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Bijlagen;
Een sehetakaart
schaal l: 1O.OOO GEVECHTSBEHICHT S 44B.I*

öm DS PSHSXEE van lOt/m 15 Sei 194Q.

(Zoo goed mogelijk gereconstrueerd)!)

Vri.1dagf IQ Hei 194O.

Ha 3»3Q worden voortdurend talrijke vliei
tuigen waargenomen* vliegende in W-rieht:

Te ca» 4. CO is de stelling van 44 B.I. v<
ledig bezet. Honderden Duitsche vliegtui-
gen worden waargenomen, ïalrijke laag-
vliegende vliegtuigen worden beschoten,
vnl, door luf art. en saitrs. van neven-
troepen; ook worden enkele vliegtuigen
door eigen mi tra. afgeschoten. (Binnen
de*gezichtskring van de ep* van C.-44 fi. 1
zijn S IL 9 vliegtuigen omlaag gehaald}*

Te e&é 4.3Q wordt van C.-Brig. A. het be-
richt ontvangen, dat de Buitschers op tal
rijke plaatsen de Ked* grens hebben over-
schreden en daardoor onze neutraliteit
hebben geschonden $ Hederland is in oorlog
met Duitschland* -BwdLefetea- ontvangen, dat
parachutisten ( gekleed in Sedf uniform)
geland zijn.

Door vij • j agers in duikvlJicht en door
vij. beschieting worden geringe verliezen
geleden*

Te IQ»33 geeft C.- Brig. A. het bevel de
afsluitdijk bijm Bodewaard te bezetten,
teneinde de burgerbevolking, die

niefr

1) Ha de ontvangst van het terugtochtsbevel van C.- Brig. A* zijn te
ca* 21.OO het dagboek, gevechtsberichten, vuurplans e.d. vernietigd
en verbrand-
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niet was besteiad om te evacue eren, in deze
lijn tegen te houden en in O-richting terug
te zenden* Aan C,*»Vps. wordt deze opdracht
doorgegeven, welke deze uitvoert*
Tezelfder tijd worden twee secties tirail-
leurs uitgezonden om de orde te handhaven
hij de afvoer van de burgerbevolking bij de
afvoerhavens te Ochten en Dodewaard* ïaiaid»
dels worden weer enige vij. vin. brandend
neergeschoten» n, l, éé& ten O. van des: boer-
derij " de Pottérn11 en één Jboaaaenwerper)
in de inundatie v&Sr het H.- bataljonsvak*

Te 20.OO ontvangt C.-III-44B,I« van
het telefonische bevel: '"Waalstelling innemen'

Te 2Q.45 wordt van C.- Brig.A. bericht ont-
vangen, dat de Groep-Betawe te 2O.3O op-
dracht had gekregen om terug te trekken.

Te 23. 2O wordt van C,-Vps. bericht ontvang«n
dat de laatste afdeling van de Groep-Betuwe
is gepasseerd.

Ha ca* 21. OQ worden geen vij. vin* meer
waargeneimea.

ïe ca* 21.1̂  meldt C.*Vps. : Sokele vij* pa-
trouilles waargenomen vóór de Vps*

Zaterdag. 11 Mei 194Q

Te O. O5 wordt van C,-Brlg. A. bericht ont-
vangen, dat I«-6 R.H. opdracht heeft om slecht
voor overmacht uit zijn opstelling v66r de
vps. terug te trekken* C,-vps. meldt om O. ̂ 8;
geen bij zonderheden. % O*43 meldt deze C.,
dat om ca, 6.0$ in het imuadatiegebied van
O. naar W* lichten zijn waargenomen, schuin
naar beneden gericht*

Sa



2-e ca. l,.öQ kreeg ik uit binnengekomen be-
richten den indruk, dat vermoedelijk landing
van parachutisten in bootjes op de inundatie
plaats vond, waarop ik lab* gaf uitermate
paraat te zijn en z»a« van de zoeklichten
gebruikte maken.

Qa 1.11 meldt C.-Vps*, dat een vij. vlieg-
tuig ia H, O, richting vliegend, een rood
licht liet vallen boven de inundatie.
Verder meldt C.-Vps. , dat bwenn2etten 2
groote roode vuurkogels zijn waargenomen.

