August Henri Louis Elink Sterk werd geboren op 12 augustus 1914 in Den Haag. Als sergeant
der Grenadiers sneuvelde hij op 12 mei 1940 tijdens de gevechten met Duitse
parachutisten nabij Delft. Tijdens de opmars van zijn compagnie, in de nacht van 10 op 11
mei, werden zij omstreeks half drie 's nachts plotseling vanuit het zijterrein met een
mitrailleur onder vuur genomen. Dit vuurgevecht geschiedde in de buurt van een Duits
vliegtuig dat op de weg zuid van de vorkburg was geland. Samen met de andere gewonden
werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis Bethel in Delft. Hij werd op 14 mei 1940 te Delft in
een noodgraf naast de Nieuwe kerk begraven. Op 9 september 1940 werd hij herbegraven
op de Algemene begraafplaats te Delft. Hij staat vermeld op het herdenkingsmonument
aan de Wenckebachstraat.
Zijn naam staat vermeld op het 'Oorlogsmonument Hoogovens-Mekog-Cemij' in VelsenNoord (gemeente Velsen). Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan 69
personeelsleden van de bedrijven Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken
(K.N.H.S.), Mekog en Cemij, die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn
omgekomen. Het monument is onthuld op 5 mei 1948 door de directie van Hoogovens en
geplaatst langs de toegangsweg naar de hoofdingang van het hoogovenbedrijf Corus aan de
Wenckebachstraat in Velsen-Noord (gemeente Velsen).

Het Garderegiment
Grenadiers en Jagers is
opgericht in 1829. Zij
moeten “onder het oog des
Konings” dienstdoen, wat inhoudt dat ze worden gelegerd waar de Koning (of Koningin)
regeert. Zo verdedigden ze Den Haag in mei 1940. De Grenadiers en Jagers eenheden in en
om Den Haag hebben deelgenomen aan de strijd om de residentie tegen de Duitse 22e
luchtlandingsdivisie van generaal von Sponeck en de Duitse 7e luchtlandingsdivisie onder
generaal Student die met 430 transportvliegtuigen worden aangevoerd en door 250
jachtvliegtuigen en 200 bommenwerpers worden ondersteund. Na landing op de 3
vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg moeten zij naar het regeringscentrum
oprukken om de koningin, de regering en het opperbevel gevangen te nemen. De eerste
strategische luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. Uiteindelijk heeft de vijand zijn
opdracht in en rond den Haag niet kunnen uitvoeren. Dit is voor een groot deel te danken
aan het optreden van Grenadiers en Jagers. Door dit optreden hebben de Duitsers de 'slag
om de Residentie' feitelijk verloren waardoor de Koninklijke familie en de regering de
gelegenheid kregen om te vluchten. Het regiment Grenadiers - athans de eerste twee
bataljons - behoorde tot de 1e Divisie, 1e Legerkorps, dat in Vesting Holland was gelegerd.
III-GR (= 3e bataljon Regiment Grenadiers) lag op Ypenburg als bewakingsbataljon. II-GR
lag nabij Loosduinen. Het werd na de overval op Ypenburg naar Delft gedirigeerd. I-GR was
betrokken bij de tegenaanval op Ockenburg en omgeving.
Van 2-II namen twee secties deel aan de stormaanval op het vliegveld in de middag van 10
mei, waarbij het vliegveld werd heroverd. Eén man van de compagnie sneuvelde bij die
gevechten rondom het vliegveld. Nadien werd de compagnie betrokken bij zuiveringen
rond Delft, waarbij het nog enige gevechtsaanraking had waarbij twee man nabij de
Vorkbrug in het zuiden van Delft sneuvelden tijdens de nacht van 10 op 11 mei.

