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HOOFDKi/ARTIER VAN 
DE GENERSLE STAF 
BUR B SECTIE G 2 

No.: 219/51 Conf. 
Bijlagen: 

1 s-Gravenhage, 31 October 1951,

./ .J 'l ") .s: ;//-' /v, .J <.-. �

n'. .J I' '7 .. __ d.;....;..;.._.1/;..._._, 

'r Onderwerp: Signalering 
8 NOV �.l

1 ACD/ ILL J I'.
\ 

• 

AAN: 

B.V.D.

{} J {1J /, ! tl 
p ·" ,__.--. 
�(� ... /)_ - ... � / 

Bij de onlangs in West-Duitsland gehouden 
oefening "Counterthrust" en "Jupiter" ontving het C.I. 
detachement van de 31e gevechtsgroep van de Franse O.I.D. 
een opgave van personen die in het manoeuvregebied als 
ongewenst beschouwd moesten worden. Bij eventueel aan
treffen in het betrokken gebied dienden zij te worden 
gearresteerd. 

Aangezien bedoelde personen mogelijk van 
nut kunnen zijn voor Uw documentatie, doe ikUhieronder 
hun gegevens toekomen, waarbij zij vermeld dat de reden 
van hun signalering dezerzijds slechts gedeeltelijk be
kend is. 

�I A. BIERNAT, Günter geb.26-11-28 Berlijn 
won: Hauptstrasse 34 Eingelstadt (Kreis 
Bingen), beroep: mecaniciën. 

Nr. intergeallieerd paspoort 05799683 , uitgegeven op 
30,10,50 door Combine Travel Board, getekend door 
Chef DocuJnentatieafdeling G.Romain. Pas geldig tot 
29-10-52.
Visa van het hoofdbureau van Politie te Parijs, afd.
Paspoorten, gedateerd 16.01.51
Nr. verblijfsvergunning 47-.0.04801, uitgegeven op
09.03,49 door de Préfecture du Pas-de-Calais, geldig
van 1 1 • 1 1 . 4 8 tot 1 1 • 1 1 . 5 1
Trachtte op 26.09,51 Duitse Marken te ruilen tegen
FYanse francs. Gaf bij ondervraging te kennen, dat hij
het geld naar een Duitse vriend in Frankrijk sturen
wilde.
Bron: Poste SSFAG/lere D.B. Evaluatie: b 1
Datum: 26.09,51

B. KULLER, noemt zich reserve-luitenant.
Signalement: gekleed in burger, lichte regenjas, lich
te motorkap, �ijdend op zwarte motor, 200 cc, nr.
280 970,
Bron: Prévté lere D.B. Evaluatie: C 3 Datum:27.09,51
Verzamelt gegevens omtrent militaire eenheden •

./..., C. IENGO, Salvatore geb.07,04.22 te Vesina, Prov.Napels.
Nationaliteit: Italiaan. Verblijf houdende te Frank
furt/Main, Glauburgerstrasse 5, Beroep: tap:ijtverkoper.

-2-
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-2- ONFIDEN1 !EEL 

.,:;., D. BIAGIO, Romain geb.06.11.17. Nationaliteit: Itäliaan. 
Beroep: tapijtverkoper. Verblijf houdende te Frankfurt/ 
Main, Friedburgerstrasse 173. 

�· E. FRITZ, Gustav geb.26.06.25 te Tereblestri (Roemenië).
Nationaliteit: Roemeen. Verblijf houdendè te Frankfurt/ 
l\iain, Josef Kirchstrasse 17. Eigenaar van taxi BOG'.7ARD 
nr. H-42-49-59. 

C en D zijn op 26.09.51 te Wàrrstadt aangekomen en zijn op 
"zakenreis". 
C.D en E worden verdacht van subversieve activiteit.
Bron: Poste SSFAG/lere D.B. Evaluatie: C 3 Datum:26.09.51
(C of D is door Uw verbindingen in het gebied van de 31.Re
gimentsgevechtsgroep op 27.09.51 gesignaleerd, voordat de
melding omtrent hem aan. ons was doorgegeven).

F. GEISSEN, Anton geb.19.01.21 te Koblenz-11oselwiss.
Nationaliteit: Duitser. Identiteitskaart nr.61.667, afge-
geven te Koblenz, op 09.02.48.
Fotograaf geweest bij 101e Bataillon du Génie te Koblenz.
Draagt bril met ronde glazen en metalen montuur.
Heeft verzocht foto's te mogen maken van de manoeuvres,
hetgeen hem geweigerd is. Wil echter ondanks alles trach
ten om foto's te maken.
Bron: Poste SSFAG/lere D.B. Evaluatie: B 1 Datum:24.09.5

Typ:E� ..
. 

Coll:� 
De Luitenant-Generaal, 
Chef v.d.Generale Staf, 
o/1 De Kol.v.d.Gen.Staf, 
�. Sous ChefGen.Staf,

(C.J.Valk). 
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-----Onderwerp: AoJ. Schoof's en A.G.
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Coll.: � 
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-�
Onder Verwi jzing�r Uw brief d od• 

1,3/15 Jun i 1951, no. 92466, onderwerp als 
in Jl18rgine, moge ik U berichten dat bij nader 
onderzoek is gebleken dat de feiten een zui
ver criminele achtergrond hadden en aa t deze 
aangelegenheid politioooal is a fgehandeld. 

S.T. 
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KANTBRIEF 

MINISTERIE VAN OORLOG 
I-IOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF 

Sectie: 9 2,· - bur. /o

No / f o ó' o / 17 

1 

Dc:.e km11bri,'f 111act 111t't de.· 
bijlage(n) word,•n fl•ruggc.·· 
:.om/en aan hrt hia111..·1·t'11S 
1·ermt!lde adres. 

Exh. d.d. 6 � /�r7, ?Ji. /�-i:f/n6J'.,.)',I/V.€/ 

;-;;. ���
in handen gesteld van � Kn/ 

Nr. 93 � 1.;91.; - '5� 

!�-./
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• HOOFDKWARl'IER VAN DE 
GENERALE STAF 

•s-Gravenhage, 6 April 1951.

DANT STRIJDKRACHl'EN 
VELDE (DMO) 

2/3b/6759/142.l. 
OODER1'1ERP: Verkenningsoefeningen. 

! c:--:,� - i ., 

AAN: C- Groep WEST 
C- Groep MIDDEN
C- Groep ZUID
C- Groep NOORD
C- LuA 

Van de zijde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
bereikte mij de klacht, dat door een onderdeel van de 44 iiggr 
een inlichtings- en verkenhingsoefening is gehouden, die ge
richt was op een civiel industrieobject. 

Wellicht ten overvloede breng ik het gestelde in het 
schrijven van de Chef van de Generale Staf van 27 Juli 1950 
nr G5/WOA/2934/893 nogmaals onder Uw aandacht • 
ad11B" VE iKENNINGSOEF�HNGEH. 
Verkenningsoefeningen mogen niet worden gericht op industrie
complexen, havenwerken, mijnen en wat militaire complexen, 
kazernes, magazijntm e.d. betrdt, slechts bij hoge uitzonde
ring en eerst na voorafgaand overleg met Hoofd 3ectie G2 B 
van mijn Hoofdkwartier. 

Ik verzoek U de onder Uw bevelen gestelde commandanten 
in vorenstaande z in te instrueren; de en-Groep ZUID en MIDDEN 
in het bijzonder t.a.v. de Instructiegroepen "A" en "B". 

