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.biedt U «S* iiierbij weder aai
Kajoc-r
a» liot
b^ de brief vaw de
c^ ooii rtooTder vö£i onsé
De hsudeiSngeii van Kajoos' 0ekk«ir 'hangec, ter*
die -van tvTco a^idere lioofdofflciercs^^ die
'g^had
aan de spoortreg Mg ES3«aeia op !«; aa IS Mei 1940^
<ie Ba^eoa van ^tóxctereiA en Hes*
De eerstcm^rgö'fcek^d^^ de$rfei4d
heeft ^ a verband n&öt 2iju ge^hiedkimdige
op d« <a*ebfoeberg^ na daartoe
der C.V«!UO« in 1945 «n opgave iao0fc«t
of
eieren, die in cte oorlogödage$ hadden gefaald,
een
eieren stond dit vrijwel vaat, doch o*a* ten
vaa
hoofdofficieren vmren de gegavèns vsii die
; dai<
ixog getri conclu^ie^ koudm wordoa götralikenf doch dat e*u
nodig- wis^
dio drie hoofclofticleren is in &orfre
n^ v«aarcaa dit ondar^oek ï^xitg ^mö* (2ie voor lismoor
Onrt-rent h«t verloop, der g^beiirb^ii30<sn op IS'Eei 1S40 0$ m
nabij de (S?ebbeberg wör<m deetijde n?êl aeer v«€l geg^eas:-'^^^
naast de ge^ctofcav-eo^la^a^ dooli'de gegevens;i?s^
veralag vaatgmlegd
fafimtai ^i^4«^:,;:^
'
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tt&>3M*g .gaw&wai :y«igip«i^É!p;;.j^^

* ip»as!ig ^4

"

ft^'-^'Mp»-^||pi^^

" ''':^m^^'^'^s^iê-^K''

lm iiïgaen op o«

woord (aan eêa Conmiaaielljd)
Verder moet «Kxrdm ia H oog ^ew
yaa do otficic&e b^oh«id«n Ja 3l40 4e
aondaring op iMtnsardo eo-fciiiies 8^ gebaseerdL

"

$$*
aan
in
het
j é^#ge^den aan é
de
heeft iwde op grond
oord5eld> cfoeh niet beoordeeld
do militaire &t^a£rachtw daavv&n d.«t£te keènia
^ $»• $«$"
heeft an*rwfc dwgtólj^ gevallen iwtfL aan ö
Oöïi^g '
e in handen te at^H^t %raa da
Als gevolg dasrvaa is h^t gmtót visa
|3Nöfik«(r':mdL|i
van do Hes« I^oor van
Wat LiiittSol* de Bajré«s van
m*
dat dien© $aa& xloor de Hoofdco^iad^aie van dfc
voor

dat na g^zmip^ tip aan dé Mniötèr van Oorlog ie
»i|ri ssaak aan
hoofdoffioier eervol pntalag t^.ir«l«tóto* szxandar
ooi*4eel d^r jx$drfcitiöl0 autoriteitö^ te onderaf erp<aa,
DO door eerst
atox £to C*\T«K*0^ vw0teiiilï*e
isear vooriiichtig gesteld cm bevatten aleobta d*
die nader ondanaoö* dienden te voorden. Uitteraard hadden nocdti de
C*V*K%0*f noch do C*B*0«B*G. de ^caeger^höid een uitvoerig en diep-*
gaand onderzoek ia te 3te3JLent Ytoartoe oen
gesehi6dkundige gegevens nodi^ is* Uit aas aièwioék 4f
de loop <l&v g^eur'Usriiasöu doidelijk g*fö*?&^
öia vond.j8rt in het bi^saide^ naar d© sa^aeavatMög ftsoi
DO CoiJïiiösie b^tMi^dudt ^ of dossa gar^g van 2iak«i aaift ét
delijk voor ogen i0 kornet te staan*
De tóöötand is dus zof dat terwijl bet go^ra^;. 4fs
in verband niet elkaar nx>et tTord^i beschouwd^ alöchtö
van laboor Bé&osr atm ons ter oaderspcik
tenslotte ala laatste hoof dof f icieir is vertrokken vim
I«it*.Kol. de Hsreesj van SrdiKlei1^!! 10 inraidéeüU
wijl Msooor van Apeldoorn ±n verbscd aot $i4n
(TOt^rroor hd^ ooi: gmiiras tijd gedatineioxi is
op grond van 'hert ^^\m^Ag3be^luit^ terwijl door ét
elo ten op^ioïrte vtm saoderp reserw^^
tot b6KK>r43l±ng door da ^xstitialo aAitoritoiie^u Sl^i gtWÉl. $H In
vc^i*e ern^fciger eten döötijds to«sqheön^ oat Mj ili •$$& g$^^
slagen en ook bij é«aa vwiicMOT1 door «3 heeft vp$&^^
cp verlitffcj om vtoclxtaad^i op te vangen <^i <is^ M^ snife
ut^esn op
afstand
hee£t a^Msll^^
door geer. der cfoor on,s gehoede gefcuigoi\ i$ "Ix^ösÉi^
Majoor van
storting is maegeeleeptt van oordeel vijlde, dat ket :niÉfc' te
^/Sn de onferent hen vesr^trclcte geeefve^xö is erv0o«TOl ^tmmi
/Hiertegenover staat.. dat
het plotselinge vertrek
03^ IS Jfièi e^n htm, verstreki^e opdraclit tot heamessen v«aa ile
oir4at; da^e hara
van Lt.Kol. de Harees
posten niet ^
oen der
van Svonderen ongeveer rtóde ssijn gebrek aan
o.ordee.1,, ds,y.
.
een uur tevoren van in- ondersetekende toch
en
vloed is geweest op ijnciat h^t bataljon de
op eèa 'fipoat van S .'t®*:
handelwijze.
.om
king gcdoaM ime* Echter fead Majoor van
goli^ke ojide»^^ geheel qng«ja0bilc
raftf eerst -sl^n ojxfea^bt.geve|*' ,iaoe|0n
ter terug «n deeide siijn 15*0^ daarna
had

