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Kadere mondelinge mededeelingen
van den Solonel van Toorthui jsen
op Woensdag 7 Augustus 1940»

ö̂ \e kapitein van Zanten had de

opdracht 2 lijnen in te nemen
waarvan één fcij Beteren en bij
Andelst, om de werkaasiaheden
van de Genie te dekken (mijnen-
leggea) * Daarna tearag te gaan
- vertragend - aahter deze velden
om te opruiming door den vijand
te beletten.

Eet teruggaan van $ - l H»H. is
niat te wijten aan gebrek aan
kennis, maar aan gebrek aan
moed* Er was geen reden door
druk van den vijand terug te
gaan*
De C. was terugsögaaa naar den
Sa&» hetgeen ik slechts door
"Coeval heb vernomen. Bericht
he«ft hij @r niet van gezonden.

Aan de beantwoording van d© vra-
genlijst aan den kapitein Jager
heb ik niets toe te voegen.

w»g, van Yoorthuijsen,

Toor eensluidend afschrift»
de kapitein,

J.E.H.de Roo van Alderwerelt»



t
\e mondelinge mededeelingen

van den Kalonel Van Voorthuigsen
op Woensdag 7 Augustus 1940,

1. De Kapitein Van Zanten had de c
dracht 2 lijnen in'te nemen \vaar\n bij Heteren en bij Andelst c

de werkzaamheden van de-Genie te
ken (mijnen leggen)* Daarna terug
gaan - vertragend - achter deze v
den om de opruiming door den vija
te beletten.

Het teruggaan van 6-1 R.H. is
te wijten aan gebrek aan kennis :
aan gebrek aan moed. Er was geen ;
door druk van den vijand terug te
gaan.

De G.was teruggegaan naar den 3
hetgeen ik slechts door toeval hel
vernomen. Bericht heeft hij er nii
van gezonden.

Aan de b e an tv/oor ding van de vrc
lijst aan den Kapitein Jager heb :
niets toe te voegen.

(get) Van Voorthuijzen.