DE cor&·,ANDANT STRIJDKRACHTEN
TE VELDE (DMO) 
DE GENERAAL-i .AJOOR, 

)/�A;j/1::��
/ 

A. 'Ï' .C. OPSO!,ER.

i�s���:� d�r r��i:;: . i' ����-�: :�� - �J·\ j�� tJJpi·r; 
" 11 Cavalerie - --- .. /. - · ' - Gf' 1 O , 
11 11 Genie � . .d,..,.,,'\Jh. _. I�-.'·, 
11 van de Verbindingsdienst � : r 
" " het Verkeerswezen � 

--· · - 1 -
- • -; 

" Nationale Réserve ë - ·- t -- · - .. - --

Gouverneur KMA ' ·, · ' 
C- le VOC -j [ :- _i 
C- 2e VOC 

iaa: Chef van de Generale Staf 
(t;a�v. Hoofd G2 B) 
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_ijl.: gene 

•s-Gravenhaue, 13 tUli 19�1 •

·et verwijzing naar U\ brief Litt -s. ?7- 2- Gr.V • •  
121}? /50 van 4 �ptember 1950 moge ik U verzoe1ren mij in 
kennis te stellen met het eventueèà resultaat van de 
voort,ezette beha.nd�ling van de zaak .J. 30HJ ,sen 

.G. T L 3 )0: ... 

-�------ ------�� 

·rl. '·t 

/% .. ,'�J'/ 
__ twoord :._ . ...,../..._l.._l:.u..b�,:.::.· -'-! -



� ,.l'.�-tt.m.r 
CONFI ENTM ..

./_i�t s.77-�.2-Gr.V.D.1247/50-Confi - . � 
;u:liJlagen: eén __ ,._ .,, ..... . 
Onderwerp:11A.J.SCHOOFS en A.G.TO Ó� SEP. 950-1) 

• 

ACD/ J.. C'. 
•s-Grqvenhage, 4 September 1950.-

Hierbij doe ik U toekomen een 
uittreksel uit een rapport opgemaakt door Z ,, 
betreffende A.J.SCHOOFS en A.G.TOLBOOM, naar 
de inhoud waarvan ik U kortheidshalve verwijs. 

OP KAART 

c.s. ACD/ '1 t 

D�l:l-q- r,

PAR:k 
" 

Aan: Hoofd Sectie G 2 B 
van de Generale Staf, 

• 

Jan van Nassaustraat 123, 
• s-Gravenl'l.age.

Hoofd B.V.D. / 
Javastraat 68, 
• s -Gravenhage •
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VEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT 

Betreffende: A.J. SCHOOFS 
en A.G. TOLBOOM. - - - -- - - - - -

Datum van bericht: 
-Rapporteur:

2.5 Augustus 

Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:

Veil. Off. 2e Mil. Gewest. 
Betrouwbaa.r. 
Goed. 

Welke acties z'ijn ondernomen:
Met wie samengewerkt:

Onderzoek ingesteld. 

,.,, . ' 
Veil.Off .s.d..O.I. en Veil.Off. 2e 
Mil. Gewest. 

BERICHr: 

• 

.. // 

Op Vrijdag 25 Augustus 19.50 deelde de Heer Lui�enant-Kolonel 
RIJSER, Veiligheidsofficier van het 2e Militaire uewest mij mede 
d�t in de Schooi voor tteserve Ufficieren te Ermelo, Jan van Scha.f'
felaarkazerne aldaar eën grote partij legergoederen was verduisterd. 

· In opdracht van Y heb Uc terzake een onderzoek ingesteld en mij
naar de s_.l:l.O.I •. te Ermelo begeven. 
JDe Luitenant-Kolonel GER.RITSEN, Commandant van de s.a.o .• r. deelde 
mij op 26 Augustus 1950 het navolgende. mede: 

"Op 24 Augustus 19.50 berichtte een vertrouwensman mij dat op 9 
Augustus 19.50 te omstreeks 21.00 uur drie volle plunjezakken waren 
ingeladen in een luxe personenauto welke binnen het kazerne terrein 
was geparkeerd. 

De personen (in�ittenden) van deze luxe personenauto zijn her
kend als te zijn genaamd: 
A. Anthonius Jurrianu� SCHOOFS, geboren 26-5-(29 te Rotterdam,
wonende te Amsterdam fW), Overtoom ·168. I, sergeant-wapenbeheerder,
legernummer.29.05.26.187, behorende tot de S.R.o.r. van beroep.
maktkoopman, ongehuwd, sinds 2-3-1949 in werkelijke dienst en
B. . Anthonius Qerbrand TOLBOOM, geboren 7-3-1929 te Ba.rneveld,
wonende te Stoutenburg, B. 79, van beroep landbouwer, legernummer 
29.03.07.201 ser�eant fourier, behorende tot de S.R.O.I. te Erme
lo, sinds 3-3-1949 in werkeliJke dienst. 

Bij nader onderzoek bleek mij dat bedoelde Onderofficieren 
Buitenlands verlof hadden aangevraagd van 19 t/m 28 Augustus 1950 
hetgeen hen was toege$taan'door de fleer Cdt. S.R.O.I. · 

De desbetreffende Reiswijzers zijn genummerd A.J. SCHOOFS Rw. 
�r. 15816, A.G. T�Ll300M Rw.Nr. 15815, hetgeen mij door de Luite
nant-Kolonel Gerritsen werd getoond. 

Als verlof adres hadden bedoelde Onder-officieren opgegeven: 
CHAMPIGNELLES, Yonne in Frankrijk. 

Door mij zijn maatregelen getroffen om de heen en terugreis 
der verdachten· via een der ,.doorlaatposten aan de Zuid-grens van 
het land te controler�n, zulks alleen op data van heen en terugreis. 

Bedoelde personen zullen na aankomst bij hun onde.rdeel op 29 
Augustus 1950� le reisgelegenheid te Ermelo worden aangehouden
door de Heer �rigade Commandant der r�ninklijke Marechaussee te 
Harderwijk, die voor wat betreft het·criminele gedeelte van deze 
zaak het onderzoek ter hand zal nemen. 

Na gehouden onderzoek door de Heer Commandant s.R.o.r. werd 
mij de lijst ter hand gesteld van'de door de sergeants SCHOOFS-en 
TOLBOOM verduisterde goederen. Op deze lijst stonden als verduister
de goederen vermeld: 
2 paar handschoenen·wol. 
3 pullovers • 
3 sporthemden. 
8 sportbroeken. 
3 bretels. 

8 patroontassen-. 
21 paar enkelstukken. 
2 stel enkelstukken. (verschi:n). 
6 helmnetten. 
4 veld broeken. 

3 rmitsdELSS!3n. 
5,zwembroekjes. 
5 borstrokken. 

· · 12 veld blouses.

- 2 onderbroeken -



·2 onderbroekèn.
• . 8 ;,handdoelten •

• :i 3 ·dassen .khaki. ···
· 4 gelaatsnetten. ., 
5 paar s·ports·chqen$n. 
7 baretten� 
.i4 paar sokken. 
3 over jassen •. 
4 g�ondzeilen� 
.4 broodzakken. 
3 veldflessen. 
7 paar schoenen. · .. , 
5 ·ransels. ··. ·. , . Jl. .. 

· ,.Bij het 1-nland·en dézer goedren op 9 Aµgustus 1950 te omstreeks
21.00 uur bez_fgde de, sergeant SCHOOFS de navolgende woorden:

· "Het wordt };loogtijd. De spullen moeten weg,�inden ze het
bij een 1nspectme. dan is het te laat11

• 

Cdt. s .• R.O.I.: deelde mij mede dat. de verduisterde goederen een 
, waarde vertegenwoordigen van r. 974,45,.

In het begin v�n 1950 is opde rustkamer der S.R.o.r. een pris
ma�kijker verdwenen. terwijl eveneens in het begin van 1950 in 
de kast van SCHOOFS_een partij munitie.werd aangetroffen zonder 
dat hij çleze aanwez.igheid kon wettigen; Men kon SCHOOFS echter 
wegehs. gebrek aan bewij� niet_s ten· las.t_e leggen. 

,. 1 ,• 

_Mogelijk is di,t een �pecifiek vrimihele-, zaak. Het bevreemdt . 
mij echter dat bedoelde onder-officier naast de nodige kleding 
en wollen goederen," ,0ok belangstelling hebben voor ransels, enkel-
_stukken, patroontassen en heµnnetten. . 
Voor wat betreft_ het·· politièke·· gedeelte van deze zaak zal door mij
een afzonderlijk onderzoek worden ·ingesteld hetgeen U bij. yervolg-
rappo:rt; zal worden bE;iricht... · ' · 

Vermoedelijk is ·SCHOOFS voor de tweede- maa:;i.. naar Frankrijk, 



I.D. AMERSFOORT.

