Haarlem, 8 October 1941.Amice,
Ik kreeg zo o juist een schrijven van het Hoofdregelings- •
bureau Landmacht, dewelke belast is met het voor de krijgsgeschiedenis te boek stellen van gebeurtenissen tijdens de
oorlogsdagen van 10- 15 Mei 1940, waarbij wordt opgemerkt,
dat bi$ de bestudeering der destijds door de Onder C $ reeds
ingediende gevechtsberichten, zajch n°g *al van vraagpunten
voordoen.-

Er wordt mij nu gevraagd om den Chef-Hoofdregelingsbureau
een zoo zuiver mogelijk beeld te geven van het 44n en ander ;
mijn volle medewerking in deze te verleenen door een nauwgezette beantwoording der navolgende vragen:
1) Verzoeke op bijgaande afdruk 1: 25.000 in te schetsen de
juiste opstelling van 1-22 R.A., H _ 22 R. A. en III - 19
B. A. op het oogenblik, waarop bevel werd ontvangen terug
te gaan op de Vesting Holland.2) Verzoeke zoo uitvoerig en nauwkeurig mogelijk weer te geven
de door U aan de Afd.Cn. verstrekte bevelen voor de in punt
l bedoelde terugtocht. 3) Ten slotte ontving ik gaarne een verslag van de uitvoering
van bedoelde terugtocht, onder vermelding van de tijdstippen van afmarsch en aankomst der af deelingen, gevolgde
wegen enz.Mijn archééf bestudeerende (ik wist dit reeds)kom ik wederom
tot de ontdekking, dat veel ^verloren gegaan is bij de vernietiging van de bescheiden v<£dr de capitulatie op last C.Btrigad$
A. 2oo is mij zeer vaag nog, bekend de juiste opstelling van de
batterijen o p h e t o ó g$nbl i k waarop bevel werd ontvangen, terug
te gaan op de vesting Holland, en dit te meer met het oog op
de laatst gegeven orders van front Noord, front Zuid etc.»
v/aardoor enkele batterijen $en paar maal van stelling zijn ver*anderd. Ik zou het zeer op prijs stellen, indien gij mij in
niet al te langen tijd (dit is ook het verzoek van het afw.
Bureau) op bovenstaande vragen, bescheid zoud t willen geven.
Met de nog in mijn bezit zijnde bescheiden kan ik dan een vergelijking maken en hopenlijk !een goed resumé ter tafel brengen.
Vooral puilt 2, de door mij fee-gevQn bevelen ter plaatse van Co
post C-Brigade A in den vooravond (uur van afmarsch, de te volgen marschroute etc.) staan niet meer tot mijner beschikking en
ook punt l en S zou ik gaarne zien toegelicht. U dankzeggend voor de te nemen moeite en met kamer .gr oe ten,
Jhr .K.Jïi/TdTÊr andeier .oud Cr22.£.A.-