Van C.-Brig. A, ward* bericht ontvangen, dat
Brigade B. terugtrok. Hierdoor werd de
Z»- oever van de Waal ontbloot van troepen.
Evaeuatieschepea, welke stroomopwaarts voerer
( Be bevolking van Bruten zou op last van
e.*»Brigade B. Zaterdag H Mei *4O weer naar
huis zijn teruggezonden} werden bij de aan-
legsteiger te Bruten gemeerd, wat gezien de
kans op rivierovergang door den vijand, een
zeer groot gevaar opleverde voor de veilig-
heid vps.~ 44 E.I. en daarom werd getracht
deze vaartuigen, mitsgaders de veerpont van
Bruten naar de eigen (£T.) oever te verhalen,
hetgeen echter niet mogelijk bleek, daar op
dat tijdstip geen overgang smiddelen op
H ««oever beschikbaar waren.
Daarom werd aan C.-Hivierbatterij Ho. l op»
dracht gegeven, na het invallen van dt duis-
ternis, de aanlegsteiger en veerpont onder
vuur te nemen.

De grondmijn-versperring Fo. 3 (op 2.«oever)
werd uitgeschakeld en de kazemat van het
bedieningspersoneel ontruimd.
Be Hivierstrijdkrachten van het Korps Pon-
tonniers, daarna die der Kon* Hed. Marine

trokken



trokken zien terug richting

Te 8.26 is de Waal-stelling door IH-44E.I
(front Z.) bezet* In verband met de dubbel
taak van 11-22 S. A,, heeft deze af deeling
zich in N, richting verplaatst ea kan
zoowel de stelling-Qehten (front O.) als
de Waalstelling rechtstreeks steunen»
Tevens is voor rechtstreekschen steun
van de stelling-Ochten aangewezen
IIi-19 R.A.

De grondmi jnversperr ing Ko» 3» die tij-
delijk onklaar is geiaaakt, wordt te 1^.^4
BOOR DEK BETHEPFiMDi*, cofflffiandaiÉb weer
actief verklaard.

Teneinde mogelijke overvalling door para-
chutisten e* d. van de na verplaatsing
van 11-22 R .A.gef soleerde^ cp.-44 K. I.
te voorkomen» werd aan C.-re-vo'drbat.
opgedragen een mitrailleorgroep ter be-
schikking te stellen, waarvoor reeds een
gevechtsopstelling bij de cp« was gereed
gemaakt. De opstelling werd bezet om. 9 «45

-^
Door C.-I-6' R.H. wordt in de namiddag van
11 Mei aan C.-Vps. geteeld» dat bij Dode-
waard een 3OQ-tal vijanden de Waal schijnt
gepasseerd te zijn* £«6 B.H. trekt hierop
terug en passeert om 1?.4O de vps.

Be Regimentspaljrouille, die aanvankelijk
het verband met I^ÉXR.H» had onderhouden
en zich na haar terugtrekken wéér bij
de cp.-44 R. J, bevond, werd thans op-
nieuw uitgezonden om de voeling met de^
vijand op te nemen.
Een naar de Z.-oever van de Waal uitge-
zonden patrouille (naar Bruten) xaeldde*
geen vijandelijke troepen aanwezig.

Te 17. 2O
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Te 17.2O meldt C,-vps. het waarnemen van
lichtsignalen van de kerktoren te Bruten in
de richting Dédewaard.
Zoowel overdag als 's nachts werden talrijk
lichtsignalen waargenomen boven het inun-
datie-terrein en de Waal.

Te 21. QQ wordt op mijn last door C.-Sivier-
batterij No. l de veerpont-Bruten met aan-
legsteiger onder vuur genomen»(verlichting
met behulp van eijfen zoeklichten).

De sterkte van den vijand, die daarna door
de vps. wordt waargenomen, wordt geschat
op ca. 3OO man wielrijders, gekleed in zx
zwarte uniform. Deze vijand brengt een lieh*
kanon in stelling op de Bandijk bij M de
Tempel" en neemt onze Pag •-opstelling bij /d«
^^voorposten onder vuur» Verder neemt de vij-

and stelling bij de "fempel*1 en 2.O. hier-
van nabij de steenfabriek.
Het op aanvraag (ca. 21 «ff1?) van G.«44 B/I.
door 111-19 E,A. op "de ïempel" en omgeving
afgegeven avu $QL (22.l8-«22.^0> sticht
groote verwarring bij den vijand, die snel
terugtrekt, onder achterlating van een kanoz
van 3t7/waarbij ca» 1OO projectielen,wapens,
een vrachtauto met jouniti.% kleding en lever
middelen, enoenige gesneuvelden, benevens
een 2O-tal rijwielen. Bit blijkt, wanneer
C.-vps. een patrouille uitzendt. Het kanon
van 3t7 wordt in de vps» opgesteld.