No• 330. I.D. 

GEHEIM 

Onderwerp: Ontsmetting bemanning KOTA INTEN. 

/de 1600 

De I.D. Amersfoort bericht U dat tijdens de quara atna van 

de 1600 gedemobiliseerde soldaten van de Kota Inten te Amersfoort, 

.zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan. De soldaten waren over 

het algemeen overtuigd van de noodzakelijkheid dat zij de voorschri 

ten voor ontsmetting,in verband met het voorkomen van pokken tij

dens de terugreis van Indonesië/ naar Nederland op het schip Kota 

Inten,moesten doormaken. 

Hoewel er in de week van 18 tot 22 Juli 1949 400 soldaten per 

dag zouden worden ontsmet, is dit aantal per dag aanmerkelijk hoger 

gewe�st, met het resultaat dat Woensdag 20 Juli 1949 de laatste van 

/militairen naar hun respectievelijl,e woonplaatsen zijn afgevoerd. 

De militairen waren over de goede behandeling die zij in het 

quarantainekamp te_ Amers;foort hadden ondervonden zeer tevreden en 

presen de voortvarendheid van de quarantaine-commandant,Overste 

POTHAST �n zijn medewerkers,waardoor het mogelijk was geworden dat 

zij nog voar de vastgestelde datüm naar hun won,ng konden terugke-

ren. Ook onder de burgerbevolking zijn geen wanklanken over 

zakelijke quarantaine van bedoelde militairen te Amersfoort 

EINDE. 
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( 'STUUR DER CPN BESLOOT: 
1

\
M�-uitgav

.
en van werken 

Stalin 
van 

� 

1

•· Lenin en 
Spoedige verschifning . van "Leerboek voor de 

Arbeidersbeweging " 
Program voor de gemeente Hèt Partijbestuur der C.P.N. heeft in

deze zittmg besluiten 11,'enom� die van 
ver-reikende betekenis zijn en die d 
Nederlandse commun,isten met geeste
lijke wapenen uitrusten zullen, die hen 

verkiezingen 

Z
ATERD4"G en Zondag_ jl. kwam te In staat stellen hun str�id voor welvaart

Amsterdam het Partijbestuur van en vrede met toenemend succes te 
de Communistische Partij bijeen. voeren . 

Het Partijbestuur besprak, na een uit-L__��--
vorlge lnleld.\Jag van pgt. J a n  S c h a 1-
k e r, het ontwerp-gemeenteprogrami, 
waarmee de Communistische Partij de 
raadsverkiezingen zal Ingaan. Na een 
diepgaande bespreking werd ,het ont-

1 werp-pi,ogramma In handen gesteld van 
· het dagelijks bestuur der C.P.N., ten

einde de In de discussie aangebrachte
wijzigingen en aanvulllngen te formu
leren.

1 Het prograr.,ma zal te zijner tijd worden 
gepubllceerd. 
Vervolgens besprak het Partij�bestuur 
voorstellen ter uitvoering van de In zijn 
vorige Resolutie gestelde taak op het 
gebied van de ideologische massa-opvoe- ) r.,� 
� - - - I 
Pgt. P. d e  G r o o t lichtte deze voor-
stellen toe. 
Zij bestaan in de eerste plaats uit een 
grootscheepse versp1·eidlng van de ge
schriften van � -enin en Stalin, 
Door de Uitgeverij "Pegasus" Is een 
keuze uit de voornaamste van, deze ge-

40 a.. schriften sannngesteld, 1 weLke In vier "'I' e- V 
banden zal verschijnen, Iil. twee v-an 
Lenin en twet van Stalln. 
Door een eenvoudige uitvoering en grote 
oplage 21ullen deze banden voor de prijs 
van f 1.- per stuk vei,kocht kunnen 
worden. Daarnaast versch�int een " nieuwe uitgave van "De Korte Geschie; 1---:--

eni d Communistllîcbe PaRti \"'äii.8de-. n.,_'Ot
wie - me en. er Y 7 

de vierlnl1,' van Stalln's 70-st
i

.verjaar-
da,g komt er een !evenaj;iesçbr vlnii, van 
de grote str�ider voor d:e vre e en het 
soclaJlisme. 
De gezamenlijke oplaJ1,'e van deze zes 
werken zal 100.00� exemplaren be· 
dragen. 
Het zull!len de eerste uitgaven v,an 
marxistische 1itteratuur van zullt een 
om,'anl1,' sinds de oorlog zijn. 
Het Partijbestuur ging geestdrift! 
accoord met dit voorstel en nam op 
zich om alle kraohten voor de versprel• 
ding van de21e werken te mobiliseren, 
waardoor versterking van het theo
retische peil der partli en haar aan• 
hangers lran worden bereikt 
Daarnaast besprak het Partijbestuur 

} 
f Ll uitvoering de tekst van de .eerste a.ille"Ve• ... ..)' � ;,....;..c. • 

ring van een "Leerboek voor de Arbed· . _ 
derbeweging". 
Tot de uitgifte hler"Va.n was in een der 
vorige zittingen beslot-en. 

tal Het "Leerboek" zal in een tien 
afleveringen verschijnen en daa� 

\ zullen de ,,raagstukken van d"' str]Jd 
van de arbeldersbeweglnJ1,' aan de hand
van haar 11,'eschledenis In Nederland be
handeld worden. 

l1mt boek, dat door het Partij-bestuur 
samengesteld wordt, zal dan voor de 
scholing- en voor het houden vax:i cur
sussen gebruikt worden. 

FJLl3S. M.,: ___ _ 

! �llr.: w�Q," r1.
i ·:Tti�: --.!..�l.J1 -
1 ,

.;

R.:··;-··-·----· ... 
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• 
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Vergadering van de C. P .N. °tè_Utrècht in het gebouw der partij aan 
de Mariaplaats te Utrecht, gehouden op 16.12 .48 , onder leiding 
van Bernardus Johannes SCHREUDERS. . 

Als spreker_ trad op een zekere STAALMAN. Hij begon met de aanwezigen 
er op te wijzen, dat, wanneer zij jongens hadden, die onder dienst� 
moesten of vrijwillig wilden, zij in deze zoveel mogelijk moesten 
medewerken. 

·Het beste was� dat deze jongens dienst namen bij hetzij de Marine of
de Luchtmacht, hetzij Telefoon-of Seinwezen. lnlichtingen om bij derge
lijke wapens te komen konden worden verstrekt.voor jongens, die uit
corrïmunistische gezinnen voort kwamen.
Een van de aamvezigen merkte op, wie de inkomsten van deze jongens
zou vergoeden. Staalman antwoordde" ••• dat de jongens behoorlijk gevoed
en gekleed werden en bovendien nog een zakgeld hadden, varierend naar
gelang van het dienstvak". Spreker vervolgde, dat dit niet het voornaam
ste was, maar dat dit een "opgedragen taak" was en zonder bedenkingen
moest worden uitgevoerd, omdat een dergelijke taak de communistische
zaak zou bevorderen. Hoe meer communisten �r in die legeronderdelen

komen, des te vlugger zou het communisme aan zijn einddoel komen.
De johgeren moeten natuurlijk niet Laten blijken, dat zij comnunist
zijn;die instructie wordt hun te zijner tijd wel verstrekt. Wel moeten
zij kankeren op alle mogelijke dingen in het leger, het eten� de ligging,
de verhouding tot meerderen enz. Bij de zeemacht is het zo, dat bijv.
aan boord van een marinevaartuig 30 communisten zijn op een bemanning
van 300 koppen. Deze 30 mensen moeten in de loop van de tijd te weten
komen, wie de felste tegenstanders zijn en wie op het kritieke moment '
wel medewerking zullen verlenen. Onder deze 30 mensen is er een met de
leiding belast en deze moet onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd. Bij
voorkeur zal dit een officier-moeten zijn, maar dit zal wel niet veel
voorkomen. ls een dergelij'ke officier bij de communisten bekend, dan
zullen zij op moeten passen hier ooit iets van te laten merken, ook
niet wanneer deze officier terecht of ten onrechte deze jongens straft.
Komt het uit, dan is de bemanning van zo'n schip verloren;immers, op

elk schip zijn mensen die door de regering zijn aangezocht om de commu
nisten aan te brengen. Een groot gedeelte van deze 30 mensen moet dienst
doen in de machinekamer van het schip. Het moet zo zijn, dat de communis
ten "er boven op 11 zitten en wanneer de order komt om te handelen moeten
zij met doodsverachting hun taak volbrengen en hun leider volgen zoals
Doorman gevolgd is geworden.

