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onder terogeeadiAg Tas U«r kaatbrief' van 1 8spt**53
32 betuig ik TT mijn dank voor de toeaeadiag van lw*t rap-

port ma de oMerzoekij^gs-- en ^wsJdLögsdieast ' bweiirivieren
in 1940*

Soeifel niet meer met sse&erlieid kan worden sag@|gaaaf nee
de bevelsverlioiadiiigefi lageat Is tocrn * mede aas 4© nand vaa
de dooa? iöitmter zm 10 kl* ' S*f «A» Badaeo of 25 *•! 1940 iïv
é^sonAttii BA&ovift *• wel sefcer. dat in ^et ttoaas isgt&iöüde-
«tok de beveiayeriiOQdtïigeis niet jolat si^ia «d«r£«g«T«A*.

ïiö S«B»0« liad. sedert 1 Bee*1939 «©en "bemoeienis meer
met d© Betawa 0n dus ook öiet met de bewaking fcownffiviereö
Op die? datoia «ras de gelisle Betawe gesteld oMer do 0» Taa
Bri^«A ©n daaroader ressorteerde eveneens de benaking boveö-
rivieren* 8«**£rig«A* stond onder bevel vaja de C»V, ©n het ij
öntmarsoliijati^lc, dat de G» vaa de bewakingsdienst stond oa-
der reeiitstreeks b©vel van de Ö»T»

Be greastroepeu. ia de Betawe (©mesteld ia d®, stelling
Jieat-Euissen «a op iiet fort 2anaerdea7 Jmcldeïi de naamt
Bötti»® ea met C»*4lroep Betawe nmd dus de 0^ van d^
dieast bovenrivleröü in d«r«te Instant if te maken*
1̂  Ei^n boven j»l 38 resaor teerde onder Srig.A*, bejatóea pi ;
«ta&«r 0»«I? Biv* (^ebbelinie).
Be Waal ree-sorteerde eveneens ond.©r ^beig*A.*t döönt zolang
Brig*B« sieJbi in liet land van laas en iaal bevondt soudon te.
rögvarende seliepea ook met de siiid van d« faal aanwtsige tr<
pen te .maken krijgaa»

33© kapitein vaa d® ©én, Staf Sarp was op het Hoofdkwar-
tier van d§ C^V« (H*JBLT«) belast set alle aasgelegea&edtn b<
tr^fende grensbewaking ©n wat daaristd? sastesiiiög» Hi| voe:

de Jiearhaalde malen namens de 0,?c iaspeoti^s ait ea nield b*
sprekingen* in het bijzonder in d@ spannende periode omaid-
dêllidk v0ir 10 Mei».

«et li©t bovösstaande kloptf unat in de Memorie van lait,
ter 8*0 Madsea van 25 Se i 194Q staat t

werd ten 0509 - 2345 berio&t doorfeêeven van
Sr*Betöw§s Söaeepvaaart {afvsysrtj ®p de faal

en Bijlandscii kanaal en J?an0-erdensó.n kanaal gedurende
den nBisnt gestremd* en

*Bi| mondelinge besprekingen en bespreking met den ka*
pitein Sarp van den staf Goïsmandaat Teldleger

liet ®>öfd vaa net
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Slet jjalst was, hetgeen stoad oödex $* dat
r resp» onder commando vaa brii&de B* en A.
it jaeet *ijA« resp» onder O»-*!? Dlv. @« $i*»

&e@ft inderdaad bij Bfaeaen tuur. ftft
met IV Biv* Sr*Is*%a? ia t® öö&ttn in öOftl&öt

- (nden met G„~$rig*&*- (nl@ onder
Brlg.B* werd j» mi&dernsö&t 10/11 Bal-Mpr .4* ÜMl

f iel taraggaAenaA ©ver «e A pontonbrtaf «A daarop aatuftm

Be nogë ia dit ¥ê3?1mti4 nog vervldseA üaar Met •
*3)$ Yerdediging van hét Ëaaa^aaUaAaAX en da
iü hat bijaondar aaar da schetsen* XlZtÜ*@* % 1 au 1IX«2«I

1* voorts aaaa? ^1# 11 1 S0t 81 {2a aJLiAaè}|
95 C 4© aliaea) en 98 f

Ia <3®n ander feoeltwüï'k -«roafdén da verdere
va» döss martaeeeïiepem opgaAooaA. TOW aotreel dit aMig

