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Turen over de grens

Telefoongesprekken van de Limburgse Grenswacht

in de eerste mobilisatiemaanden

De hierna volgende transcriptie werd opgesteld aan de hand van het register der telefoongesprekken van de staf van

het Bataljon Grenswielrijders Limburg van augustus 1939 tot januari 1940. Dit document wordt bewaard op het

Centrum voor Historische Documentatie van Defensie.

Het register bevat zowel Nederlandstalige als Franstalige notities. De Franstalige tekst werd zo nauwkeurig mogelijk

vertaald. De originele term ‘Holland’ werd vervangen door het meer correcte ‘Nederland’ en hier en daar werd

tussen haakjes een verduidelijking toegevoegd. Verder werden geen wijzigingen aangebracht.

De Franstalige afkorting CRA werdt overgenomen in dit document en staat voor Centre de Reinseignements Avancé

oftewel Voortuigeschoven Inlichtingencentrum. Het centrum te Hasselt vormde onderdeel van een netwerk van

permanent bemande centra voor het verzamelen en doorgeven van inlichtingen komende van de grens ten behoeve

van de 2de Afdeeling (inlichtingen) van het Groot Hoofdkwartier.

Walter Van Opstal

18daagseveldtocht.wikispaces.com
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Register der Telefoongesprekken

30 augustus 1939, 14u28

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Volgens verhalen gehoord van een Duitse dame die te Maaseik verblijft bij de familie Vebeek, electricien aan de

Albertlaan, en door hen aanzien wordt als een aangenomen dochter, zou er onder de Duitse bevolking grote

misnoegdheid heersen (over de huidige toestand) en zouden er onlusten dreigen. De persoon is kwestie is

teruggekeerd naar Duitsland.

Overgemaakt aan CRA om 14u35



30 augustus 1939, 14u30

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Nederlandse burgers die net een reis naar Duitsland ondernomen hebben, vertellen op verschillende plaatsen

affiches gezien te hebben waarop geschreven staat:

“Besser ein Kaiser mit Gotts genaede dann ein Schwein in Berchtesgaden”

Overgemaakt aan CRA om 15u00



30 augustus 1939, 16u30

Van de bevelhebber van de 2de Cavaleriedivisie

In de dossiers van de officieren van wacht van de vernielingsploegen moet de vermelding “Commandant van de 4de

Infanteriedivisie” vervangen worden door de vermelding “Commandant van de 2de Cavaleriedivisie”.

Overgemaakt aan Compagnie Maaseik om 16u45, Compagnie Lanaken om 16u55 en Compagnie Kaulille om 17u05.



30 augustus 1939, 18u00

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Vrachtwagenbestuurders die terugkeren van de Duits-Nederlandse grens hebben vandaag getuigd in Café Gelissen

op de Grote Markt van Maaseik hoe binnen een zone van 50Km langsheen deze grens (de Duitse autoriteiten)

zwangere vrouwen en kinderen geëvacueerd hebben en ook de oudere troepen door jongere militairen hebben

vervangen.

Overgemaakt aan CRA om 18u50
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30 augustus 1939, 21u00

Van de bevelhebber Compagnie Lanaken

Bevel ontvangen van de 4de Infanteriedivisie: aflossing van de effectieven van de Compagnie Grenswielrijders

Lanaken. De flankeringsbunkers A, B, B’, C en D worden overgegeven aan deze eenheid met uitzondering van twee

grenswachters per bunker die verantwoordelijk zullen zijn voor het opleiding van het personeel van het 7de Linie en

het 11de Linie (het 11de Linie is ter plekke aangekomen) in het gebruik en het onderhoud van het materieel van deze

bunkers.

De detachementen van de grenswielrijders in bunkers N en M zullen ter plekke blijven. Zij zullen hun opdrachten

met betrekking tot de vernielingen en de verkeerscontrole behouden. De bevelhebbers van het 7Li en het 11Li

zullen dagelijks drie soldaten ter beschikking stellen van de postcommandanten van bunkers N en M om deel uit te

maken van de wachtposten. Elke wachtpost zal een dubbele schildwacht omvatten, met een soldaat van de

grenswielrijders en een soldaat van de infanterieregimenten.



30 augustus 1939, 22u10

Van de 2de Cavaleriedivisie

De Directie der Genie en Fortificatien heeft 40 manschappen nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het

kanaal (Verbindingskanaal Maas-Schelde). Het Bataljon Grenswielrijders Limburg zal deze manschappen op 31

augustus 1939 om 08u00 ter beschikking stellen: 15 soldaten nabij de brug van Geisteren en 25 soldaten nabij de

brug van Bree. Alle soldaten dienen van een schop voorzien te zijn. Elke groep dient over een sloophamer te

beschikken.