Uitgetrokken door 

Op aan�jzing van 

@ 5030 - ''/8 

.... . ...... ....... . .. Afd./Sectie ........................................................ Datum 



... 
i UITTREIZSEL 

Voor ........ ............................................ Naam 

Origineel in .. .Naam 

Volgnr ....... ........ ................ Ag.nr ..................................................... Aard van het stuk . 

. .  ........ ... .. ....... Afz ..... . . . . .... ....... Datum 

Bij de.Luchtmacht is het zo, dat wanneer Qe order komt op het 
kritieke moment, de jongenszorgen dat de vliegtuigen, waarmee hun 
tegenstanders moeten opstijgen,.onklaar zijn en er voor deze ujren 
nodig zijn om van de grond te komen. De vliegtuigen, waarmee onze 
jongens opstijgen, moeten zoveel mogelijk met onze "eigen" jongens 
word.en bemand, tegenstanders moeten worden geweerd of onschadelijk 
gemaakt worden. 
Bij het Telefoonwezen, wat ook een voornaam onderdeel is, moeten de 
jongens berichten, die bestemd zijn voor bepaalde afdelingen om 
tegen ons op te tredeh, zo verdraaien, dat het niet begrepen wordt 
en het werkelijke bericht doorgeven aan diegenen, tegen wie moet 
worden opgetreden; er zijn ordonnansen genoeg die dit kunnen en wille 
doen. Bijv.grotere onderdelen, bijv.uit Apeldáorn, krijgen bevel om 
op te· treden tegen Amsterdam; deze troependelen moeten dan worden 
misleid en zij meeten bericht krijgen, dat zij bijv.tegen Rotterdam 
moeten optreden. 

Uitgetrokken door .. . .. . .. B.o. .Q • 

Op aanwijzing van .. 

@ 5030 - '48 

. ...... Afd./Sectie .... .i\QP..11:>J .. ...... Datum ... 17 .3 .49 . 
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. P2 1A!_f, 
28 October 

_ _,_ e �:.. L..J ti o 
G E H E I M. ' UÎÎG BöEKT2184/4'70 

tober 194'7. 
c.Drost.

_, 
· ·-

Ond.er verwijzing naar Uw terzijde vermeld schrijven heb 
ik de eer U te berichten, d�t de gegevens vermeld in mijn brief 
van 4 Juli 194'7 No.B.1'7'7'75., zijn overgenomen uit een schrijven 
van Cornelis DROST, legerno. 261021180, 4e Bat. 3e Comp., 2e 
Div. Stoottroepen·te Medan, aan een kennis van hem. 

Vermoedelijk belijdt Drost de Gere·rormeerde Godsdienst 
en is hij politiek ongeschoold. 

Hij schreef woordelijk o.m.: 
"De be·tref'fende sergeant is wa.arscll.i jnli jk van de voor

lichtingsdienst, gelegerd in de eerste demarcatiestelling. Een 
·collega van üij lag des nachts.naast mij in stelling, gewapend
met een bren, die automatisch was afgesteld. Hij viel in slaap
en de bren begon plotseling te vuren, zodat de gehele stelling
gealarmeerd vrord •
•••••• De Indonesiërs zijn van A tot Z ontwaakt en zij weten wat
zij willen� Zij houden zioh echter niet aan de order ttStaakt
het vuren", zodat wij genoodzaakt zijn om te vuren, indien dj

, niet door sluipschutters vermoord zullen worden". 
Ik zou het zeer op prijs stellen, dat betrokkene onkundig 

blijft van he·i; feit, dat de inhoud van zijn brief bekend is 
geworden. 

HET HOOFD V M-.l,PE CENTRALE 
VEILIGBEIDSD.r.m'1ST 
Namens deze :\

1
1"" 

J .G.Crabbendam. 

eer Hoofd Afd.III B 
enerale Star. 

t s-GRAVENRAGE. 
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No. /10894 17 October 1947. 
l ! 0 OCT. 1947 

I. D. Al'VIERSFOORT.

��\ 
Onderwerp: Antwoord op schrijven d.d. 8-10-47, No. B 21719, VIJl., J3YD 

om nadere inlichtingen betreffende c. Dros�--

BUREAU 8 
µ•Jt?·'f 

De gegevens, in het dezerzijds opgemaakt rapport vermeld, 
ziJn persoonlijk overgenomen uit een schrijven van Cornelis 
DROST, legernr. 261021180, 4e Bat. 3e Comp., 2e divisie 
stoottroepen te Medan, aan een kennis van hem. 

Drost is vermoedelijk Gereformeerd en politiek onge
schoold. 

Hij schreef woordelijk o.m.: 
"De betreffende sergeant is waarschijnlijk van de voorlich
tingsdienst, gelegerd in de eerste demarcatiestelling. 
Een collega van mij lag des nachts naast mij in stelling, ge
wapend met een bren, die automatisch was afgesteld. Hij viel 
in slaap en de bren begon plotseling te vuren, zodat de ge
hele stelling gealarmeerd werd . 
•... De Indonesiers zijn van A tot Z ontwaakt en zij weten wat 
zij willen. Zij houden zich echter niet aan de order "Staakt 
het vuren", zodat wij genoodzaakt zijn om te vuren, indien 
wij niet door sluipschutters vermoord zullen worden". 



B.21'719.

Vlll _ SvD • .3 •

4685'. 
26 Juni-1947. 

c.Drost.

I 

I -J
., 

· aiuttl;.�� �-

8 Octobor

_ Met ver ijzing naar Uw terzijde ve elq scfirijven heb il
é

de eeT 
U uit te nodigen m:tj el te vlillen oededelen .of ..:let daa:::-in ve elde · 
nopens C.Drost als vaststaande moet ,orden- �.ange�er�t ·en dit dan wel 
nader te v1illen uiteenzetten. 

AAN: .. 
Da. Heer Commissaris van Politie
te 
Af.îERSFO RT, 

HET HO FD VPJ. D}J ·c.cUTRA� 
, VEIL!GHEIDSDIEIST, 

�'a.Dens deze : 
u '-'. ' 

L. L. van �La.ere.



MINISTERIE VAN OORLOG. 
CHE:F V.A.N DE GENERALE STAF. 
SECTIE G. 3 B. V.D. 

ZEER GNI�M. 
No. 2184/4?. 
Bijlagen: geen. 
Onderwerp: c.Drost.

l).1,t

k1 

lAJ--vi /
'

-1 

otJ- h } 
/). ,6. 

� \ CiJ'v . ,,J/ 

\ 
Aan: 
Hoofd C .V.D., 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage.-: 

's-Gravenhage, 1 October 1947. 

l 
r� 1 1 --:- ···- ·' : : r ,

' 
u._,'1 ··-· •._/ ti 

'1 

\. 1 .. _.��;;,��--1--··--·-. ··-·-------·-·- -\ 
' é - ""' 1 .J - /;-y 1
L--,.--.;,.-,�------

Onder verwijzing naar Uw schrijven d.d. 4 Juli
• 194? no. B. l??ZJk heb ik de eer U te berichten, dat

/de da::1rin g'èl'.bemde c. Drost,na ondervraging heeft 
verklaard, dat hij nimner heef geschreven in de geest 
zoals door U werd verraeld. 

De sergeant Klijnsma n.w., legerno. 190524006, 
die veel met bedoelde sergeant tijdens dienst detache
ring bij 3-4 Reg. Stoottroepen omging, heeft nooit iets 
van dien aard gehoord. 

