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«Bij het overleg i»t Majoor van Apaldoom na
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bet dooremgemeng^ asî n vm d» ondi^dejteu Er if, o?0p^g^ d» eöia^
atodopöötiin aamn te voeg^n^ d0«b in verband jast p3&Kfe^^ i» dat
niet g$b$o#d* Er i» niat ovetwgiin^ voor «ovear ik j«y kin h«rten^^

te maken van 4* ftitg^ «óiQMi ik 40
keer vwkla^pöa^ op 1$ Mei enige k«p«a MJ Majoor van Apeldoorn
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Ik n»ende, dat de

te
foor mijn vwtrek uit Bb«u«it hfb ik
cm te rnten te komm óf ét «o^göiî  er
die ordonnansen gijn tesriig8»koöiim ia»fc bit
wg vfaren* Ik heb mij v«?paaatat npr 3Sa«
van ds Bitósie-c* daar was geveatigji* Bij i&djn
maren aantm^ig de %^xq»« *** van de 2e
«n ik iownf dat ik mm bevelen beb gegeven^ Ik
h«b aditer gelaten <aa orders te geven a£oa nakomandd onderdolün* (|k
niet MNMT veridar«f hoe bét kojslf dat <te K^*K^ bet
veer niet is opgevangro * Jfc herinner iaij^ dot <to ÏN«Ö^
in de Westrand Ebenen bevond, gelegen ia* in beriiilit^ welke
er iefee laot de 3e êoEg>^ JoifeK ni»fc. ia o^te nfts*
Eeden, dat ik niet naar isijn ondMccamand^aten ben gweest is de
ïn irerband za§t da la^dedeüübógm van

fi* ife i&ar

zou pOLaats hebben^ heb ik aldoor nog naéere bevelen
ik in de naeht nog voortdurend besig geweeat «sa
trotiilles uit te aenden e»ii*w
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