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afschrift.

uit blocnote rea*kapitein VSST;

é,2« Hoofd sectie IV
Hebben opgebeld over ontbrekende artVl̂ tt» (pat̂ ó.ent enz <
Krijgen dit 200 gauw mogelijk*

è 3 I 59 opgenomen door B*VIMKE
Koffie is klaar, ook voor Ie sectie

K 3434 2341

bla.» 4- l«"2 uiterste waakzaamheid tegen parachutisten W/5 5*35

1~2 alle vreemdelingen en verdachten arresteersix id*6̂ 32

1*2 er mag onder geen voorwaarde worden

l/ Hindernissen sluiten 10/5 6*10
l- 2 üngeleache vlieg tuigen niet vuren ?#20
1«»2 Nederland verbonden met F£*üng* en

Parachutisten geland* Oplötten* Ged* gekleed
in Ked* uniform» Meerschietèn * W/ 5 9*^5
'SSng* vliegtuigen onderweg. &en ring onder een tsl.6/50

5 1*2 Eigen troepen maken vlotten* Wiet vuren
1*2 Vijand opzoeken bi<} Anno*s Hoeve en kunstweg 10/5 7*15
1~2 Grootste strijdvaardigheid, denk om parachutisten
1-2 ledere EU soldaat in Ned* uniform is spion* 10/5 10»50
l-*2 Om zeven uur luchtverkenning in O richting 11/5 1*20
Ir2 Ondor geen voorwaarde terugtrekken
1-2 Om 12*00 verkenningstocht, niet vuren* 9*5°

6 . Kruiponder in het oog houden, 200 mogelijk vuren

bisu 7 Weber van 9~10
Brenil 10-11-brenia. xu-*xx

OC/Nr.:

8 3 stukken pag* re* v.dt
2e stuk links, 2e sectie
Vaandr* Ölaassen 5 8 man naar keuken, voor nadere in
structies 2 It. initrs. + munitie

blëll - aan alle posten
2e bericht*
Onverwijld censuur veldpost instellen bij troepen onder
uw bevel als regel nagaan bij voor een vai* bejpaalde door
Cn« aan te wijzen personen, overigens steekproeven nemen
onder bepaalde omstandigheden kan door ÏÏ worden bepaald
of post alsdan niet vertraagd wordt of geleverd of door-
gezonden* verband houden met eetie*
X- 1-3 van IJ 37 0*64 *2.99-



12 £*99
Aantal waargenomen vernietigde vliegtuigen i

Geena
e*~l6 H*Cé

aan 0*64 get«HéM*Vestdijfc

bis* 13 verliest ook negatief moet voor 8» 00 uur bij C«~Ï2>8
ingediend*

blz*l5 Bericht aan alle posten
Ik verzoek mij te berichten boe de toestand is van de
prikkeldraadveraperringen of ook coupures aî n aangebracht
om den vijand door te laten*
Ik draag ü op er vooral de noodige aandacht aan te besteder
dat dé Priesche ruiters zoodanig zijn gesteld dat hoogstens
doorgang is voor enkele man* Q g*

bis* 16 aan aile posten*
De onder C* zullen &ich persoonlijk nu en dan op de hoog*
te stellen van de situatie in hun linien om het moreel
zoo hoog mogelijk te houden*
De Duitache afdn* aijn aeer zwak in aantal doch treden
direct op* Aan de raanschappen moet bekend worden gemaakt
dat degene die ronder bevel terugtrekt aich aan hoog ver»
raad schuldig maakt» Ik maak dit bekend doch geloof f dat
het niet noodig is dit mi^ne menschen op het hart te drukki
,,ij hebben tot nu toe betoond dat z±$ weten dat het hun
plicht is tot het uiterste te houden*

______ _____ _____ 0*64

l? Bericht aan alle poet en
\lgemeen bevel van 7*37 luidende ;
Ik draag U op meer aandacht te besteden aan de nationali*
teits kenmerken, ;sodat niet op Nedt^Fransahe of Engelsche
vliegtuigen wordt geschoten, maar uitsluitend op Duitsche
toestellen wordt geschoten* Er mag eerst worden geschoten
nadat dor den C* ter plaatse is vastgesteld dat het Duit-
sche vliegtuigen betreft»

0*64


