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Marschregeling.

Gf .K., 22 Mei 194Q
7.00

S P O E D .

' Bevel voor de verplaatsing van Brigade A.

'3t, Teneinde de verbanden zooveel mogelijk te herstellen,
voorts ter bevordering-van de handhaving der krijgs-'
tucht en ter verbetering van de legering, zal de

. Brigade A« op 24 Hei verplaatst worden naar het oude
. " legeringsgebied in de'Betuwe.
2* In verband hiermede moet de inlevering van het daar-

voor in aanmerking komende materieel in de parken •
( al of niet drijvend) op 23 Mei haar beslag krijgen,,
Voor zoover het materieel in de parken nog niet door
de Duitsche autoriteiten is overgenomen, moet ook
na de verplaatsing der troepen in het beheer"en de
•bewaking der parken afdoende worden voorzien.

3«Het gebied van de Brigade'A. omvat de Betuwe tot
Maürik ( inb) = o?iel- (inb.)

. . ïlijmegen niet bij...Groep Betuwe inbegrepen ...

4* Ha beëindiging van" den marsch legeren de onderdeelen
zooveel mogelijk in de kwartieren van voor den oorlog,
III - 33 H tl. blijft voorloopig te Vianen. Dit"batal-
jon zal ter beschildcing van C.- III L&«~komen.
Overigens moet bij de legering er rekening mede worde/
gehouden,"dat indien Duitsche troepen in het legeringi
gebied gijn of komen hiervóór legeringsruimte beschik-

. baar moet blijven of komen.
^ III - 19 R «A. blijft in het huidige legeringsgebied
achter', treedt op 24 Mei te 0.00 uit het verband van
Brigade A. en komt op dat tijdstip weder onder bevel
van C.- Oostfront Vg. H.
De commandanten van de onderdeelen geven het personeel
dat in het huidige legeringsgebied van'Brig.'A. in de

.parken achterblijft, over aan C.- III - 19 B*A. met
nauwkeurige opgave van plaats en sterkte • Deze deta-
chementen worden ingekwartierd met voeding en volgen
zo-o spoedig mogelijk hun bestemming»
C.- 22 R«A, geeft hiertoe de noodige bevelen aan C •-

• III - 19 E.A.
. Wijze van uitvoering van den marsch*
- Zie bijlage*
. Bijzondere bepalingen.
x Kwartierma kers kunnen zoo noódig op 23 Mei in den
middag worden voo ruit ge zond en.
Tijdens de verplaatsing moet nauwkeurig de hand worde)/
gehouden aan de in het V.Veldd.' gestelde bepalingen 01
trent rusten en marschsnelheid.

xBij eventüeele achterblijvers moet kader worden
ingedeeld.-
Ha de verplaatsing moeten zoo snel mogelijk de orga-
nieke regiments-, bataljons- en afdeelingsverbanden
e.d. worden hersteld.

xllet bij de onderdeelen aanwezige personeel van andere
onderdeelen, dat daarbij toevalligerwijze ( dus'"niet
met het oog op oen bepaalde, thans nóg geldende taalo
is terechtgekomen of ingedeeld^ moet, na de verplaat-
sing zoo spoedig mogelijk worden teruggezonden naar h--
betre Idee lij ke oorlogsonderdoel.



• Ik verwacht na aankomst in het oude legeringsgebied"
onjuidd? 11 ijk bericht omtrent toestand van den troep.
Uiterlijk 26 Mei -verwacht, ik van alle onder mijn bevel"
staande commandanten'een overzichtsstaat van/de organi-
satiê  l • 50.000 een

.overzicht van de legering van de troepen en treinen * . .

8. Na aankomst in het nieuwe legeringsgebied zal door 9 Ö.P0
het terrein geheel gezuiverd TT eten worden van mijnen.
Voorts moet door de troepencommandanten voorloopig een"
aanvang worden gemaakt met herstel van de wegen en her- *
stel van "zooveel mogelijk de schade, die aan de burgerbe-
vollcing is toegebracht.
Omtrent opruimingsarbeid aan versterkingen en hindernis-

. sèn volgen nadere bevelen.

9. Mijn "staf kwartier wordt weder té Lienden gevestigd en is
bezet op "24 Mei te 12.00
Het S t.K. Vianen "Hotel Vianen" blijft bezet tot 24 Mei
17.00

Der Kolonel,
C«- -Brigade -Ai •
Oól ; Chef v.d. S af,
J.H* Jager,

AM: * - Aant. Ex. //
C.r 44 R.I. ? (/.
C.*-' 46 R.I. . . rj

0.- III ^ 53 Rtl.
O t.- 22 R.A. r

•C t- Groep .Betuwe *
c^ 6 I.R.H.-
C.f- de t. Aut. Tr.
C.r Ver. Gn. Tr..
0^- de t. A.At.
C^,- Tr. de t.
C*- Vbd.A. - .
C» r det. Ptr.
C.- 9 C.P. . .
Sppedshalve rechtstreeks ter inlichtinc aan
C.- 8 G.B. •"