Ik verneem gaarne, of Uw eerste mededeling als 
vaststaand kan worden beschou 1d. 

v 

Typ. GK. 
Coll.� 

HEl' HOOFD SECTIE G. 3 B. 
De Kolone 1 van de Generale Staf, 

P .M.H.Tielens. 



.. 

�an: 

, 

22 Jnli 

GEHEIM
0

Sm. MNo2 
[UITG�Böfu] 

Gehe,imhoudi.ng van gegevena o

\ 

Te Uwer informatie moge ik U mededelen, dat mij door 
een mijner a.mbte.m.ar�n het volgende werd medegedeeld;

, ,  

In de week van 7 t/m l� Juli 1947 bevond,de ambt -
naar zich op een avond bij een zijner kennissen te, 's-Grave.nha
ge, waar 'tevens aanwezig was een hem onbekende soldaato

Daze soldaat vertelde� dat hij juiàt terug was van. 
een reis per auto met een Kapitein naar Hengelo (0) en omgevin�o 

' . 

Hij vertelde, dat hij deze reis alleen behoefde te 
maken als de toestand in Indi! precair werdo De reis had n� 14 
dagen geduurd en de ·Kapitein had er werk te doen, dat met poli
tiek sa�enhingo 

De soldaat fungeerde als chauffeur van genoemde Kapi-
teino 

Het Hoofd van der 
CENTRALE VEILIG$IDSDIE1iST 
Namens dezes

JoGoCrabbendaa� 

)e Heer Hoofd der Sectie III B, 
ran de Generale Staf 
·n11ada-Kazerne Olingendaa.l
's-G R A V E N H A G E

j 

Ooll:dRo 



In de ,eek vam 7 t/m 12 Juli 1947 bevond ik mij op 
een avond bij een mijner kem1issen te 's-Gravenhage, waar 
tevens aan,,ezig was een mij onbekende soldaat. 

Deze soldaat vertelde, dat hij juist ter� was van ee 
reis per au.to met een kapitein naar Hengelo.(O) en omgeving. 

Hij vertelde, dat hij deze reis alleen behoefde te ma 
ken als de toestand in Indie precair werd. De reis had nu 
14 dagen gedu.u.rd en de kapitein had er werk te doen, dat 
met polit�ek samen hing. 

De soldaat fu.ngeerde als chau�feu.r van genoemde Kapi
tein. 

16-7-1947.

B VI.



F. 

I.D. AMERSFOORT 26 Juni 1947.

nderwerp: Deprimeerende invloeden in het Nederlandse

�-,::::fJ;t�\. © 
'""�i�, ' ' � 

leger in Ned.O+Indie. 

�\\'0··� / c. Drost, legernr. 271011so, 4e B
� 

3e c., 2e Divisie 
_..,,,, Regiment Stoottroepen te Medan, schree aan een kennis 

van hem: 
, 11Wij moesten-de troepen, die vijf maanden in de stel-

) 

lingen hadden gelegen, aflossen. Een sergeant van hun bleef 

1bij ons. Deze sergeant bleef er bij ons maa.Ë steeds op aan
dringen, dat wij ons, indien er eventueel iets mocht gebeu
ren, moesten overgeven aan de tegenstanders en vooral niet 
moesten schieten. Dit maakt ons erg nerveus en wij begrijpen 
zijn bedoelingen niet." 

( 

De commandant van het Regiment zou Overste Rebel zijn. 

_I 
I·.,. ,:em ... -

f f L - i . - ;�·-��-.-.;Y-2 - ··•' 
--�-----,'..·-,,i;------.....:' 

Volgno. 

ACD// 
, 



'l. 

B.l.7775,

• .RD.2

Uitlatingen van oen.militair. 

Ik heb do eer U te berichten1 dat·door C.Drost, legel'!l.· e
2'llOllBO,. Ba., 3 Oom.p.,. 2e Div;i.sie g· ent Stoottl'Oepen. te 
eäJm. aan eon niet bij name bekende ka s het navolgende is ge-

schreven: 
� ij moesten do troepen, die vijt" maanden in de stellingen 

hadden gelegen, aflossen. Een Sergeant van h bleet bij ons. neze 
Sergeant bl�ef er bij ons !llB.8.r steeds op aandringe.n� dat . ij ons, 
indien er eventueel iets IUOch.t gebeuren, moesten overgeven aan de 
tegenstanders en vooral niet moesten sahieten. · Dit maakt ons erg 
nerveus en ij begrijpen zijn bedoelingen niet. . , 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGRI.WJSDIENS T, 

De Heer nootd Afd.III B 
�..... an de Generale Stat 

namens deze: 

to �s-G.RAVENHAGE1 ,_,, 
, . 

Ooll.: 
J.G.Crabbendam.o 

/· 



GEREI!. 
16 Juli 7. 

,B. 17684. 
1. 

III" B 2. 

Feestelijke bijeenkomst 
van militairen te Alkmaar op 
1a·Juni 1947" 

Hierdoor heb ik de eer U een afschrift aan 

te bieden van een artikel voorkom.enä, in 11 de Vrîje Alkmaar

dertt van 20 Juni j .1. , waarin een vers1ag wordt gegeven van 

een feestelijke bijeenkomst van te Alkmaar gelegerde militai

ren op 18 Juni 1947. , 

Uit dit verslag blijkt, dat voor de nilita1� 

ren als danser en zanger' optrad de Rus ".Waesil?- K�imsky" , die 

reeds verschillende malen zijn medewerking verleende aan bij

eenkomsten der C.P.N. 
· De orgániaatie van deze bijeenkomst was een

'h< ,/,: t 4 .. (: 

plaatselijk'ïni tiatief •. 

Het Hoofd van de 

CENTRALifVEILIGIIEIDSDIENST, 

namens deze: 

.,--. Aan de Heer Hoofd der Afdeling IIIb 
van de Generale Staf', 
Juliana-kazerne, J�G.Crabbendam.. 
Olingendaal, 
'S'."'GRA VEN.HA.GE• 

c'oll: d'.
'\ 



MIL!TAIREN VIEREN FEEST. 

Afscheid van 2-3-R.U.T. 

I 

De 2e compagnie van het 3de regiment Uitrustingstroepen, ge
legerd in· het kamp aan de Westerweg, gaat binn�nkort uitzwermén over 
ons hele le.nd. Daarom had sergeant A.li� van Steensel het plan opge
vat, on 'een b�etje kleur aa.n dit a.s. vertrek te geven, door de ou
ders, echtgenoten en verloofden.van de jongens in de gelegenheid te 
stellen, een dagje bij hen door te brengen. Die dag j"l o Woensdag 
bestond dan in een d�monstratie door de jongens in het kamp zelf,
ee� optocht met défilé door de stad, een koffiemaal.tiid samen met 
de genodigden in hét kamp en als waardig besluit een feestavond in 
Het Wapen van Heem�kerk. Het défilé voor het stadhuis werd afgeno� 
men door Kap.C.W.B�ouwers in tegenwoordigheid van de loco-burgemees
ter, de Heer G. van Slingerland. De mars door de atad,werd opgeluis-
te�d met muziek van het staf�uziekkorpo van de L.s.x. uit �reda. 

De feestavond . 

. 's-.A.v.onds om acht uur kwamen van overal de �ongens met ou
ders, familieleden en verloofden opdagen .in Het Wapen van Heemskerk 
en zochten zich een plaatsje in de snel volstromende zaal� Aller 
aandacht was gevestigd op· h�t doek en. inplaata van een openingswoord 
door één der militaire organisatoren �an deze avond, was het Nol 
van Dijk, "de conferencier11

, die, nadat,staa,nde het "Wilhelmus" was 
gespeeld en meegezongen, de �anwezigen een hartelijk we1kom toeriep 
en na een korte 11 preek" Henny Fontaine aankondigde. net geheel ging 
onder de titel:"Hier is vrolijkheid ... Om ieder lof toe te zwaaien, 
zou hier te ver gaa� maar toch moeten we even constateren, dat zij 
de hele zaal met haar chansons wist te boeien. Dn militairen in feest 
stemming kunnen rumoerig zijn. 

·wodka.