31 augustus 1939, 11u55

Van de bevelhebber Compagnie Lanaken

Een Duitse motorwielrijder met een zwarte helm met witte streep en nummerplaat 130.257 draagt

mobilisatiebevelen rond op het platteland. De compagniecommandant van Lanaken heeft zelf het CRA en de

inlichtingendienst van de 4de Infanteriedivisie op de hoogte gebracht.



31 augustus 1939, 20u15

Van Luitenant Haenen

Duitse bevolking ontevreden. De laatst heropgeroepenen moeten op verscheidene plaatsen met geweld er toe

verplicht worden hun respectievelijke garnizoenen te vervoegen. Inwoners van Venlo vertellen dat een Duitse trein

aan de Nederlandse grens nog sporen van bloed droeg van twee reservisten die zich voor de trein hadden geworpen.

Een Nederlandse auto was te Keulen in een groep oproerlingen verzeild geraakt en kwam er van af met een paar

gebroken ruiten. Het zijn vooral de laatst opgeroepenen die zich tegen het huidige Duitse regime verzetten. Duitse

of Nederlandse troepenbewegingen kunnen niet achterhaald worden. De vreemdelingen die België binnenkomen

zijn zeer zeldzaam en natuurlijk zeer terughoudend. We hebben de indruk opgedaan dat de burgers niets meer

weten dat het geen de dagbladen hen kenbaar maken. In tegenstrijd met het geen sommigen beweren dat de
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Duitse tolbeambten naar het binnenland geroepen en vervangen werden door gewapende burgers, zijn deze

beambten nog op post, doch werden versterkt door gewapende burgers.

Overgemaakt aan CRA op 1 september 1939



1 september 1939, 06u45

Van Kapt SBH Van <Onleesbaar>, 4de Infanteriedivisie, 2de Cavaleriedivisie

Deze ochtend om 02u00 is de bewakingsdienst (Rijkswacht) geactiveerd. 1: intensivering van de bewaking. 2:

discrete voorbereiding van de versperringen.

Overgemaakt aan Compagnie Maaseik om 06u50, Compagnie Kaulille om 07u00 en Compagnie Lanaken om 07u15



1 september 1939, 11u50

Van de bevelhebber van de Compagnie Kaulille

Mobilisatie: aan de Nederlandse grens worden paarden opgevorderd. Te Weert worden paarden gekeurd met het

oog op opvordering. Bij de Marechaussee te Budel: van de vijf agenten zijn er drie vertrokken. Bij de Marechaussee

te Budel-Schoot zijn twee van van de drie agenten vertrokken. De vertrokken agenten werden vervangen door

militairen die te Budel bij de bevolking ingekwartierd werden.

Een binnenschipper die van de Rijn kwam verklaart (in Duitsland) affiches gezien te hebben met het opschrift “Neer

meet Hitler- Heil God – Heil Moskou)

Overgemaakt door Kaulille aan CRA



1 september 1939, 20u45

Van Kapitein SBH Van <Onleesbaar>, 4de Infanteriedivisie

Span de kettingen (over de weg) aan de alarmposten.



1 september 1939, 21u30

Van de bevelhebber van de Compagnie Kaulille

Morgen worden van uit Amsterdam 24.000 man gestuurd naar Weest om naar de Duitse grens gestuurd te worden.

In Budel komen 300 man toe. In Valkenswaard komen 300 man toe. Waarschijnlijk zullen morgen de sluizen 15 en

16 langs de Duits-Nederlandse grens gesloten worden. Er is draad gespannen die onder electrische stroom kan

gebracht worden.

Overgemaakt door Kaulille aan CRA
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1 september 1939, 11u15

Van de bevelhebber van de Compagnie Kaulille

Een inwoner van Weert laat weten dat de vorige nacht de Staat van Beleg is afgekondigd in Nederland.

Gisterenavond circuleerde te Weert het gerucht dat de algemene mobilisatie vandaag zal afgekondigd worden. Naar

het schijnt zouden in Duitsland talrijke heropgeroepen reservisten tussen de 40 tot 45 jaar oud gefusilleerd zijn na

geweigerd te hebben om onder de wapens terug te keren. De Nederlanders vrezen dat hun grondgebied

geschonden zal worden door de Engelsen die het land geen enkele garantie boden.

Overgemaakt door Kaulille aan CRA



2 september 1939, 15u15

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Diversen: Een Nederlander op een Duitse motorfiets met nummerplaat IZ.310586 is geseind als verdacht door de

bevelhebber van de Compagnie Lanaken. Hij werd gisteren aan de grens gearresteerd en ondervraagd door de

Rijkswacht. Zijn papieren waren in orde en hij werd vrij gelaten.

