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Uittreksel uit de gevechtsberichten van I - 46 R.I,

12 Mei 1940.

16,00 Opdracht van G.- Brigade A voor verplaatsing van het Bat,
(min M . C . ) naar pi. 106,5 te Hemmerden cs&naldaar orders te
ontvangen van een officier van Staf - IV Div.

17*00 Afmarsch naar Remmer d en.
18,30 Aankomst te Hemmerden, opdracht ontvangen van C.- IV Div,

deel te nemen aan den tegenaanval ter herovering van de voor-
posten.

19*3P Nabij Rhenen, de opdracht voor den tegenaanval wordt inge-
trokken en het bevel wordt ontvangen de Divisie reserve te
versterken. _

21,00 Aankomst ter plaatse eri cp. bezet, ~ "
21,30 1 - 4 6 R,I, stelling genomen langs den spoorlijn van den Rijn

tot pi. 25
Gedurende den nacht werd door G.- Div. res. medegedeeld, dat
op 13 Mei te 4.30 uur door 4 bataljons een aanval uit Achter-
berg zou ondernomen worden op de oorspronkelijke frontlijn.
Deze aanval is echter niet doorgegaan.

13 Mei 1940.
In de vroege ochtenduren werd artillerievuur ontvangen van af-
wisselende sterkte. //
Pogingen om contact op te nemen met eigen troepen voor de
stelling van 1 - 4 6 H.I* faalden. Terugstroomende troepen van
alle onderde elen werden t er uggestuurd,

11,00 Het terugstroomen van eigen troepen wordt steeds sterker,
hetwelk zooveel mogelijk gekeerd wordt bij de W,W, hoek van
Rhenen, met de troepen voor de stelling van 1 - 4 6 R,I. is
geen verband.

14*30 Mededeeling van den Luit. Adj . G.- Div. res. dat alles uit
het voorterrein was .teruggetrokken en de stelling geheel was
ontruimd, eveneens de cp. C.- Div. res.
Hiertoe^was te "r-s.^n fr^v^l .aegeivreflj dit bevel had C,- I - 46 RI.
echter niet bereikt.

15*00 Bevel van G.- IV Div. om hei Bat. te r e organiseer en te Ingen
en te melden b i j C.- Bïlgadf A.

19*00 Ontvangst terugtochtsbevel//
/ 21,30 Aanvang terugtocht.

14 Hei 1940.

an G.- Brigade A. /
/

Aankomst en legering te Viaiien.
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