Het feestrumoer liet tr�uwena_niet l�g op zich wachten,
want ook Wassia Krimsk;g, een enorm geproportioneerde en goedlachse
R1t�,· moest zijn steentJe voor deze avond bijdragen. Hij deed dat op
ui stekende wijze door het lanceren van enkele Russioohe volkslie
deren en zweepte de zaal op met zijn onweorataanbare zang en dans.

De verde:re avmnd was ieder vol van 11,lodka" - de bijnaan, die
hij ongevraagd kreeg toebedeeldl

pe pia.nist-accordeonnist Tonny Bakkenes, de begeleider van
Henny Fontaine, bleek_ een accordeon-meester te zijn.

Willy Rex en Nol van Dijk.

. Wat tpt nu toe geboden was, viel op door kwaliteit en daar
door was de taak vàn het duo Willy Rex en Nol van Dijk wel bepaa.ld ·
moeilijk te noemen. Maar de wijze waarop deze heren met hun liedjes
( oomposi ties) van Willemi Rex en actuele leugentjes zich van deze
.taak kweten, verdient niet� andera dan bewondering-.

Ex-lui tenant G ._Bethume, voormalig RAO-offioier van .Amsterdam
1 

mag zich verheugen, dat het grotendeels �ijn "aohuld" is, dat e Alk
�aaroe jongens deze kleinkunstenaars mochten zien optreden en ser
geant van Steensel· zal nog �enige dag terugdenken aan zijn initia
tief, hetwelk na afloop werd beloon. door •een,bloemenhuldo plus en
veloppe met inhoud, aangeboden namens de jongens door adjudant Guur .... 

- ling -



- 2 -

lir.1.g • 

. De avond werd besloten dóor een geanimeerd bal, dat geleid 
werd door de balangloze medewerking van de band van Tonny Willemsen. 
Een kleine verloting moest tenslotte nog trachten, iets ·van de kos
ten te nivelleren. 

Vers:I.i;g verachenan in hot dagbl.a.d. "De Vrije 4,lkmaal,'dertt van Vrijdag 
2v Jun:i 1947. 

Typ; E2 
coll: "1r



�'·· -� 
B GEMEENTE A 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE ALKMAAR, 26 Juni 

-KtN

ONDERWERP: 

noptreden 
WASSIA KRIMSKY" 

i Bericht op schrijven van 

Ik heb de eer U hierbij te doen 

toekomen een verslag van een alhier op Woensdag, 18 

Juni 1947, gehouden feestelijke bijeenkomst van de 

te Alkmaar gelegerde militairen, verschenen ip het 

plaatselijk blad "De Vrije Alkmaarder" dd. 20 Juni 

1947.-

Hieruit blijkt dat bij deze gelegenheid voor 

bedoelde militairen optrad de Russische zanger en 

danseur WASSI A KRIMSKY, die alhier verschillende malen 

voor de afdeling Alkmaar van de C.P.N. "De Waarheid" 

is opgetreden. (O.m. bij de 1 Mei-viering dier partij). 

Aangezien het organiseren van dit feest een 

plaatselijk militair initiatief betreft kwam het mij 

dienstig voor U hiermede in kennis te stellen, opdat 

eventueel de hogere militaire 1 iding van een en ander 

kan worden verwittigd.-

De Commi van Politie, 

de Heer HOOFD VAN DE

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No.68

te

's-GRAVENHAGE .-

8 0-1-'41 
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BX.· 3765. 

Sm. SvD.2o G E HE I M. 

Kam:p Oirschot. 

Hierblj moge ik U ter lh:ennisnamint:1 doen toeko en, afschrift 

van een stukje,, dat voorkwa.tn in "De · aa.:rheid11 " Rotterdamsche 

editie van 10 April 1947, in de rubriek "De mening der Lezers�':

Enige dienstplichtigen kwamen op 30 �aárt·j.l. van 24 uur verlof 

terug in hun kamp Oirschot. 

Die dag maakten ze, volgens hun instructeurs hun bed n iet voor 

100% in orde. Hie�voor kregen ze strafexpeditie. Nu goed, discipline

moet er zijn, maar ze werden door hu..� instruc�eurs nu zoo gedrild, 

dat zij zich in een s.s.-kamp waanderitt 

Na 2! uur "exercitie" 1,1erden de jongens be usteloos in de barak 

gedragen, waar 7 van hen. door den kamparts moes te· , worden behandeldo

Na een half uur waren er nog steeds 4 buiten bewustzijno

De kapitein en de sergeants probeeren dit geval in de doofpot 

te stoppen,�och wij zagen de stem van jongenw uit de arbeidersklas

se gaarne in "De Wa�heidn •

JONGENS VAN HET 7e R.I. 
KP.J:P O S ;HOT. 11 

HET HOCFf> V.PJ:; DEN CÊNTRALEM 
VEILIGF..GIDSDIENST, 
namens dezen: 

J.G.Crabbendam. AAN: 
Den Heer Hoofd der Afd.IIIB 
van den Generalen Star, 
Julial1a Kazerne, Clingendaal, 
•s-G RAVEN HA G E1

,tl? 



CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 

Afdeeling: III B. - 7.D. 's-GRAVENHAGE, 

No.: 3557 Geheim. 

Bijlagen: 

ONDERWERP: J. Meester, 2e luit. 

' 

Van den staf van Z.K.H. Prins Bernhard, Inspecteur-Gene
raal der Kon. Landmacht ontving ik het volgende bericht: 

Il 

"Ik meen goed te doen Uw aandacht te vestigen op een ze
rd/ -=- "keren J. :r,IBESTER, welke zich als 2e luitenant uitgeeft behoorende 

"tot den staf van Z.K.H. Frins Bernhard der Nederlanden. 

AAN: 

Hoofd C. V.D. , 
Javastraat 68, 
Den fuag. 

"Ik heb het een en ander in onderzoek gegeven aan de l;li
"litaire Politie, doch de man blijkt onvindbaar. Ook in de :9olitie-
11administratii? van Apeldoorn, waar hij vandaan zou komen, komt J. 
"IfilE31'ER niet voor, terwijl hij evenmin bekend is bij het Ministerie 
"van Oorlog. 

"Het is niet uitgesloten, dat deze figuur reeds het noo
"dige misbruik heeft gemaakt van zijn uniform en van den naam van 
"Z.K.H. Prins Bernhard. 11 

Bedoelde MEESTER is dezerzijds niet bekend. Ik zou het 
op prijs stellen, indien hieraan de noodige aandacht zou kunnen wor
den geschonken. 

Het Hoofd van de Afdeeling III B, 
De Luit.-Kol. van den Gen. Staf, 

P. M. H. Tielens.

Tot heden was het niet mogelijk bedoelden
de Meester te identificeeren. 
Rech� 1. 26/3-1947. 

c.- Kon. Marechaussee, 
Raamweg 4, 
Den Haag. 

® 36<01 - '46 



r'1Cntio l 011 'i:; .. G.t'..,:vcnho.!�e:o 21 October 1946. 
No. 732 W'46 

rwcrp� ,h:i."tikel in 11.et Vrijo Volk. 

Geh i m.-
-------··-----

s.nr n..-mloià.ing ven kmtb ict 
en ondor to .::.; -11,d.fri(Ç v n , . d bot�� c 
he· . lJ • r richt -n 

8 Octobcr 194'5 1r • .;;a71 r, ·d. rat1 n 
bol':chc1 en moge ik Uwer· Excellentie 

l'et on.dorzoot �eru ingectel· door do.n .joor a_.van en Brink vnn mijn "taf'; 
"i7asrbij bl·:?Gk a.1t de sol1rljVi:;r v a1 het ingoeonden st'Ulc is de dpl.serg�ant 
de u.�an J'ohnn u rrit. <Jehoren 15"3-1 19 te Amsterdam� wonende ald:::iar Scheldepl" 6 
{Á:m$tordron"zü'i f;' in het burge:rlevcn Dirooteur Vfln de Hann• s füin.delsoudern 
c"v. 