Leger: Verkenningsofficier Onderluitenant Leleu meldt dat een bivak van 25 tenten met een capaciteit van elk

ongeveer 25 manschappen opgezet werd net voor de brug over de Maas te Roermond. Bij de Maasbrug te

Roermond bevindt zich een schuilplaats (misschien een bunker) met twee kanonnen van klein kaliber die naar

Duitsland gericht zijn. Bij de kanaalbrug te Panheel (+/- 4 Km NO van Kessenich) bevindt zich een bunker met een

klein kanon gericht naar ons en een klein kanon gericht naar Duitsland. Bij grenspaal 134 op de baan van Kessenich

naar Thorn is een wachtpost opgesteld bestaande uit 1 Marechaussee en 1 Nederlandse soldaat.

Overgemaakt aan CRA om 18u55



2 september 1939, 15u45

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Defensieve Organisatie: Nederland: Tussen Maaseik en Sittard bevinden zich +/- 45 verschansingen met

automatische wapens en luchtafweergeschut naar Duitsland gericht. Te Sittard zijn vandaag +/- 500 manschappen

bijeengekomen. Duitsland: In Tuddern (Duitsland – NO van Sittard) werd luchtafweergeschut opgesteld. De

bedieners zijn mannen van rond de 30 jaar.

Overgemaakt aan CRA om 18u55



3 september 1939, 10u20

Van Luitenant Haenen, Opoeteren-Dilsen

Inlichtingen ontvangen van heropgeroepen douaniers: men meldt kleine groepjes Nederlandse infanteristen ten

oosten van het Julianakanaal. Ten westen van dit kanaal worden geen (militairen) gezien. Naar het schijnt werden

Duitse troepenconcentraties waargenomen nabij het drielandenpunt Nederland-Duitsland-België, vooral zware

artillerie en luchtafweerartillerie.
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Overgemaakt aan CRA om 12u20



3 september 1939, 12u00

Van Luitenant Christiaenen, Rotem

Een niet-geïdentificeerd vliegtuig heeft het kanaal te Rotem overvlogen. Op zeker ogenblik heeft het (toestel) een

witte rookpluim uitgestoten. Het vliegtuig richtte zich naar As. Het motorgeluid deed denken aan een toestel met

drie motoren.

Overgemaakt aan CRA om 12u20



3 september 1939, 21u45

Van Luitenant SBH Tancre, CRA

CRA laat weten dat Nederlandse troepen van uit Amsterdam aangekomen zijn te Budel, Weert, Valkenswaart en

Roermond. Er wordt gevraagd: of deze troepen aangekomen zijn in deze gemeenten of onmiddellijk doorgestuurd

werden naar de Duitse grens, of deze troepen geïdentificeerd kunnen worden, of het 11de Infanterieregiment van

het Nederlandse leger aangekomen is in Nederlands Limburg en waar dit regiment zich bevindt

Overgemaakt aan Compagnie Maaseik om 22u15 en Compagnie Kaulille om 23u20



3 september 1939, 22u00

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

De inlichtingen van 1/9/39 overgemaakt aan het CRA op 2/9/39 te 19u00 werden afgenomen van een Nederlandse

autobestuurder.

Inlichtingen geleverd door drie Nederlandse autobestuurders aan de grens te Kessenich: De Duitse bezetting in de

richting van Kaldenkirchel lichtjes versterkt. Voor de grootste helft bestaat ze uit Oostenrijkers.

Inlichtingen geleverd door Belgische douaniers: Nederland – al de vrachtwagens die Nederland uit willen mogen niet

meer dan 10 liter naft bij hebben. De grenzen uit de omtrek totaal gesloten voor het verkeer naar België,

uitgenomen langs de kantoren Achel, Kessenich, Vroenhoven en Lanaken. Insgelijks werden er versperringen

opgeworpen op de wegen die niet tot het kantoor Kessenich leiden.

Overgemaakt aan CRA op 4/9/39 om 09u45



4 september 1939, 00u40

Van Commandant Torfs, Opoeteren-Dilsen

Luitenant Haenen en mezelf hebben om 00u30 de indruk gekregen een geluid te horen van meerdere zware

vliegtuigen. Dit geluid leek afkomstig te zijn uit een zuidoostelijke richting relatief tot mijn commandopost te

Opoeteren-Dilsen en liet veronderstellen dat de vliegtuigen zich op grote afstand bevonden.
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Overgemaakt aan CRA op 4/9/39 om 01u00



4 september 1939, 01u30

Van Luitenant SBH Tancre, CRA

Talrijke zware toestellen vliegen over de Nederlandse provincie Groningen. Deze lijken naar het zuiden te vliegen.