^»ondag« 12 Mei 194̂  (Ie Finksterdag)

Van C.-Brigade A. bericht ontvangen, dat
Bngelschevlieg tuigen, kenbaar aan één lichte
en één donkere vleugel, in aantocht zijn.

Be kazemat van de grondmijnversperring Mo» j
op 2.-oever van de Waal wordt door twee

vrijwilligers
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vrijwilligers der Pontonniers weder bezet»

Te 4.5O meldt C.«111-44 B..IM dat op zijn
cp. zijn aangekomen twee verdwaalde man-
schappen van 26 B.A. |, die verklaarden, dat
te Aalst vele parachutisten waren gedaald*

te 5.10 wordt op een dezerzijds aan Staf-
Brig A» gedaan verzoek, door 11-22 B*A*
vuur 5Q1 (afaluitingsvaur v6dr dé, vps»)
afgegeven; dit vuur wordt op lasl
gestaakt,

Tc5.55 meldt C.-vps.t dat de vijaaö.
kleine sprongen nadert door de boomgaarden
en onder vuur wordt genomen.

Cm 6.45 wordt bericht ontvangea, dat de
vijand bij Bruten de Waal oversteekt naar
de uiterwaarden. Bit bericht blijkt later
valsch.

Te IJUQO... afdrijvende veerpont-Bruten door
Kivierbatterij No. l tot zinken gebracht
ter hoogte van de aanlegsteiger te Ocaten.

Te 14.̂ Q Ben aanval van een kleine vij.
af deeling wielrijders wordt door de vps.
afgeslagen.

Te ca. 15.OQ meldt C.«1*44 S.I., dat para-
chutisten gedaald zijn in de richting
Uzendoorn, onder mededeeling, dat pa-
trouilles zijn uitgezonden om bedoelde
parachutisten onschadelijk te maken.

Te ca. 15.̂ 0 meMt C.-IIIM6 B.I. de aanwe-
zigheid van parachutisten in het vak van
1-44 R.I. (li. voorbat.)

Opdracht



Opdracht aan Cn. I, XI en 211-44 H.I, om
patrouilles uit te zenden en epn. te
doen bescheriaen door mitr.-groepen.
in het linker- (N.-) Compagnies-vale van
11*44 B.I.C re voorbat.) wordt in deWoia-
gaarden langs den weg Ochten-Kesteren
tussehen hws» enjtusschenverdediging C w£
jan genoemde, weg) vijand (vermoedelijk

x H vvvv> parachutisten) waargenomen$ een voort-
" f , v, durende patrouillegang leverde geen resul-

-. p-*1* - - . . - . . • . : .

' tatan op. .

Te 18.40 krijgt C.-111-19 B.A. van. de
B.A.C, opdracht vuur 501 af te geven.
Bit vuur wordt afgegeven vaa l8«'ffO»l8..52 ;
voorts te 19.QQen 19.IQ.

2O. ̂OVLiand trekt tijdens de schemering
met bootjes over de Waal tusschen de vps.
en de hws. en nestelt zich in twee bosch-
perceelen gelegen in de uiterwaarden
2« en w. van Boerderij v.d. Kraats. Beste
boschperceelen worden door zware mitrail-
leursj welke(waren opgesteld aan de Z.-*zijc
van de Bandijk, ojoder vuur genomen.

Te ca. 21.QQ aan C.-Rivierbatterij Ho.l
opdracht vuur te brengen op boschpereeelei:
{ Wilgenboschjes) 2.W. Boerd rij v.d.
Kraats.
In de loop van den dog worden de Qeh. en
Pers. beseheiden, alsmede het overige
archief vernietigd en verbrand^ ingevolge
tevoren ontvangen bevelen.

22.3<"L Vijand stelt zich gereed voor den
aanval op vps. bij W .-uitgang van Dodewaarc
onderdeelen < ai-sectiei onder Co. van *
vaandrig Diederlks) in de uiterwaarden
worden door de vijand beschoten*

Avu 501
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Avu 5Ö^L wordt door mij aangevraagd» doch
niet door S taf-Brigade A. toegezegd.

