Bijlage bij liet "Verslag van de oorlogsdaden van i.I-22 R.A."
*'

ingediend den 18 Mei

1940.

Bij bovengenoemd verslag worden thans,nu mij meerdere
inliclltingen zijn geworden, de volgende aantekeningen gemaakt o
bl.4 bij ten derde.
De mededeling aangaande de kleine bootjes(Duitse douane vaartuigen) en Rijnaken zijn ontleend aan waarnemingen gedaan door
den waarnemer vaandrig van Zanten op wp XII (toren Ijzendoorn)»
Deze evenwel bevond zich op vrij.grote afstand daarvan daan.
C, Rivierbatterij,kapitein Iterson,die met de rivierbatterij te
Ochten deze doelen ook bevuurde,bevond zich daar dis^terbij.
De mededelingen die hij mij later deed stroken niet geheel met
die van mijn waarnemer*
bl.4 regel 10 en. 11 v.b.
Het bericht dat de vijand zich op 2de Pinksterdag des
namiddags heeft bevonden achter de hws van Ochten lijkt mij
thans nu ik over meerdere inlichtingen beschik,weinig zeker.
Duitsers zijn niet komende uit sis Oostelijke richting door de
hws ongemerkt hèengewandeld» Evenmin zijn zij ongemerkt,komende
uit Zuidelijke richting,over de Waal gevaren, de uiterwaarden
doorgewandeld en over de bezette dijk plots in het achterland
verschenen.Parachutisten. zijn voor zover mij bekend niet in ons
stellinggebied geland.Hergens is ooit een parachute gevènden»
Bij mij rijst de vraag: V/aren kej? wellicht enige onderdelen van
44 R.I.of Rivierbatterij teruggevloeid of in zenuwachtigheid
aan het schieten geraakt op elkaar.Het officiële bericht dat
Duitsers ook in Nederlandse uniformen aanvielen heeft v/el op
meerdere p laat s en, vooraldaar waar men licht geneigd was zulke
schending der oorlogsregelen of verraad aan te nemen,tot gevaarlijke misverstanden geleidoTot onze schade I Uit rapporten van
andere commandanten zal wellicht de waasheid in deze kunnen
blijken»
bl»5 regel 20 v.b»
Toen ik aan staf en 1ste batterij mededeelde dat gecapituleerd was bleek mij hoezeer ik ook in de volgende dagen,wanneer men maar even uitgerust was en het verband hersteld,op de
troep had mogen reicenen.Met enige schroom, wordt het geschreven:
Verschillende soldaten omarmden elkaar en huilden over het verlies van hun Vaderland»0ok bij 2de en 3de batterij was,de comman'
danten hebben het mij bericht,dit het geval.
Korporaal Hovestadt wilde,toen hem evenlater bleek dat daar nog
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nog gevochten werd, deserteren naar de provincie Zeeland en daar
de strijc." voortzetten.
De reeks beginnende op bl 5 met A, B, C enz wordt nog
uitgebreid met het volgende J
H» Op 2de Pinksterdag werd in de~ loop van da, morgen nog opdracht
ontvangen om op ^e sporen een vijandelijke batterij die Zuid
van de Waal zou staan en die eenig storend vuur had afgegeven op
Ochten (zie bl 3 regel 11 v.o.)* Door Lt. Duchemin (Regimentssta:
en Lt, van der Vlugt (-11-22 RJW)werd dit gedaan. Vaart-gelegd
werd een richting van wp XII naar Druten waar mondingsvuur zou
zijn gezien. Door dencadet-vaandrig van Zanten is na de oorlog
de standplaats van een vijandelijke batterij gevonden nabij
Dodewaard, nulpunt 33&08-Ó0.95 (kaartnauwkeurig).
I» Door Lt. van der Vlugt werd op 1ste Pinksterdag op mijn bevel
verkend waarnemingspunten op en nabij de dijk tussen Ijzendoorn
en Ochten van waaruit zicht op^het terrein bezuiden de Waal mogelijk wad.
J» De zorg voor begraven .van gesneuvelden hè egt. m*i»geheel gefaald.
Op Vrijdag 10 Mei des v.m. sneuveIdtkorporaal Bullens. Zijn lijk
werd geplaatst in de Duiventoren van Oosterveld( de hulpverbandplaats). De begrafenis zou moeten plaats hebben op het kerkhof
te Echteld» Ik bevond later dat het was ter aarde besteld op het
zgn drenkelingenkerkhof aan de Medelsestraat (plaats waar Onbekende landlopers en drenkelingen worden begraven )*
Het kisten is overgelaten aan %nige hospitaalsoldaten e .a» die
er toevallig zich mee bemoeiden. Bij de begrafenis ontbraken de
veldprediker, officieren en aangewezen begravers.D^e chauffeurs
van de vrachtauto die hen (Bullens, ter Maat en twee Engelsen)
vervoerd hadden hebben toen zelf maar de kisten in de groeven
gezetnen met twee centimeter aarde bedekt. Zoo vond ik deze grave:
op 19 Mei» En in v/elk graf Engelsen of Hollanders lagen en wie
bleek uit niets.
Bovendien in Echteld|_werd mij een graf bij de kerk gewezen, waar
volgens den Gemeentesecretaris, die het had van den burgerarts
van Drielj die het weer had van Dr. Wortman, regiment sart s 44 Rol
korporaal Bullens eveneens begraven zijn en waar zijn weduwe danook reeds bloemen had neergelegd» Dit lijk was eerst in een deken
gewikkeld en onder 5 cm aarden begraven maar de^ dag tevéren op
last der gemeente gekist en 60 cm diep begraven.
Ha van de gemeente toestemming voor opgraving verkregen te hebben
is komen vast te staan wiedde verschillende graven rustten. Öe
graven zijn toen behoorlijk gedicht en kruisen geplaatst»(Later
bleek mij dat de aalmoezenier van Ierland die bij de begrafenis
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