Het CRA vraagt alle wachtposten om zeer oplettend te zijn.

Overgemaakt aan Compagnie Maaseik om 01u33 en Compagnie Lanaken om 01u35



4 september 1939, 12u10

Van Commandant SBH Van <Onleesbaar>, 2de Cavaleriedivisie

Met uitzondering van de bruggen die, bij ontvangst van het bevel om het verkeer te kanaliseren, open dienen te

blijven, zullen de volgende bruggen opnieuw geopend worden: Geisteren en Eisden-Noord.

Nota van de bataljonscommandant aan de compagniecommandant te Maaseik: Neem contact op met de

bevelhebber van de Rijkswachtbrigade en breng hem op de hoogte van deze wijzigingen. Indien er op de

toegangswegen tot deze bruggen versperringen zijn aangebracht moeten deze verwijderd worden om het verkeer

toe te laten aan trams en auto’s.

Overgemaakt aan Compagnie Maaseik om 12u30



4 september 1939, 14u45

Van Luitenant Derwa, Maaseik

Nederland: Bewegingen: volgens de wachtpost van de brug te Maaseik lijkt het dat naar schatting zo’n 4.000 troepen

zich verplaatsen van Uden (40Km NO van Eindhoven) naar Nederlands Limburg.

Diversen: de afgelopen nacht werd Nederlands Limburg overvlogen in twee richtingen (oost-west en west-oost) door

buitenlandse vliegtuigen.

Duitsland: Britse vliegtuigen zouden pamfletten afgeworpen hebben boven Duitsland.

Overgemaakt aan CRA om 15u30



4 september 1939, 18u20

Van de bevelhebber Compagnie Kaulille

Nederland: volgens de ontvangen inlichtingen bevindt zich te Valkenswaard een wachtpost van 20 tot 30

manschappen van het Nederlandse 2de Infanterieregiment. Deze soldaten zijn uit Venlo aangekomen.

Overgemaakt aan CRA om 21u25
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4 september 1939, 21u05

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

Een Nederlands burger heeft vernomen van een officier (commandant) der infanterie dat versterking verwacht werd

voor de omstreken van Budel. Die versterking werd niet gedaan. Naar het schijnt zouden die troepen, waarvan het

wapen niet bekend is, naar de kust gestuurd zijn. Er zouden zich geen troepen naar de Duitse grens toe verplaatst

hebben (inlichtingen verstrekt door douanepatrouille)

Overgemaakt aan CRA om 21u30



4 september 1939, 22u35

Van Luitenant Derwa

Met laat me uit goede bron weten dat Duitsland deze nacht op dezelfde wijze (met pamfletten) zal terugslagen

tegen het Verenigd Koninkrijk.

Overgemaakt aan CRA om 22u50



5 september 1939, 04u15

Van Luitenant Gonthier, As

Talrijke vliegtuigen overvliegen As te 04u15 richting binnenland. De mist belet elke waarneming. Dit werd bevestigd

door de wachtpost van het 1JP in de gemeenteschool te As.



5 september 1939, 04u25

Van Luitenant Haenen, Compagnie Maaseik

Opoeteren-Dilsen: 04u07 twee zware vliegtuigen met vliegrichting NW-ZO.



5 september 1939, 13u30

Van Luitenant Haenen, Compagnie Maaseik

Nederland: Bewegingen: de troepen die te Berg ingekwartierd zijn, werden gisteren naar de Duitse grens gestuurd.

Naar het schijnt werd het zelfde gedaan met het overgrote deel van de Nederlandse troepen in Limburg.

Overgemaakt aan CRA om 18u05
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6 september 1939, 17u55

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

Nederland: informatiebron: twee mijnwerkers van de Sint-Mauritz (steenkoolmijn): Te Berg zijn 400 manschappen

ingekwartierd door het bewaken van de drie bruggen over het Julianakanaal nabij Berg. Nabij elke brug zijn er ook

vier manschappen van de genie. De troepen in het binnenland bezetten twee linies: een eerste nabij de Duitse grens

en een tweede ter hoogte van Sittard.

Overgemaakt aan CRA om 18u05



7 september 1939, 19u00

Van Luitenant Gonthier

Een Belgische douanier die contact had met Nederlandse inwoners van het oosten van Limburg laat weten dat er

onlusten zijn uitgebroken in het Rijnland. Meer bepaald zouden er te Dusseldorf manifestaties tegen de oorlog

plaats gevonden hebben die bijzonder streng onderdrukt werden. Meerdere betogers werden gedood. De

opeisingen door het (Duitse) leger kennen een ongekende hoogte.