^e 2A..^O wordt van C»-vpö beric&t ont-
vangen, dat vij» ssicli bevindt in front,
op H.-flaiik: en in de»rug van de ten M,
van de Bandijk gelegen geveclttsopstellingt
Maar aanleiding van dit bericht wordt
aan C.-vps. opgedragen zijn cp. te ver-
plaatsen naar 2e lijn f» van het meertje
( vt 170,00-435*90) in verband met de
geïsoleerde en weinig befflcheriaXKgde lig-
ging van bedoelde cp*
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Maandag 1̂  %i 194O. (2e ̂inksterdag)

In verband met het feit» dat vij.
lingen in de vps. ̂stelling ter hoogte van
de mi . -voorseetie zijn binnengedrongen,
wordt aan C.-Brig, A. verzocht vuur ta
doen brengen 30® ®» Hoordelijk en 3®Q m.
Oostelijk van Boerderij van v.d* Praats.
(ffikp 45)
Qa 3«1O wordt dit vuur mfgegevenCvuur

C.- Rivierbatterij Ho, l krijgt van mij
bevel op dit zelfde doel vuur af te gevent
hetgeen te 3»1O geschiedt*

trekt «en gedeelte van de
vpaf terug langs de 2omerkadef de
en door het gehucht SLdiksche Hoek*
Van .̂41 tot ̂ .44 wordt wederom vuur 515
afgegeven. door II«-22 H*A»

Te ca» 3 «4? dringen kleine vij» af deeling ec
op énder dekking van art» C licht kaliber).
De vooruitgeschoven groep, geplaatst in
Bldikschen Hoek, moet terugtrekken op de
"Zwarte IiuiterMr( zie schets) / aangezieö,
aij gevaar loopt afgesneden te worden.
Ook de bezetting van inundatiepost Ho» l
trekt zich terag»

Te ca. 4.0Q wordt ̂ ivierbatterij Ho. l
beschoten door vijandelijk granaatvuur uit
richting Bodöwsard en door vij. art. uit
de richting ̂ rebbeberg.

fi*e ĉ . 4.3O Vij. beschieting (uit verschil-
lende richtingen) vam *̂ ïe Zwarte Bui ter"
door vij. mitrs. Aangezien de lichte mitrs.
van MDe Zwakte Suiter*1 door vij. vuur
onbruikbaar zijn geworden, zijn de twee

groepen
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groepen gedwongen terug te wijken, onder achterlating
van zeven vermisten en beide defecte mitrs.
T? ca. 4.^5 wordt door C, $.£-44 E. I, gemeld
de aanwezigheid van een patrouille para-
chtisten achter de kiniö $ li, flank-li.
voorcie.~II-44 R.I») Hierop werdea door
C .—11-44 E. I* patrouilles uitgezonden*

Te 4» 45 aanval van Buitsche troepen op de
9 hws. i>eze aanval wordt met succes afgeslagen

&-ft-v jT ,, door vuur van onze zware en lichte mitrail-f * i^
'̂ ' ^In^, ;{> leurs. •'-'e vijand tracht verder op te dringen

*"^^*"* " ' tot de vechtoagenhindernis op de Bandijk.
6^-t-{'' Ook dat wordt hem belet, ac&at hij moet

'/ terugtrekken op "De Zwarte Bulter"

Te ca» ^.4^ trekt re-voorsectie-vps.
( Ie i* t. Pel ) terug langs de Somerkade,
door frontlijn hws.

Te 6«Q2 wordt door 11-22 R. A* en 111-19 K.A.
vuur $1.6 (afsluitingsvuur voor hws») afgegeve

^e ca. 6.1O, wordt op mijn verzoek
(tegenvoorbereidiagsvuur) op Eldücsehe Hoek
met de helft dar daar-^voor bestemde munitie
afgegeven.

ca. 8«QO worden voor de hws» talrijke
vij. af deelingen waargenomen op den weg
Eldikschen Hoek» "Hat Zand'* en begint de
vij. aanval zich af te teekenen. Middels de
aangevraagde avun. $1A en $16 en de te $.1,7
door twee sectien xaitr. van 1-44 E.I. op
mijn last C8>o?) afgegeven vuren 2OL en 3CEL,

wordt de vij. aanval niet alleen tot staan
'j gebracht, ïhaar gaat deze gKjnffiïffiffiqpE over
j in een gedeeltelijke terugtocht.
l_-