dit hij

de geechefeste goig van
aansien van, Lt»Kcl. da Ksrees van Swinderen <m R©s«
ócx>rn van advies te noeien onthouden* Daarvoor
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der jpefeen m^mmd^^se^et m
andeée officieren van 4 B«lï*

vgn
t|

t 8&PU de
worden
'

dé Voorzitter
is, aoxi
sdjds ^wlliisht nigt tot bei gasmate
Qr*0 T^epalöride tot l&joor $&&»#. l&ij&t uit Jus*
cl&t
da&e ontendig ia gebütóvm v&n de toost m feefc vésrtï*ek vsn 4
dus in de isening verkerende^ dst a*^II^19 E^l* Mj
op IS Hel te öngeireesr 14»Sö trup*
B*I* irernasiir da* de
ook
was ve^troM^öii» Em e&
de de nacht vm 12 op 3J5 Mei en op 15 iel IbM iftorgiii^^
of kleinere groe^pöii iiifc het wojfte3?w3ïi Sïi 1^ ^it^i^
Eerst ïtadat daarria döNoa* h«m u3&ge&»^^ wtf^^
Üfaliii^
dat de stelling verlaten ^aa^ i0 ook ftij
geeft jb^aicbt fe ds afeer^ é±e bi^ fifeéït^
w^I-46 s*ït lot» oiRbèlc^^ &et het feit^ dat nog ten
in het vü<^teri*tón
Alle omstarxdi^iedm tó
en
i,
dat deze Hoof dof flcdtar a!0 Itot stè van de vie^
hoofdoftL^10ren (^oori ** HïndöQt daarbij
lijn is terug^troKkeifx^ <m&«ndig van het f eit| dat
isi^i cofapÈgpijefti op het imstfgste deel van hè* fr<Hït iwg ief plaatée
was | ia de Coisaissie van ooï^eei^ dat w geean teipgis ó&iï^
Ifö^oor DeKcer naar de Krijgsraad te2 verwi^Jiea*
Hoeriel de ConsflAssie met h^t beleid van üa^oor Ö^iep gödairmdede periode, dat h$4 2sJ4b aan de spooweg bevondf gei^s^^
men én voor Zoveel thane nog 10 na te gfcan, elez^ti^e- -iö&&. %« e^t
inmdovoerljxg ochijn^n te fisijri vwsufea^ necüb sd4 3» pjps@^^ -*^'^
hetzelfde bij. tal van end©re 1w$^
aodat
naa^t aanwijsbare oorsatoi' (fcoalf bet cptló^m v?(ö .^
^ ir$ft pïf'
beroepsofficier*^ als b0balj<mMöïama^^ en ho^ö? $$f|{^
en "bij r/^oeuvres) de oórlogsoa^tendi^
IÜÉP ooriaak nK>0t<m is^l^
beaahötumU
De c^missie siew* bovmdi»,. dasy Ife^joor ï30Jd^;-pw^
tigd i&j dat het peéa ssdtet toeefb door een Cfcttoi^éi^
voorlaatste alinea vaa per* iJÖ van de Be^prdeq^^
of fcij in aariiïtörldLngfcosifcvoc^r c^itslag
Indim UJB* i
die nu 3?eeds ani&a S| jear ia
in kennis
Tenslotte sïérkt de e^srn^^
oj^ dat het codeo?^
aowel als di&j weike ia ;gang gtya iS vertea^; j^ ;^^^
van de öpoorwegj reeds deed idtioóm^ dat i^^firö^
taan ïüdcbt om $ta^d te hetódm^. niet'tm vol3jer;;toö|a
hmmer i0 percent sgéiiijse so groot ^ dat niÉt ' '
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De vwdere na^j^nr^igm daarmor üggeaa
van omie (^Hamigaie (m indien die souden
cnrer de Artillerie van de -Bfo Divisie m
gehele leger
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