Overgemaakt aan CRA om 20u20



8 september 1939, 20u41

Van Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

Volgens inlichtingen ontvangen door Luitenant Derwa bij personen die van Sittard terug kwamen, zouden er nog

steeds uit Oostenrijk en Tsjechië afkomstige Duitse troepen langsheen de grens liggen.

Van een patrouille terugkerend van de noordrand van Molenbeersel werd vernomen dat op 6/9 in de avond de

meeste Nederlandse troepen langsheen de Maas per vrachtwagen teruggebracht werden naar Weert. Op 7/9 zijn

ongeveer 900 verse troepen uit Budel aangekomen. Langsheen de Nederlands-Duitse grens zouden zo goed als geen

(Nederlandse) militairen meer zijn.

Vandaag om 20u00: sirenes en trompetgeschal weerklonk te Grevenbicht. Alle lichten werden gedoofd.

Overgemaakt aan CRA om 21u04



9 september 1939, 08u10

Van Commandant Toofs, Compagnie Maaseik

Nederland: de Nederlandse troepen bij Berg en Grevenbicht zijn verdwenen.

Duitsland: defensieve organisatie: de Duitsers blijven zich versterken; bij de westgrens: nog steeds oude

Oostenrijkers; grensbevolking: bij een enkele familie sneuvelden 3 zonen, waaronder 1 piloot.

Overgemaakt aan CRA om 08u20
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9 september 1939, 06u55

Van Staf Groepering Noord (Generale Staf 1ste Sectie)

Alle voertuigen, paardenkarren en stootkarren gebruikt voor barricades moeten aan hun eigenaars terugbezorgd

worden. Zij dienen vervangen te worden door andere materialen: straatstenen, betonnen cylinders, enz..



9 september 1939, 22u30

Van de bevelhebber Compagnie Lanaken

Volgende inlichtingen overgemaakt aan het CRA: de Duitse 20ste divisie is aangekomen nabij Weeze en Kleve. Sterke

troepenconcentraties te Sollberg en Aachen.



10 september 1939, 16u00

Van de bevelhebber Compagnie Lanaken

Nederland: te Weert 4.000 militairen, motorwielrijders en cavaleristen; te Budel: 100 motorwielrijders en 700

wielrijders; te Maarheze: 175 ruiters. Zijn oefeningen van lichte troepen. Hebben overdag veel vrijheid.

Overgemaakt aan CRA door Compagnie Lanaken



10 september 1939, 18u05

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

Een patrouille uitgestuurd naar Kessenich meldt de volgende inlichting: de Nederlandse infanterie ingekwartierd te

Grathem, Hunsel en Heel heeft zich teruggetrokken naar Weert.

Overgemaakt aan CRA om 18u10



10 september 1939, 22u45

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

Inlichting overgemaakt door heropgeroepen douaniers: te Aken en langsheen de Duits-Belgische grens sinds

eergisteren grote troepenconcentraties; langsheen de Duits-Nederlandse grens kan men tot op een diepte van

ongeveer 6Km geen enkele Duitse militair waarnemen. Volgens de inlichtingen van een handelsreiziger verbergen

de troepen in deze zone zich in versterkte schuilplaatsen.

Overgemaakt aan CRA om 22u55
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12 september 1939, 23u15

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

(Twijfelachtig) Duitsland: De grensbewoners die binnen een straal van 20Km langsheen de Duits-Nederlandse grens

wonen, zouden allen geëvacueerd zijn uit voorzorgsmaatregel. De Duitse troepen tegenover Kerkrade werden

teruggetrokken.

Overgemaakt aan CRA om 23u30



13 september 1939, 22u30

Van de bevelhebber Compagnie Maaseik

Van douaniers: de Duits-Nederlandse grens zou gesloten zijn. De Nederlanders graven loopgrachten te Ittervoort.

Te Neeritter zijn gisterenavond 1 officier en 12 soldaten toegekomen om de grens te bewaken.

Overgemaakt aan CRA om 22u30



14 september 1939, 10u30

Van de Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

Deze ochtend heeft Prins Bernhard, op inspectieronde in Nederlands Limburg, op de brug van Maaseik kort

gesproken met de Belgische schildwacht en is daarna onmiddellijk vertrokken.

Overgemaakt aan CRA om 10u35



19 september 1939, 12u30

Van Commandant Toofs, Compagnie Maaseik

De douanepost te Berg laat weten dat de Nederlanders te Utrecht en Roggel voorbereidingen treffen om inundaties

uit te voeren. Men weet dat vier landbouwers gevraagd werd hun hoeven te ontruimen. De Nederlanders

versterken hun troepen aan de oostgrens.