Teneinde
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'Teneinde de vijand naar sehwtting
I2OO maa- uit het terein "Het Zaad*1 ©a O,
f van de "Zwarte Huiter11 terug te uierpen,
f wordt door mij aan C#«II**44 E» I, bevolen
l een tegenstoot te laten uitvoeren door
Coiap. (hiervoor aan te wijzen 3-II
Kruimer) , opgesteld in de stoplijn, welke
aldaar tijdelijk za3̂ fordea vervangen door

(Kapt. furkstra)
telefoniscae verbindingen met oadercöfflman-

danten worden meermalen verbroken» niettegen-
staande doorlopende contrSle en
middels lijnpatroaillea» Blijkende uit
willig doorgesneden telefoondraden en uit
talrijke valsche berichten em bevelen, moe-
ten zich kwaadwilligen bevinden in de hws.f
die door het doorsnijden van telefoondraden
en door het af takkenvan lijnen de gevechts-
leiding en bevelvoering trachten te bemoei-
lijken (c.q. te verlammen)»
Door een en ander jaanif esteert zich een
groeiende onrust en verwarring* welke"

echter door het kfeachtige en rustige op-
treden van alle Officieren bezworen wordt.

Te 1O.1O wordt wederom vijaad aet mitrs.
tusschen hws. en tusschenverdedigiiig vast-
ge^steld.

f e ca. IQ. 15 wordt* na bekomen machtiging
van de Brig», na overleg tasschen Ct«44B.I.
en Kapt. V.R.B. v.d. B.A.C.+ aam C. -11-22
R, A. opgedragen niet l bt. l laag af te geven
van vuur JCA- ^storsnruïur) j
1O.2Q geeft H-22 R.A. dese laag
Ma bekomen machtiging Brig.-C* wordt door
mij in overleg getreden met &apt V.S.B,
tot het doen uitvoeren van een tegenstoot.

Op het
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Op het^^Lefonisch bericht, dat naar ik
toen vermoedde ,| afkomstig^van Staf-Brigade A., dat üe/vij-

fand de hws. nabij Waalzicht zou zijn bin-
Inengedrongen (bevestiging van dit bericht
Idoor C, -12-44 E.I« kon door verbreking
\der telefonische verbinding d.z* niet

worden verkregen) en dat ter bestrijding
van den binnengedrongen vijand avu* zou
•porden afgegeven, wordt een «Officier van
mijn Staf door mij gedirigeerd naar de

o
onmiddellijke omgeving van het door
111-19 B,A, onder vuur te nemen terrein,
ten einde de toestand aldaar op te nemen
en z.n. veiligheidsmaatregelen -(het over
korten afstand tijdelijk teruggaan van de
zich in de gevaarszóne bevindende afdee-
lingen)- te nemen.
Aan C»-I«44 B.I. wordt opgedragen doorde
beschikbare onderdeelen van 2-1-44 E. I.
(Kapt. BSrgeioeister) een tegenstoot te
doen uitvoeren vanuit de lijn 2. -oever
Idgge, front 2.

Tijdens het uitvoeren van deze tegenstoot
bleek echter spoedig, dat alle berichten
betreffende een vij. binnendringen valsch
waren* Op mijn bevel werden daarop alle
gevechtsopstellingen wederom ingenomen*
Het ontketende avu. wördX op d.z. gedaan
verzoek onmiddelijk gestaakt; eigen ver-
liezen deden zich gelukkig niet voor.

Te 14,QQ bericht ontvangen van C.-Eivier-
batterij, dat vij. rivierstrijdkrachten,
betsaande uit acht schepen, waaronder
twee snelle patrouillebooten en minstens
é£n kaxnonaerboot, werden waargenomen ter
hoogte van de aanlegsteiger der veerpoat-
Druten. Qomiddelijk werd hierop het vuur

geopend
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geopend door de Rivierbatterij ̂ o. !•
De beide motxorbooten werden tot zinken
gebracht* Twee £ drie andere vaartuigen
werden xxrac zwaar beschadigd. Voltreffers
op deze vaartuigen zijn duidelijk waar-
genomen. Hierna trokken de resteerende
vij. vaartuigen zich ijlings terug,
onder het afgeven van geseutvuur en ondei
dekking van een rookgordijn, dat verdere
waarneming onmogelijk maakte.

