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=de medede e Li ng in Dui tsche

Naar aan Le Ld l n.; van
couranten betreffende
e.,en door iµij dd. 23 I.. aart 1940 cpte at e Ld memorandum aan den Neder Lands c he
uezar.t te Brussel, deel ik het vol . -:-ende mede:··
1. Lnde.r-daad heb ik een der3elijk i~e1.1orandum doen opstellen en wel voor II.:,;.
Gezanten te Brussel, Parijs en Londen.
·.
2. Deze stukken war-e n op<-~esteld op 2.) i.,aart"1940.
~ • 21 J .'J.-'.i.rt:=.U E•_;H'.::i~R J.;&..ütEN IN EEl'! GJ.1,EGl!:LDE I1:Nv~;101:PE ,'{[~LKE PAS I,:OC BT .:OR
DEN CIBOP3ND N... OltrV.,FJJT V"ili :S:SN 1,~DEDJ;..;LING VAN DElI 1iINU,rER V1.N óUI'rEN
L1-1.NuSCHE :.;A... E N, D.:S N"i:O::.::dLrtND IN OC.{LOG ·.v.1.0 i..ET DUJ:r SCHLrJ~D.
V~Ór het tijdstip van ope ne n van de :~eze .eLde enveloppe kon
Gezant
ud t er-aar d niet aan der: inhoud van he t 11:emorandum c,evolc; c,ev-en.
4. Noch door de Nede r Lauds c he Ge z arrt e n , noch door ver-t ej enwoor-dä ger-a van den
opper be v7J lhebber zi j:..1, voordat Ne0.e1 land door Dui t sch Land wer-d overvallen
be sp r-ek Lny en :~ vce r d met Bel,-~ische, Fransche of ~-::n .e Ls che Re;~eerin,:;on, of
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• met de Gem~rale st ave n dier rlijl::en.
5. Eet wc s e c at ea- de plicht van den Opperbevelhebber om de sar:.e.:nnerking met
e ve r.t.u e e Le 001:d e noct e n , - E J..~V,~L -✓,Ui U_I'.i:Gii.BrlOL":IJ I8IJG - echter alleen
ir.t er n-, in ljeder Lc.nds c he J.,:rin,~: voor te bereiden. In de merior-anda voor de
bellL: ere nt.e r.10 ·_e ndne de n waren dan ook nader uit ·e·:,erl:t de ver zo c.-en om
hu Lp , we Lxe ·::::tjvocr af'we er- van een aanval zo uden b ehoe veri, Dit beroep om
hulp is ~ilY'.er · e Lcoche nd ( zie 1::cded00lir..', 1'Tederla!1dsche Le r.a t ie ~-Iet Vader
Land vs n 10/5 ) .- i>eze hulp is echter c er st ___:evraa'.::;d na het uit breken. van
d en !=:!:ijc;•
6. Voor de ver ze '.:er i!:.-c; van de o c de sa::·_e:-i\-rcr'.dn;~ net ev errt.ue e Le bo~1d:::-enooten
war-e n ve r-t c :;;,,::cm."'di cr s aar:cue~i·, d Le onmiddellijii:: na he t uLt br-e.teri van
den onï."' lc · :::o ude n _· ..;rtre::::en.
7. Als ver-t e :;:·:·:oc:.."',:,~i .cr s oij ne t 3el:'.iscne opp e r-bc ve L was a\1r.::1ezi; en is te
·;.,2.us ~il:us lC uur , - :.JD J ? .. UI'i J..i:13.tf.. ,3}J OG.~101, naar 3rus se l vertrok;<:en de
~c :-:.eraal-illaj cc 1"' '.}. s. Hoct uo ve n ·,;e.21 Go er • Vo CJr a.~_e:1 da tium he e ï't; de ze :c ~:.e
ras.1-:'.';.'.e. j oc-r :; ei: er.-~sl co nt ac t , noc n te Jru;::0.el noch elders -~ehad ::.:-it de
7
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De Generaal
Opp er be veLhe bbe r' van. La:'1d- e~ Zoemacht, ,
w •. ·;. H. G. \'Hnlceban •
. l

n

r

Na het bekend wor-de n van deze verklarin.__:; z ; j n de ori .ir.eele door Generaal
1Ninkelman ondertce:.:.e nde e xerap Lar-e n vcrnü:ti~d, zoodat no . .~ slechts enkele
ori i nee le e xer.ip Ia ren in omloop zi ,in.
VERSP:fSIJING Vd, IE~ V:.'::~ü.L~litIHG IS _Z.:i:ER GS",JBNSCHT, doch de [Irootst mo(l'elijke
voorzichti:~heid is daarhij nat.uur Lä Ik c;eboden.
---'

Opperbevelhebber van Land - en Zeemacht.
A.H.K. 27 Juni 1940.
onder'\lverp:Rede van d e n Rijlrncommissaris Dr. Seys Incart.

