OÉ A. 6O uur zag tk vllogtuÍgen ontelbaar mn Dul,tsshe
uatlonalltott tovEn uyn poaten vergohJfaen; €raa de Xlosten E en 4
gem,Innd met zrnre mttr. Ea de poston 5 en 5 gempend uet llchte
ultr:heb Lk pereoonJ.yk de oBdraeht gegeven det zy het vuurnoeg.
ten openeu Bunesr dezo vLiegtulgen oI, de be,kend" .gstarrdea
1000 en {00 n Ereu gedaeld.

DIt vuur by tuaochenpoozën afgegeven {uurràe ongeveer 1 uur.
Ën m5m 0.C. den treg. &plteln V?unn d.C. tevens comnsndant

bruggenhooff, nrn de St.S6rnaasbrug had Lk berloht oatve?:,gen det
dat qendeLyk§ str!Ídklaohtcn dc l{cderlandsche grëns hadden over'
achrgden.

& ds Beealng verheerondo dat ik nog nan myn C.C,.lerloht
zou ontrangou hoevcr deze etrldknohten op !ïederlaadschen groad
voonrlt gekwren Brga stond lk metreekE 4.46 uur ongeveer eèa
twÍ,atlgtsl. metere aohteu hat oBJeet Hooge SrugstlRat; eenlga
ralauten deerm, vlogen my Blotoellag vtra,ndeLyke proJeetlelen ge'
actrotEn utt pntserngens otl uqm ootsa; m my tegen den grond te
hEbben laton relIen, zag tk de t tlE f.P. geweren en dE zwLta nltf.
het vuur opende op 4 qendelyEe gentoermgens.

By het aprlngon Tan eea tler qnndelyke Snrnaten 1a de na'
bytreld TËa ay'word lk aaa dë ïr$ag lLeht gerond.

lsen het gevecht ongeve@r 10 utntrten ituutlie, kreeg lk dea
furtruk dat uy ons moe;lton la r€lllghetat zlen te brengen em"niet
blootgesteld tE wordétiLaan è lgeheelo verroletlglng.

0p een teeba rÉa my ls de gfl en het Etuk z\ar.ë mltr.
roahts ln de hulaen en de."C. lan dE f.P. goweren lÍnks ln de
hutzan 8eea schutlen; zeffi heh lk getrncht krulpead€ weg te ko'
nen hetgeea my ook gelukt te en nB door hulzen en tulnen eon
ultreg gevonden hebbeade heb lk ny gemsl«l by mJzr G.C. aan de
St.Servr.a sbrug.

Ia de lrByr,teízsrae komendo mron 8lLs postea €ulnwealg he'
halve C. on bsdtsnlng rnn de §.p. gereren.

3óat §o. & 1s bsaehoten gerorden door Ëurgers.
Door do Í"P. gsweren, zW tr.v;endelyka Xaatoer mgerlE but'

tea gevecht geeteLd.

t&estrlcht , 22 Juni 1940')
De S. M. I.
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