Te 15. OO werdÊ door C.-Brigade A. bevoler
om alle voertuigen te bepakken om gereed
te zijn voor een eventueele terugtocht.

Omstreeks 15. Q5* naar aanleiding hiervan
bevelen aan onderg ommand anten verstrekt*

Te 15.̂ 5 Telefonisch bevel aan C. -1-44
R.I. met 2 sec tien mitrs. vuur voorbe-
reiden op het "Zand"*

Te 17. ̂O Bericht ontvangen van C.- Rivier
i batterij , dat zijn batterij onder vuur
ligt van zware art. opgesteld nabij de
Grebbeberg.

Te ca. iq.OQ Telefonisch bevel aan B,Cn.
geen bevelen of berichten meer telef onisc
door te geven wegens het gevaar van
afluisteren en van valsche berichten en
bevelen, doch alle bevelen en berichten
schriftelijk te verzenden.

Te ca. 2O. GO Bevelsontvanger (Kapt. adj.
Tolsma) terug op cp., voorzien van bevele
C.-Brig.A. t. a. v. den terugtocht. Qidercn
op cp» ontboden voor het ontvangen van
mijn mondelinge bevelen voor de terugtoch

'i'e 2O.̂ O öevel voor de terugtocht mondeli

n "i 'hef oef OTran
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uitgegeven.
Gevechtsberichten, dagboek, vuurplan e. d.

worden vernietigd, voorbereiding voor den terug-
tochtmarsch.

ƒ Te ca» 22.UQ Afmarsch van den gevechts-
| s taf -44 R.l. naar Everdingen voou het

verkennen van den terugtochtsstrook en
het nieuwe stelling- en legeringsgebied,
alsmede voor het vorderen van auto's ten
behoeve van eventueele uitvallers en
achterblijvers van het Regiment.

Dinsdag. 14 Mei 1940.

De terugtocht der tot 44 R.J-. behoorende
onderdeelen is ordelijk eïi geheel volgens
de d.z» gegeven bevelen verlogpeiu Dank
zij de mist werden de terugtrekkende troe-
pen niet door de vij. luchtstrijdkrachten
ontdekt en bestookt, hoewel een grooi
gedeelte van de* terugtochtsweg bij dag-
licht moest worden afgelegd. De onder-
deelen kwamen Schelonsgewijze in het
nieuwe stellingir- en legeringsgebied aan.

Te ca« .̂QO bereikte de gevechtsstaf van
44 R. 1. Bverdingen, alwaar contact werd
opgenomen met enkele aldaar aanwezige
commandanten en ondercommandanten van
andere regimenten.
Er bleek een dooreenmenging van troepen
te zijn on&staan.
Niemand wisfc wat er gebeuren ging, wie
voorrang had in bepaalde terreindeelen.
De oververmoeidheid van de* troep was oor-
zaak, dat iedereen zoo spoedig mogelijk
op of nabij de wegen tot rusten overging.
. In den loop van den dag kwamen de echelon
der onderdeelen van 44 R.I. te Sverdingen

aan



,̂  de laatste af deelingen (schermend
van mijn regiment eerst tegen <2e, avond

Door het ontbreken van een algemeene re-
geling en van voldoende legeringsmogelijk-
heid was het bekomen van een behoorlijk
overzicht bezwaarlijk» Daarbij kwam, dat
eerst heel laat op den dag van een al-
gemeene hergroepeering gesproken kon wor4
den.

Te ca. lé.̂ O op de cp. C.-Brig. A. ontbo-
^ fr!-'•"•'T den voor het in ontto«ngst nemen van

1̂  bevelen t.a»v» de te voeren actie.
\U^VK"

Te ca. 18.OQ ondercommandanten van beve-
len voorzien.

Te ca. 2O. ̂Q werd het bericht van de over-" • • ' "
gave van het Kon» Ned. Leger ontvangen
•en werd daarna tot legering in Everdingen
en omgeving overgegaan»

Woensdag,, l? Mei 1Q4O

Gelegerd in Everdingen en omgeving,
overeenkomstig de door C.-Brig. A. ge-
geven bevelen»

Opgemaakt te Oehten,-2<?Juni 194O

De re s. Luitenant -Kolonel^

C G.D.E.J. Hotz)


