'ZaHUGÏ-OCHT DHR ART^. OITDBBDELEI 12 l.st. en

De 12 'l.st. af deling, 111-19 H.A. ontving tijdi,
van de B.A.C, telefonisch bericht te +15,00 dat m
de mogelijkheid tot terugtrekken moest worden gerekend. •
Kuim 3 uur later ontving de Af d. C. de order voor d;
terugtocht. De voertuigen van de munitiecolonne en
die van de goederentrein waren reeds tot afrnars gereed, Vooraf werd de I.-un.col. gebruikt om een grot?
partij projectielen uitde stellingen weg te halen
en in de Linge te storten.
Te 22.00 werd een colonne geformeerd te Grote
Brug (Oost van Zeelen) van de staf der Afdeling, de
I'iun. Colonne en de 3e batterij, teneinde vandaar af
achter 44 R,I. aan te marcheren, ingevolge de gegeven orders.
De Ie en 2e batterij marcheerden eerst later i
de 2e batterij heeft één zijner vuurmonden niet uil
de stelling v/eten te krijgen, daar het tegen de del
king vast liep.
Het grootste deel der terugtocht, nl. van üuui
rialsum af, geschiedde bij daglicht, zonder dat de
overvliegende vijandelijke vliegtuigen de colonne
aanvielen.
Voor deze afdeling werd Hagestein als legerinsgebie
aangewezen.
De IIe_ af deling van, 22 H.A. kreeg ook tijdig r
vel zich gereed te maken voor de af mars. Vrijwel '.ge
lijktijdig kwam een bevel van de C. V. (i) dat de al
deling vuur moest brengen pp Hhenen (dat dreigde te
vallen), de spoorbrug van Hhenen en Opheusden. Dit
was + 15.30.
Aldus stonden na dat uur van de afdeling 2 batterij
en in Z.O. richting en één batterij, de rechter, ir
K.O. richting.
Eén- Sectie moest worden aangewezen om bij het' schei
achter te blijven; dit werd de rechter sectie van d
rechter batterij onder een sergeant als S.C.
Er staan geen verdere gegevensvan deze afdelin
ter beschikking om de terugtocht nader te kunnen be
spreken. Zonder verdere bijzonderheden of verliezen
kwam de afdeling (min de sectie van het scherm) in
het legeringsgebied aan.
De Af d. C. v/as echter niet te spreken over de
aangewezen ruimte, bestaande uit boomgaarden, waar i
zijn afdeling, rnet geringe gelegenheid tot stelling
name, moest opstellen. Bovendien vond hij dat er
voor het gehele legeringsgebied onvoldoende aandach
was gewijd aan beveiliging tegen eventuele vijandelijke pantserwagens uit Z. W. richting (eiland van
Dordt).