Tijèlcns z.;.jn v rblij in het 14ili ni1: HÓapitnal Nebo te Nijmezen was de� 
ond.eroi' .. ici illgcdeold bij él 3tc.f'c·e. van het ll!o "'der &.t. e eert. J.,.,ter 
werd hi.J o�rcrgepl.,, fat n, · r , n Get...St1'1i' J,, +'à.., .n;r D{" od.ed.1 · st ') en v tr:Ianr
rJlCt gr vi; rJ.o_ gezond.en in a:f\lt' cht:i.J:lg v n ontslag , na ziekte. · 

Deze r:eri�'clT;-; is Voox-zittcr vim het et.ie Oomit\:: dpl.Onderotftu,ren 19}0 -
1939" wier ,ctic p::,:rc.l: c'.L 1oopt :m-,t ó;o vul den oo.Bcmd van Militf'liren . De H" 
is lid. van ü.e Part�i v n èûm .Arbeid.., If.et 4 ewnden stuk werd omotreek 18 o pt" 
Oï11Wrte0k; nd , � , o nedäctio v..n het 1fV"rj.je �lk't opmaron n. 

no· oollog -1..cder,nt.:ent (ze11oe)l1(1 in het .1.ng�zondcn stuk) is d sergC' nt 
de Ls� ·lan lint Io1ic . t.!r.,,,,.K" te 31:0"la. 
- �et d O� -'nt:t. :utJr,t.1t•1 Sto:i.•k 'i'vO, i badoold de · )u5.t ohc krijg;sgcvr.n...;ene 2e
T. lt" '3tB �k, up. tijd 1:-.rel"u �-· n · to liook. D .oo Duitoohe Officier werd
1 ··Wi� o ·, 1, ge?l µ.$ kt-ijg;;r,;eva.ngene e, · s JlM:<' liremon vertrokken. -D-ze persoon
I;l<'�kte O n nrroe�nter. :.nar:.ik en tond bok"" als een quorulant.

-:ot den T:·cld:we ...el werd b neld de Dl: itsoh.e krijgs vnnge.n,d}'i onderolficicr 
liar.ne1 die :.et n nuto geuerk:'.; '' ork:i.1 · u.nd( r Britioh order" op dAt I:-.o, ent ven-
oe s �-n � et "":"pitna.1. OP.îJU�zi,-; -w s • 

.:.1 bei o bov .vcrmo.,.do Ne erl sche :md.Gl'oi"ticieron. heb,;en d� onderwerpelijk 
aan d.�. :n' c:,1. .,, 7ger.i.0man op een afstru.1 van plm. 10 · ter. 

ö".; rok ?:J in het 1.oo.trosyitu!ll . " .,, zig voor het b w.>eken var, 
.::i:tijg,.,g "Dl "enQn, 'lie :m ec n :u· jnc11v, l:l ffiJO waren _.;er ,n.kt. i�i h 
tf.>:-:}at{;W.1i-'1Z v:.in zijn NeêLdrndschun o..m.1:.md:::c11t, den rt'�G.Knpitein ,a,., 
mü.k .i;ie J , e� · · rdt t le l. ,.p; l ... ullianel por woek to .ut�n6 

itoch 

hie toe 
tns" Voor 

-r-

lren groet 
' "'t" � welke ia te be ·oholl' .. en Al e 
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l!ij ae-t; ondoraoek· .rklru;s.rà! n c1.o s ,rgec.nten de llae.n e de Lange -ofschoo 
in hat bed.c"·li l'.3 nrtik l. gcsprok :vo dt v.::i.n den Ilitlerg:!'oet- dat nooh de 
Hitlo.:<5z>o"f; Il.Ollh de .w.ivel."� nUi r,ir.., ar· et wrd gebl-aoht" d.ooh een non-halsnt 
amioasl ho.a.dgebo.er,. ·cr1 aonziou vnn èle à.ae.Tbij gebezigde t.C tdruk:king ver kleren
sij beiden <hlic'.Jf"..l.i;jk ''Heil �li:t;l r11 te hobbca verstaan. 

Ol;> de vr r->g of he niet mogelijk was d.a.'b de uitdrwcking ".üeil edl �r F 
gebrui.lc; wns twij:t"c.l n m.J ticlUV�-lijk" doelt kwamen ,r.;er op h1m oorspronk 
• erl.clarin,3 terug. lü"" te ·U8(.';roA;en door den Felihli'obel geschiedde op overee:>j�i-, 
stig,' .Ji. ·• • 

D _o"go� ··1- !.fUl5e hcctt den N · .schil<m2.oht hierov r aangesproken en 
�,o EO<.> t in t f :cijpen" w ... ,rap hi ten ant oord kreeg dr t hij �de schi acht) 
hic ·m do ge m. t1a:r.o< · is h:1.d en dat zclte-ind.:l.en d s-rgeant oou in.grijpen -
hij vcrplich": w ·a z o noodig t,;obruik te ma.ken ven zijn apenen. 

liet �lemcnt van den Schildwacht .kond.en û.e Ned.omerof.t'icieren zich niet 
r""ler hcrinncre i. ,.,orgt. de Lange meende zioh te herinneren een soldaat van plm. 
'i .80 ll l nn� met h '.)fl/Sl!lll" ui terlijkrt • De naam van ®n schUd.wacht · wes hem niet 
be!renil e.'1 W} s niot . er te aohtorl1al nJ· Dove ie.n is het tijdstip Mrop h o n 
tJn ander v orvi.aJ. n�81. ju.iat bekend. i<le sproken van eind. Juli of begin 
.A.ugu:.1i:;us" Sc;;:-gt. de .1na verkl _rt

11: 
dat de uitdrukking ttnoodend voor een to tj 

1. -.lf;S i:îi.jmegens öre en04 door 0011 gebezigd is om het verh- siJ. op te smukken,
du op� ntnrJie berus. 

Uetzel:rd.c geldt " 1 het gc,,telde 'in die wagen rijde.a zij rondn aangcsien 
Z<Y.ft1C'1 Stö-o ' als hne po:!' r- 3onderl • jko auto ,.._"\.Vlezig w�en met af muderlijke 
opclrac.hte?i. ,, 

Het snwoord van d.'.;ln soldnt..t "ik zit achteri."'l. en moet hen bewAken is van 
a 1::lem'lell"' strokki.Ylg zonder op dit speciale geval te slo.nn" • 

n:ct sl.ol:: van hot v'i;:�î:i.aal omtrent de "o;lu;:en11 is als volgt te reconstrueeren. 
llahne had opd1"tloht om c.�ntinoo1"t telen nsar de ona.erdcolen ven .Du:i..tsche krijgs--

, ,ran C!iOn te , l:"Cl,e;on o.a. lle!l-1.' 1.!ook on naar de ziekt collega's in het bedoelde 
spitllr.J... 

· · 

, er. oangokola, z:i.jnd.e, � hij s·U�l"ck uit l.ïook en maakte van deze gelegen
ho'ld gcb:ru.ik om. • artikelen !:rstcm voor Mook aan de.zen D.otficier over te 

-�ken" Zoo or 1011 o. ocu 4,-ta.l doozon ru t schoe.m-ême, nlsmed.a 4 witte ping-
ongballon -v ;,ch'Jlldi 

ol•J,.m.s V"e?'�-:ing Va."l �t 'rok stak hij dozc ping-pongbellen in �ijn broek
.sakken ,. verlios t . oo.i. ko;:r.en; iclill�rs zij ware.a niet verpakt, ma.ar los. !iij 
vo:tJ:lr>.vrö..c "V oi� w&� d.· t� W1l1"1�er di't :U11lol.'<1.aad 101.>en ge,v®cErt waren" hij des ... niet t a 
Mm, ·t ou,1c v. n ,.ü.v�irsc · cnrrtanfiera in zijn � . • goatolcen rou h�bben. . 