2^3? nadele toallofetlag vaa i,® t op t>l* 11 ¥©3ftie4de* dac
Üc ü m@def dist uit oöissgis oat'̂ ajageja Bioargfilns vaa Bciitse

ada^boalGaA liet ve&geMë is gablalcaAi
aaAyaXavoorbaraidiAgaA ia 1940 hielden do fioitaars

rekening met Kadari* offensieve tsesegJjagen o© de Waai,
lïi fee t divt^iöbewl van 11 April 1 §40 vaa de 20? J»ivf komt
Al* voort *EiJiïl3ev©ili«iflgï III / tra* W»a« Heg»l6 (dat is
dus het IXIa fiat* van Srenswaeht a®g,Hr 16, dit btóooarde te
de 256e örengtwaölitöivisi©) beveiligt op da liAteer Ei^nö-evei
met 1 pak»seotie» in de oogariAg ten H.»0* va,a %ietiiöiiseG
-hat veer -iamerian ©Ja tea 2» van Ga?iet list vaerf lattar d©

E0e© tegeat Sollandse* voarttaigeii (op dit os©fifelüc is
riviej? lamoaaeerboot in Hijmegaü)*1*
Verder staat daariai

1 en 2 (oadear bevel van XXVI
1) jammen d@ beveiliging te water op de Bij a over f met

fcüua iögri^ptn bi^ d© aanval rlehticg Pannerdec * f aal 'moet
worde** rekesiag gekoad^a»
vaartaigaAl molorboteii. groen geverfd* vitta juuoaaya.»
©orlogsviag, betmpead mat psk»eja zag**'

dit verband merk 43e op» dat op 13 ^ei ter Jbusogte vc
ea flottills van tes Ëaits© oorl0g8sofesp0af waarom
3®n©jaaserboott do laai kwam afsalücts» Voorop voerei

twee snelle motorboten* 2i^ «-©rde» door d« riviarbuttteri^ 1
Oeiitea oAdav vuur -gaAoaaA* waarbij de beide ffiotorbotaa tot
siökön werden gebraoMt tn eaJj;® aAdera vaetrtttigeA werden ge
troffen* Ook a@ö Afdeling artillerie vaa 7 om veld opende
het vaar, Ba sofaeptiiï vluoiitt©at oMer deiikiag vaa een roolo
gordijn, ia het havent^© van Bruten*

Jsi| blt 11 va» boverigenoemd boek ̂  te^ea ik aog liat vol-
gende 8&Ü*

"SrojaAisOAaa Sferd1*, die niet is aitg-evoeré
bestond uit een ri^&ae&ïp (Heinkahn)t waarti

/was Beladen ©@A oospagnie vaa I / I*S#484f welk
(versterkt) onder de saam. van Oxuppe Hi^^agaA té lasd de
bruggeu bi^ lïi^megen moest gaan wvattatt*
Het Is de bedoelljog geweest, dat dat ssiiip 's imöMts naar

eg®^ «o-er ©n bij d© brag ligplaats isas, o® daaa op 10
onverniald in JtoaÉ«ö te

1) Dat «ra@ liet A*£«9 dat ten 3.# va-a XijaagaA optrad



2®er waarss&iiaijk 4s dit de Eeuasboet «tvHét* «asrvar,®er w a a r s s i s e euasoe « t v H * «asrvar,
In 'de MaiBerf© vaa l&lt**«r ®e© M«d*»a vaa 2$ X|£ 1940 oe
te? S wsrdt vtfwMt dat ssi5 iü Towgat v&ttdbi
%t verbod om *» j«ï@&t.s t@ var-en en 4e fc«w&kia$
vieren fettft das In i0 '̂©y geval, b«lstf da* &tt

«9hip (als ©en modes?» twfsoliif 5 H| 4*-

. alotte detl Uc tï nog mede* dat Ul| €t 287«
8 « (dit ov«r ^atpfeeii aar, v i el j), fet Jterin^
was tögedöeldj dat 12 M^i la de vroege

te
vóoa? «en oMeraemtug over h*t «ttüfiijjc êt«l vso fi

omvattifig van de fibretobelijai© ait ^®
%rlne oosiaasdö meldde § dat luit t» Itardftrvl

geaohileie eohaepsgel©g©jiM@ld vowluutdtA

Op 14 t$if twa het Hederlaadse veldl«f«e uit de
aie ©p de l*Ht»/ateyIljai@ (Oostfroat Tg^H,»}
teragg@trolck©ii| oatvtjog d® 8^ van htt fié&rljdar
% 127 (versterkt) opüraöiit, vma Hardf^wljk «A

tilt over d@ S |̂.̂ e3*2ag d® radlos0ud«rs Hötaea en
te gaan besetten» SIt teataljonf dat rt«ds a©r*-

Harderwijk op aars was geaoadsm «a tijdejas die
sar® feovenstaaöda opdrmolit oatvlög, vond t$ Havd«rwijk|
in tegenstelling met &©t bericht van fcet MarlfiS oommaado
van 12 Mei wel' gesoiiikte adhepen «a voer 15 Ü»i aaar Hui-

dooJbt vond a© sender vernield»
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