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Bijlagen: drie; t»w, t

den verslag (Bijl. A»)
en twee rapporten (bijln. B. en C.)
Verraad gepleegd door
Vaandrig LtLederiks*

Ik heb de oer Uwe Excellentie hierbij
het navolgers&ö te berichten.
De hierboven vermelde bescheiden tooneii
duidelijk aan Auelk een verröderli^ko rol de
Vaanctrig BiedeirÜcs hooft gespeeld*
Xersjijl aan ieder van hoog tot laag
bekend was 5 dat dooi* de vps. weerstand moest
worden gebodan tot het uiterste, ging do
VaaiK3rig Diederiks (C»-mi* v6<5rsectie - vps*)
naar C* vps* en viraeg terug te mogen trekken,
(zie bijl* A, sub I) ? zoodar dat nog een
schot wa# galost en iets van den vijand was
bemerkt* Ondanks ontvangen weigering vond
herhaling van dit verzoek plaats en nog wel
per ordonnans (zie bijl* A^ sub II)* Zoodanige verzoeken hebben ongetwijfeld, een
slechte invloed op het moreel van den troep
gehadj mat sekerheid kan toch wel v/orden aangenomen^ dat deze^ althans het tweede ^ ter
kennis van den troep zijn gakcmen? nu. een van
de manschappen inet het overbrengen w^i?d balast*

Tegen elk bevel in7 \7erd de opstelling
toch eigersnachtig verlaten (zie bijl* A 5 sub
IV) ^vo<3rgevend dat dit op bevel C*- vps» geschiedde» Bet gevolgaas 5 dat een opnieuw
ioneioen van d e oude opstelling moest warden
bevolen* Wat voor indruk zal dit niet op den
troep hebben gemaakt.
Eerst terugtrekken5
zoogen&aiod op last van C*- vps*? daarna v/eer
naar de oude opstelling op bevel van denzelfden C* > die eerst opdracht had gegeven tot
het verlaten van die opstel l ing» Andermaal
word een poging ondernemen tot terugtrekken

terugtrekken (zie bijl* A, sub VI). Deze werd
verijdeld door een onderofficier
Toch zou en moest de ti*pêp ter-ug». vfeer
v/ersi een orionnaoa uitgezonden en tkaris slaagde Ben in zijn opzet (zie bijl* A, sub VI)
2roo*tend0elB* Sergeant van f t Huil weigerde en
b3.eef zaet vier niaji ucïvter. De torraxle trouvj "trad
duidelijk a&n het licht 3 als beclsic'ht.. wordt, dst
een uur latsi* de .sterk verminderde bezetting ^«o
op li^ar yl&atrS Tsras (sic bijl. A, sub VIII}. Ook
dit restant moeat verdij nen uit de opsta lling»
Dijkkscsp kreoj een daarop gerichte op, («ie T) ij l. A, sub YIII), Eindelijk was
dan het gat in d e opstelling ontstaan.
TJit bijlage A 3 sub III blij let voorts, dat
Va^ndrig Diecl^riks niet sesCiirooracL heeft eigen
troepen onder vuur- te nemen* Dat een v/acht geplaatst vras op "De Tempo l11 v/sis een feit, hetvrelk den vaandrig niet oribelceTid Icon si^jiu
^rat voorts te derJcen v^ai een C* } ciie een
Eijrier manschappen C 2 ie bijl. A, sub V) dreigde
neer te £cliiöt-^2is t exn^ijl deze inlichtingen
Tot zoover cr^er do handelingsn van voornoemden vaandrig: ^ de vps» Hij giAg na het
terugtrekksn tot in de omgeving vsn Everdingen
cluor met zijn bedrij £*j werd aangetroffen op een
plaats, sm.»* hij niets te inaicen had en schoot}
•^ondcsi* dat de m^zi daartoe aanleiding gaf. een
Hederlandacli solooAt neer en trachtte v/edercm,
kennelijk met sleciite "bedoelingen, zich in eert
boerenpak te steken en l e verdwijnen (zie bijl*
C).
Dat da vc^ndrlg Dieoariks contact met dea
^ijaiid hoeft ^l'itid- dscco^voor "gindt men ook een
•3irUK-rij zin^ in do r;iedecieel£ng van C* -II- 44 B*I.,
op vriens 'bureau een pppèllijet v/erd. besoi*gd?
v/sjarin een i'oto van oon i>jtitecu off iciep*
ïu cleze riclit-ing \rijst ook zser sterk cie
brief 5 vvawwsui Bprakc is in het rapport van.
den res* kapitein Kroonenun (zie bijl. B)* Van
het begin der mobilisatie is herhaaldelijk den

troep raedegesfeelcLr in brieven en in gesprekken
gsen orderdeelen te vermelden of daarvan zaededeelingen te doen* Sen vaandrig vermeldt zeer
naiivdceurig in oorlogstijd rub* welke nieuwe;
onderde elan in de Betuwe werden gelegerd en welk
onderdeel daaruit was verdienen* ï:/elke interesse heeft daarvoor een vroti^ tenzij **»^» dese
medadeelingpn bestemd 2ijn vocxr anderen ? die
het grootste belang er bij hebben daar over ingelicht te worden*
De He serve luitenant Kolonel5