Overgemaakt aan CRA om 12u50



19 september 1939, 22u20

Van Commandant Toofs, Compagnie Maaseik

Volgens inlichtingen ingewonnen door het douanekantoor van Kessenich zouden er op een 15-tal Km van de grens

rond Roggel verschillende hectaren door de Nederlandse militairen onder water gezet zijn. Versterkt door de

Nederlanders.

Overgemaakt aan CRA om 22u25
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20 september 1939, 14u55

Van de Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

Weert: garnizoen is versterkt tot 2.000 man (vroeger 1.100). Bestaat uit troepen van het 13de Infanterieregiment

(Maastricht) en 7de of 11de Regiment Zware Mitrailleuses (Utrecht).

Rond Roggel heeft men alles onder water gezet. Alvorens daartoe over te gaan, had men op een hoogte van +/- 1m

prikkeldraad gespannen. Die draad is door de overstroming onzichtbaar geworden.

Overgemaakt aan CRA om 15u05



20 september 1939, 14u55

Van de Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

Te Ukkelhoven (Duitsland, +/- 20Km ten oosten van Susteren zou zware artillerie opgesteld staan. Deze artillerie zou

bij machte zijn Kerkrade alsook een gedeelte van zuid-Nederlands Limburg onder vuur te nemen.

Overgemaakt aan CRA om 15u05



20 september 1939, 21u00

Van Compagnie Maaseik

Alarmposten A8 en A10 laten weten dat er sirenes gehoord werden op Nederlands grondgebied. Volgens

inlichtingen zou het om een oefening gaan, voorzien voor 21u00 Nederlandse tijd.

Overgemaakt aan CRA om 21u17



21 september 1939, 11u50

Van Commandant Toofs, Compagnie Maaseik

Twee Belgische jachtvliegtuigen, G30 en G35 hebben gedurende 5 tot 10 minuten Maastricht en omgeving

overvlogen. Ze zijn teruggekeerd richting Leopldsburg.

Overgemaakt aan CRA om 15u15



21 september 1939, 15u10

Van Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

Bij de Duits-Nederlandse grens (aan Duitse kant) zijn de wegversperringen op de wegen naar de grens verwijderd.

Voor wat de bijhorende verdedigingsstellingen aangaat, wordt ons niets gemeld.

Overgemaakt aan CRA om 15u15
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23 september 1939, 09u15

Van Commandant Leroy, Compagnie Kaulille

In de bossen van Budel, tussen de fabriek en het kanaal, werd een anti-tankkanon opgesteld. Men legt kleine

loopgrachten aan voor de fabriek.

Overgemaakt aan CRA om 09u25



23 september 1939, 15u15

Van Luitenant Schepens, Officier van Wacht te Bree

Inlichtingen verstrekt door een autobestuurder die deze mogen uit Duitsland kwam en te 15u00 zich opnieuw aan de

brug van Bree aanbood met bestemming naar Duitsland. Overgemaakt onder voorbehoud: op 1 Km van de

Nederlandse grens, op Duits grondgebied, liggen veel Duitse gemotoriseerde troepen en staat lichte artillerie

opgesteld.

Overgemaakt aan CRA om 15u20



24 september 1939, 09u05

Van Commandant Leroy, Compagnie Kaulille

Nederland: aan de Duits-Nederlandse grens zijn prikkeldraadversperringen van 100m diepte. Er worden ook

versperringen aangebracht in gewapend beton onder hooimijten, stromijten en kippenhokken. De streek tussen

Weert en Nederweert wordt stilaan onder water gezet (verkeer onmogelijk).

Aan de fabriek van Budel wordt een groot platform in beton gemaakt om een groot of meerdere kanonnen te

plaatsen.

Overgemaakt aan CRA om 21u30



24 september 1939, 15u00

Van Commandant Toofs, Compagnie Maaseik

De schildwacht bij de loopbrug te Solt heeft een persoon aangehouden die beweert André Georges POMBARD te

heten en soldaat te zijn bij het Franse 8e Tirailleurs Sénégalais. De man zou de 27 dagen geleden gevangen

genomen zijn nabij Saarbrucken en zou met vier kameraden ontsnapt zijn bij zijn overbrenging naar het Duitse

binnenland. De overige vier werden opnieuw gevangen genomen. De man beweert de nacht van 23 op 24

september in Weert te hebben doorgebracht van waar hij de 24ste naar het kanaal te Solt is getrokken. Ik heb hem

naar de commandopost van de compagnie laten brengen en van hieruit naar de commandopost van het bataljon.

Overgemaakt aan CRA om 15u30. Bij aankomst op onze commandopost is de persoon in kwestie overgebracht naar

de staf van de Groepering Noord.
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28 september 1939, 23u57

Van Luitenant Schepens

Boven Bree: een of meer vliegtuigen, hoog en zonder licht. NW-ZO om 23u55.