r:I.1er .r.eler:enhoid van zijn be zo e k aan_Ro:~~rda~ _he..;ft de _Rijkscommissaris Jr.
seys Incart een rede -:::ehouden, waarin na j bli~~:1:is_. d: in de pers verschenen
vers Larren O ,m. he cft r::e dec;ede0 Ld , dat . de vern1:-,, ~~, ,J.11:.:-, v~1 ee3: deel van aot
terda.m aan onze schuld zou zijn te wiJten • Oe it1J;.c:rnomnnssar1s voJ:_·;de e1"' aa111
t
dat dit niet te doe Ld was als een verni jt aan de Nede r Land sc he te ve 100
he bber s, omdat tenr;evolo;e van eb afwezi .he f.d van de leidinc; de besluitvaardi r,
heid van de te ve Lhe bbe r s zou zijn :,:erernd.
De z e v oor-s t.e Ll.Ln: via: falen is in strijd met de feiten, zooals deze zich
in Wt;rlrnlijl:.:heid hebben voor,:_;edaan, zoodat ik mij r;enocilzaakt heb gezien bij
Dr. :.)X:f::.; ING;üfl: een pr-ot e c t te;;en zijn rede in te dj_encn. Da~bi.;j heb ik de
zen autoriteit medeè;ed.;eld, dat het reit, dat de Rc,;ee1"inr. z::i.ch--ce-rech: in
veilir,:-he:id had i•·e8teld van ;,een 11ade0li.~~en i11vloed is :;eHeest op de Neder
landsche neve lv~erders en d~t mij vo.n mindeJ.:>e beoluitvaa.rdi::-;heid va.n da be
Völvo1~rüe1~s te Rot·ter-darn iliet is t;eb1ek:en" Voorts heb ik 6ezec;d, dat het
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niet onze schuld ·is geweest, dat Rotterdam werd ~ebombardeerd. Jaar het TJ
ongetwijfeld belant$ zal inboezemen hoe de ware toedracht ten deze is p:e
weest, geef ik U hieronder de bijzonderheden, waa..érraede ik mijn protest
heb gestaafd. Op 14 l1lei t e 10. ~O ontving de cornnandant te Rotterdam, lrnlo
nel Scharroo, een s cbrifteli jlr stuk, behelzende een ultimatum om de verde
di gi. ng onmiddellijk te staken, daar- anders de scherpste maatregelen tegen
de stad zouden worden genomen. De ·tijdsduur van dit ultimatum bedroeg ~
uren. Het antwoord moest dus uiterlijk om 12.00 zijn ingekomen. Daar de
brief niet onderteekend was en dus. de r.1ogelijkheid van mystificatie niet
uit ge slot en was, heb ik per oi::1gaande schriftelijk doen we t e n , dat een der
ge lijk voor stel alleen dan in overvm?;ing geno;_nen kon worden, indien het be
hoorlijk ge waar-ner-lrt en door een bevoegden c ommandan t zou zijn onderteekend
Dit antwoar d was om 1~ .15 dus, een kwartier voor het verstrijken van den t er
mijn, te bestemder p Lau t se v Noordereiland nabij Kond n zs br-ug - aangekomen.
De Neder Land s c he kapitein Bat;:eI' he·-3ft daar echter met een Dui tsche overste
von CEOLIT__;, tot 12 .05 moe ten wachten op à.e aankomst van Dud t s c he generaals.
Om lö.GC is aan :rnlüt0in i3al::-:cr 0en nieuw, thans behoorlijk onderteekend
ultinatum met een t--:0 ldigheidsduur van 3 uren, overhandigd. Hiermede is ge
noemde kapitein in ;e z e Ls c hap van 2 .Juit serre officieren naar den liederland
schen c omrran darrt te1•uc~'·~ke.3rd. Lrrt us s che n ':ms om 13.22bij de nadcr-Lng van
een uui t s ch vlie.~;tui;es::ade::. op last van den .Juitschen luitenant-0r;neraal
SC; :: LJ:2 ee r. roede se Lnpa troon :::ii' 0--e schoten ( -;olis-e ns .:)uit s c he verldaring als
teel:en, dat het bombardeuent nä.e c moest wor-de n uitr_;;evoerd) en om 13.25
wcr d dit bi.:; het ..:,uidol1 .ik bru:::_::-0r:oofJ. van de 1.Jillemsbru; in opdracht van
een der beiden officieren, die :~apitein Bakker- ver;;ezelden, herhaald • .Jes
niet te je ns ta:.:nde is ne t ~o:_i"tJ:..:. rûe:.;e.nt van 13. 30 t cch be :9 nne n , Uit het vo
r-e ns t ar.nde 2li j~:t, dat indien de .Jui t s c ner-s het voor neme n hebben §;ehad, het
bo1r:.-:::::c:.rè.eLent n~-;;t te o ce n doorgaan, de hunnerzijds daartoe getroffen rege
lin6 d faald heeft en d at de aan ~.ott..;rda.u t o ege bz-ach t e s chad e in geen ge
val te '::ijten is aan mä nder-e oeslui-c-vaardi;heid van IJederlandsche zijde.
Da:::..r :::et r:li.J rrie t no.::::0lij:: is de ze ,_7::;.::.rle._:..:;in3 door midrJe,1 ven de pers
re:::::::1:.1 te st e LLe n , he : il:: ~'.esoend Lan ;s de zen sc hr-Lf t e Lá j.cen '.1eg de Jieder
Land s c ne .ve e r-r.iac lrt te mce t en oovrojàen van den ten onrechte op haar g ewor=
pen blaam, dat zij Je o or z a ak van Rott,erdams noodlot zou zijn gev,eest.
i
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de Generaal O??.~,(.:,:~ ·!~I-~{.,_;3;3-~il
van L~1.i iD- .=;1J . :_;.2,~.:..• hOl--:'.'.J},
1

w.·;• E.G.Hinl-:elman.

Deze brief spreekt voor zichzelf en maak t derhalve commentaar overbodig.
Gelieve dit scl:s..ri jven te v,Jrrneni;::;vuldige n en voor verdere verspreiding
zorg te dragen. :Sr wor d t op U gere:-:0nd. STEJ.tKTEl !
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