
Toen na informatie bij S t* IV Div* meer zekerheid werd verkregen,
dé vpn. bij IV Difr.waren teruggenomen, werd kort voor het invallea
van de duisternis,door C«* Brigade A* M*C»- X«4& B*I* aangeweaem
voor de beveiliging van den ïfoordvfceugel van de voorposten va» 46
H«I« tussehen V*vleugel v*d* voorposten en den viersprong van kunst
wegen nabij veerhuis met opdracht,te geven door G*» 46 B»X»9«Biqp»
door de uiterwaarden K*van den Heder*Bijn en eventueel vervoeg van
treepen of beweging van troepen over Greb&edijk,van fageningen naar
den Grebbeberg,onder vuur kon worden genomen,om aoodoende oprukken
van vijandelijke troepen tegen te gaan»

Tevens werd,op aanvrage van C*** IV Div* aan C»** Brigade A een
voorbereid storcmmr vóór de Qrebbebes-g afgegeven door 1*22 R*A*
uit haar eigen ingenomen stelling*

Aan C*<* H«C*«* I«*46 &«X« werd bericht>dat hij nadere opdracht
sou krijgen van C*- 46 EUX* oo&iens Cp* Vanaf die Cp* belde C*~
ÏI«C* den Chef Staf Brigade A op,da t hij protesteerde tegen de op«*
dracht om stelling te nemen,daar geen voorbereide opstellingen aa&*
wazig warenjwel deilde hij mede aan de opdracht te sullen voldoen,
zij het onder protest*C*~ 4o R»I* meldde,dat hî  het met het pro**
test van C** M*C. niet eens was*Chef Staf gelastte daarop den C«^
M*C* de opstelling achter den dijk in te nemen*2ooal8 hem bevolen

Kadat de vpn» bij IV Biv* waren teruggenomen,werd,na informatie
bij IV Div* medegedeeld,dat door IV Div* een tegenaanval tot tanig*
verovering v*d*vpn* zou worden ingeaet*o*Bu door troepen per vaar*»
tuig aaft te voeren en te laten landen tusschcra de Grebbe en d«
steenfabriek in de uiterwaarden H «v. d* lijn ten «oorden van het
veerhuis «Brigade A deelde mede bij dezen iageBaanvati te steunen
door vuur van de M*C* van 1*46 fi«X* ten Oosten̂ vaa die steenfa-*
b riek en door mi tr* vuur uit de H* opa tellingen van de vps» van
Brigade A gelegen in de llaneswaard̂

Kort nadat het schriftelijk bevel voor dien tegenaanval ter
herovering van de vps* ,van de IV Bi v» werd ontvangen, bleek uit een
telef * informatie bij IV Div* ,dat de vijand ook reeda in de hwe*
was doorgedrongen*De tegenaanval ter herovering van de vps* Jjing
in verband daajmede niet door»

In den laten «vond van 12 Mei deelda,na telef* aanvrage van
Brigade A*,of hulp verleend kon worden$IV Div* mede,dat de eigen
troepen van IV Div» teruggetrokken waren tot ten minste Xonings**
taf ei en H* daarvan* Af gesproken werd,dat Brtgade A den vijand af*
bî tük EOU doen doon
l* vuur van de M*C* van I*4é R*I» op de Grebbedijkj
2* vuur van 2 aectiSn mort «van 46 C*Mr» op den opgang van dm

Grebbeberg v*d*weg Wageningen/Rhenen,welke sectiln daartoe van
stelling zouden verandere&j

3* vuur van een afd*artilleriejOp denzelfden opga:ig v*d*berg e»
met waarneming op het terrein O*v*d* Grebbeberg,met name op
den weg Wageningen/Bhenen̂ den Qrebbedijk en de uiteî aarden.

Uittreksel ut het HVesla van ontvangen
—

van C»^» 46

Zondag 12 Mei 1940.
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28» 21*00 C*~ M*C*~ X* meldt zich op Seg.Cp* en ontvangt het na«*
volgend beveli "Eigen Vpauhouden atönd*Reg«Wlelr*Fatr*
bevindt sieh nog in het voortearreiïi*Dö Vpm* in vak 8
B*!* H* van den Rijn zijn teruggawekea en de vij* ia
doorgedrongen tot 0»rand Grebbeberg*f eneind* de flank
van het Eegimente (tevens Brigade) vak naar het N» te
dekken tusschen Vpn* en frontlijn krijgt lï de navolgen̂
d« opdracht! Uw compagnie neemt stelling aan den Bijn«*
bandijkjQtbegrensd door weg naar Manneswaapd en We door
een lijn gaande door viersprong van wegen 25* van Veer*t
ht*ia~Veerhui8»l)e ©ectiSn op te stellen met een onder**
linge tusachenrtiiiate van f 250 M* 2oo aogelijlc één see«*
tie bij Veerhuis plaatsen*

voorbereiden op |ey| Ie de :
drieaprong van wegen Ẑ van Livonia.

allt vlj* doelen in het sangegeven vale krachtig onder
vuur nemen*

Zooveel mogelijk voor opstelling der $w*mitr8* gebruik
maken van de huizen welke tegen de !f*Ktjde van den -Bi j w
bandijk staan» Ik verdoek u mij een eenvoudige schets
en vuurpl&n te doen toekomen*

Uittreksel uit n Opgave bevelen11 van .C»«v.l«46

U itei***•****•**•***«*****•*•**••*•
H ̂ elefoniach» C«* M*C** 1*46 R«I» marcheert af en melöt zich

bij C*- Brig*A. en ontvangt daar nadere bevelen*
12 Mei, . i

U meldt zich met uw Bataljon ̂ i_̂ Pf.3.0o»5 i»
EE34MERDES1 aan de straatweg ELöT*»IIHËHSS bî  een
Off. 17 Divisie*
Wacht monitiedepot verminderen tot een groep»
Sectie bewaking krijgsgevangenen verminderen tot
een groep*

Voor eensluidend uittreksel*
De Kapitein|

( F.C.L.Raaösveld)*