Overgemaakt aan CRA om 23u58



9 oktober 1939, 10u45

Van Luitenant Schepens, brug van Bree

Volgens een burger terugkerend van Roermond moeten de Nederlandse soldaten continu hun gasmasker bij zich

hebben.

Overgemaakt aan CRA om 10u55



12 oktober 1939, 12u25

Van 1ste Sergeant Uten, Compagnie Maaseik

Inlichten ontvangen van de 1ste Sergeant van de Compagnie Maaseik waarvan de Nederlandse verloofde nabij de

Duits-Nederlandse grens woont:

Duitsland: op de baan van Dusseldorf naar Viersel zijn ten minste 200 tot 250 vrachtwagen aangekomen met elk een

20-tal militairen aan boord en een licht infanteriekanon op sleeptouw. Deze troepen kwamen van het front in Polen

en waren uitgeput.

Nederland: te Wessem en De Weert is ongeveer 1 Nederlands bataljon gestationeerd. Effectief ? 100 man.

Overgemaakt aan CRA om 12u30



13 oktober 1939, 21u00

Van Luitenant Gonthier, Bataljonsstaf

Duitsland:het gerucht loopt aan de Duitse grens in Nederland dat Duitsland aan de rand van de revolutie staat. De

beweging zou geleid worden door de socialistische partij. De bijzonder strenge rantsoenering aan voeding en

levensnoodzakelijke goederen zou een sterke misnoegdheid veroorzaken. Deze inlichting werd bevestigd door

meerdere Belgen die uit Duitsland terugkeerden

Overgemaakt aan CRA
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19 oktober 1939, 10u05

Van Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

De radiozender van de Duitse wachtpost L1 zend uit met tussenpozen sinds 09u20. Er wordt versterking gevraagd,

maar er komt geen antwoord.

Overgemaakt aan CRA om 10u15



19 oktober 1939, 10u35

Van Luitenant Derwa, Compagnie Maaseik

De Duitse wachtpost L1 wordt verwittigd dat acht eendekkers (vermoedelijk geallieerden?) zich ten noorden van

Karlsruhe bevinden.

Overgemaakt aan CRA om 10u35



25 oktober 1939, 10u30

Van Cavaleriekorps, 2de Cavaleriedivisie

Bericht ontvangen van het Cavaleriekorps: de wachtposten op de stellingen moeten hun waakzaamheid

verdubbelen. Gelieve om 17u00 een alarmoefening te houden.



2 november 1939, 18u35

Van Onderluitenant Dans, Officier van Wacht Compagnie Maaseik

Volgende inlichtingen werden ingewonnen door de postoverste aan de Maasbrug te Maaseik: in Duisburg en

Dusseldorf zijn er grote verzamelingen van Duitse troepen. Bij de Duits-Nederlandse grens en vooral langs de grens

van Nederlands Limburg zijn er concentraties van SA (Sturmabteilung) troepen. Deze troepen zijn goed bewapend

en dragen burgerkledij. Deze inlichtingen werden aan voornoemde postoverste overgemaakt door een burger die in

Duitsland familieleden is gaan bezoeken.

Overgemaakt aan Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie om 18u55



2 november 1939, 19u15

Van de bevelhebber Compagnie Kaulille

Inlichten overgemaakt door een Nederlandse postoverste van de (spoor)lijn Roermond-Dalheim: men heeft

kanonschoten en mitrailleusevuur gehoord in de omgeving van Dalheim. De stationchef van Dalheim vroeg de man

in kwestie of de lijn Roermond-Dalheim tweesporig is. Deze informatie werd van uit Keulen gevraagd.
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4 november 1939, 11u55

Van Luitenant Haenen, Officier van Wacht te Rotem

Explosies werden gehoord in Nederland uit de richting Sittard. Alarmpost 8A zag zelfs rook.

Niet overgemaakt aan Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie: het gaat om proeven met explosieven in een koolmijn in

Nederlands Limburg



4 november 1939, 16u55

Van de bevelhebber Compagnie Kaulille

Volgende inlichtingen werden overgemaakt aan de CRA Hasselt: de soldaten die in Budel lagen, hebben Budel

verlaten naar Heze (Eindhoven). Denkelijk worden ze vervangen door ruiterij en infanterie. De zinkfabriek van Budel

die gewoonlijk een grote stock voorhanden heeft stuurt dadelijk alles weg naar Rotterdam en Utrecht.

Grensincident: de postoverste die van Dalheim is gekomen heeft het volgende verteld: een auto met 5 Duitse

militairen zonder wapens (waarschijnlijk deserteurs) werden achtervolgd door Schupos (Schutzpolizei – een van de

talrijke Duitse politieformaties). Aan de Nederlandse grens waar hun de weg versperd werd door een barricade

hebben zijn hun auto verlaten en hebben ze getracht op Nederlands grondgebied te vluchten. De Schupos hebben

dan het vuur op de vluchtelingen geopend: één werd gedood en de vier anderen gevangen genomen en terug

meegevoerd naar het Duitse binnenland.



27 november 1939, 12u30

Van Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie

Intendancedienst: Op alle lederen motorwielrijdersvesten moeten onmiddellijk de kentekens van het regiment

aangebracht worden.

Overgemaakt aan compagnies rond 14u00



3 december 1939, 09u15

Van Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie

Is het bataljon in het bezit van de instructie op de controle van het wegverkeer in het geval van versterking of

mobilisatie van het leger?

Antwoord om 10u45: Neen
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6 januari 1940, 20u00

Van Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie

De tien vrachtwagens die als versterking toegewezen werden, moeten terugkeren naar het Autopeloton voor

Materieel van het Cavaleriekorps te Orsmaal-Gussenhoven. De vrachtwagens moeten de verplaatsing maken op 8

januari 1940 in de ochtend.

Doorgegeven aan Compagnie Maaseik en Compagnie Kaulille om 20u15



11 januari 1940, 18u30

Van Kapitein Bauduin, Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie

Kolonel Geniesse wordt verzocht om zich morgenochtend, 12/1/40, om 09u45 aan te bieden op de staf van het

Cavaleriekorps / 2de Cavaleriedivisie. De aanwezigheid van de Kolonel is gewenst omdat het Cavaleriekorps / 2de

Cavaleriedivisie de mening van de Kolonel wil kennen aangaande een zaak die het bataljon in het bijzonder

aanbelangt. De verlofdag die de Kolonel hierdoor verliest, mag – zonder dat hiertoe een nieuwe aanvraag dient

overgemaakt te worden – opgenomen worden op een andere datum.

De wagen van de bataljonsstaf zal zich morgenvroeg te 08u15 aanbieden bij de woonst van de Kolonel

Overgemaakt aan de Officier van Wacht van Maaseik (Adjudant Peeters) met de vraag om dit naar de woning van de

Kolonel te brengen.



18 januari 1940, 17u15

Van Kapitein Van Den Hove, Cavaleriekorps

Er wordt gewezen op het belang om de troepen niet inactief te laten. De huidige atmosferische omstandigheden

(sneeuw) moeten gebruikt worden om de troepen te laten trainen in het uitvoeren van marsen in dezespeciale

omstandigheden. Deze oefeningen zullen hoofdzakelijk op het niveau kleine eenheid uitgevoerd worden, er op

wakend dat de vereiste responstijd in geval van alarm geëerbiedigd kan worden.



18 januari 1940, 12u50

Van Luitenant Quinet, Cavaleriekorps

Het Bataljon Grenswielrijders Limburg en de Wielrijdersgroepering der 18de Infanteriedivisie zullen morgen om

10u00 elk een officier van het actieve kader aanbieden bij de staf van het Cavaleriekorps aan de Guffenslaan te

Hasselt.

Overgemaakt aan de Wielrijdersgroepering der 18de Infanteriedivisie om 13u15 en Compagnie Maaskeik om 14u00.
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18 januari 1940, 17u15

Van Luitenant Quinet, Cavaleriekorps

De bruggen te Bocholt en Sint-Huibrechts-Lille zullen dagelijke geopend worden (voor het autoverkeer) van 08u00

tot 08u30 en van 11u00 tot 11u30 om de melkwagens te laten passeren. Deze melkwagens mogen enkel in groep

passeren.

Overgemaakt aan Kaulille om 18u20



18 januari 1940, 18u00

Van 3de Regiment Lansiers

De officieren van het 3L aan de Officiersverkenningen maken vandaag alle relevante documenten over aan hun

vervangers op deze posten.

Vervanger Officiersverkenning 2 waarvan de commandopost zich te Bree (Telefoon 139) bevindt: 1 officier, 1

gegradueerde, 3 soldaten van de Wielrijdersgroepering der 18de Infanteriedivisie.

Vervanger Officiersverkenning 1 waarvan de commandopost zich in de telefooncentrale van Rotem bevindt: 1

officier, 1 gegradueerde, 3 soldaten van de Compagnie Maaskeik

Overgemaakt aan de Wielrijdersgroepering der 18de Infanteriedivisie om 18u35 en Compagnie Maaskeik om 19u00.

Meer informatie over dit bataljon tijdens de Achttiendaagse Veldtocht:

http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/Bn+Grenswielrijders+Limburg