:w· ;1e:rgt a.c naan _... wion den�., i.11torpreta.tie moélegodecld werd acht�e � 

verk:larin!., ni t ont14,11i1 ·etliJk: -'11erw1jl & cirtoge11 dt3 s3rgt. <l; Lange volhJJJl 
a . .:t het , i.erG-n , -

Uoid.e v -n toe, a ... t da uit· 1" iUB 11grooto doozen eier n" schromelijk 
ov rdl"eve 1 is_. à,_ "'- zij n et l:cr.:iden a!'.rn.em<m wat de inllou1 der doozen aa. 

ovend{,lm verV .-.r;r • de S0:rgt. Iman nog, dat de wij an dree;en en er-
zett�n de:t dv::ii:10 il.iet o,.,s op c zeer brc(;kbo.re inhoud al eieren. 

� n n . .11.Zian . l ·t geateldo in do l atste o.linea van het ingezond 
s1;u.k ;rerklti." rde tlc .,teller ëht �t ov<mee:nn opJ,!GS!11kt was en alleen bo ekki.ng 
h--d. op Qel'l v-cr1w.nl OUt",t'ent d.e ve;.4ho-.1dingcn von de .Dui�sche krijgsgeve.ngenen. 

ndottl"i.ns i.r .ll},n t.:\UiP. er. r.i(}t op 1 ·t voorgevallene te 1;'1jmegon. 
B.osu:mec,rend.e is fü . ., v :>l.gen.d.G conclu13ic ta trokkeni 

lle h� idc N(.,"éJ •• oud,,�o:f"f'ic'.tc):cn b:.?!Llen de ttitdrukki.ng 'HeU edler .1' sttt met. 
I:nge�teld '4ijmc op do uitcb.'uUdng •1;aei1 lli tler" is de mogolijîêh id niet utt
goolotcn t,1 , c:h!;on d; t de eorsi:geuoemdc t itdrukking verk,.,era. werd versta. 
E;c i::1 niet :met :::·�k.er. ,, id 1�atg s·èeld &t do uil.drukking 'Heil Hitl r" ia gebe.ldgd• 

ta me dl!t .... ;; de m:�do:!"l.<>nc'lnohe o!"f'i :,ren i7en het 'Jo .13. de uitärukki eU 
&!ter ?.:lr-st nccrm.len. donv störc!:: nebben hoore t;ebroiken. 
-



• 

• 

Vnst iS ka.::ien te sta�n &t èlo Nazigroe·!i door geen der beide IÀ.\itschers is 
gebracht. Il t verha!'ll omtrent &e tteieren" h onwaarschijnlijk; il'miers �tet-ck 
stak de ... ,, in f.."ijn broekzakken en c:bautteeràe �l:f'., 

Uit het om.erzoek is gebleken de.t deze ondcrwer .... elijke aangelegenheid
op overdrevon wijze :ia voorgeS'ccld. 

:een ru.maien van de Date van vrijheid die door do Duitsohe krijgsgevangenen 
1ordt ..,e.no�cn zij nog vermeld:
ie. ,,,o.n.'1•3 r de l)..1itsohe R.c. ot een B.O • .l!lioh naa;t" è&n van aijn onderdeelen wU 

gegeven dan v.t"a.ogt hij da -rtoe to atOi.rlllin,g aan bij c.- B. T.B. 
Uij de re1s b staat de escorte uit 2 militairen, Wa.a,;'Van 1 officier. 

2e" De Du.itsohe o.en. ktm.1ten doh in hot rayt,n v-an de ccrnpa.gnie verpll'.,tsen, 
Wa,';.l. .. toe zij don t!lVond tevoren aau de betreffende o.c.-B.T.B. hun aenvraag 
eacorto indienen. 
De escorto krijgt het escorte.briefje alamede de reisopdracht mede en brengt 
e� ko:r:t solu·iftelijk verslag uit na. b�ir.di� der opdre.oht • 

.}e.Vlanneer gewond� of' zieke Duitsche krijgsgevangenen in een Ned.MU.Uospitaal 
wo1><1en verpleeg wordt door d� reop. c.en • ..,13.T.B. toestemming ruin den 
Ln.gcrcommanliant verleend om 1 maal per waak de zieken of gewonden te be
zoeke Lie:rvooz "ordt C(:n va,ste bezoekdag vastgesteld, terwijl de bezoek
UJ;en li&;en tu11nchcm il:...00 en 17 co • .De aanvraag moet geschieden den avond 
tevoren� to�jl eon escorto meegaat. 

Dé Territoriaal Bevelhebber 
in lfeèlerlaud..• 
de Generaal-ltlsjoor d,�r Artillerie• 

w.g. !r lJ.Tans.

. 
.l 
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- ··- î J./ J./ btJ Rap"Dort ver1.cldende et 0··1:1erzoe1
: 

in de Cavc.le::::ie:�azerne te An.ersfooTt, 

------------------ � 

• 

Den Eeer 
Commissaris van
Politie te 
A1:ERSFOORT.

R J... i-' :P OR T. 16 OGT. 

ang .·nd2 het door U gel�ete onderzoek in de Cavaleriek�zerne
te Amersfoort, hebben 1rij JülL�- J.t<.� 3L oo.:;T:::;RHOFF en ::::.:mDRIK 
DIJIGrR.i., rechercheurs v�n Politie der 6emeente A e:.."s..::oo:rt, 
deeer U het navolgende te r P'!'_)Drteeren --------------··-···---
"Op . oensd� 0 4 3eptember 1946 ·:'eldden '. ij ons l)ij over..;te 
Le.tour aan de Cavblerielrnzerne te mer�foort. lda· r .1erden
1,.ij in °edeeld bij "1et .3tef-Eskedron. Tot 14 .:ieptember l:)4v 
hebben uij dE-.i.ar 0,ls gewoon sold àt dienst _;ed k' n. 
Gedurende dien tijd . i1auen ': ij tot de overtu.i:::,inG;, c...t ev-en
tu.eele schu.ldi::;en aan de d2ar je11. l"�tsten tijd voor ·e:�o er 
dL, .. fst llen gezocht Joesten ,.orden onder de ...ansclr .... p.:;)e:1 v ·1 
kc...1;..er 123. 
Het ble0:i.c ;.,eldra ge,:enscht on: de medewer�L1� te verkrijgen 
''ö-11 en�:el e b ek,mLe en bet rom1bare onderof ficiere·(l • .n.ldu.s ·.rerdc
ons toegevoegd, in die volgorde, de ,iö..ChtL.ee�t er Dij:!.cstra eYJ. 
de opperwachtmeester Gernaat, beiden ou.d-politiemi.nnen. ::Jeze 
z ou.den in het bijzonder tot taak lebben om in a'?ni.Jerkin� ko1"en�
de verdachten te verhoeren. 
_..,1:::: resul tE.at van de nu on tstane samenwerking zijn daarop 4 
militairen in voorl oopig arrest gesteld. looals Op_per G. en 
um. D. ons tenslodl te op Vrij dag 13 .September 1946 "ededeel den,
hadden 3 dezer aan hen bekend,zich aan dief�t�llen in de k�
zerne te heb.ben schuldig ge·11aal t. 
De.ar het zich tha.ns liet �.anzien, dat 1.et het ont:mas "ersn 
van deze daders n" ar alle ·;1a2-.rschijnl ijkhe id meerdere, zoo 
niet alle,diefsté>llen tot :la:-,:..·!leid konden .orde'l ;:;ebracht -'1 
ook uvericens onze aanwezigheid in de kazern e  uitlekte, hebben
-.1ij s;eweend ons o::_J 14 .::>eptember 1946 d"' .ruit te m oeten teruc;
t relclrnn. 
Het onderzoek "ordt thans doo r 2 offi eieren €'1 opper Ge r·%.c. t, 
d ie oy onze, toe ezegde, mede\.erki·1g ;Jlijven rel:enen, voort-
"ezet. -------------------------------------------------------
Ten '-',an zien vo.n politieke (com1Yunistische) _cti7iteE in de 
kazerne het volgende 
Hoe'Tel -.. ij in die richti•:16 niet zoodani;:; hebbe::: �ezoci:it 1 _
te,1 0·9zicht e  V".n de di9fst..,lle'î, · erl·e,1 1ij ,:! ro:'t:::en'c o�, 
è .t ovs in.ziens c;e::n, lthans rerkoo.re, acti·riteit :;,1�_t:
vindt. I-fot ·,.eini::;e door ons -,-,c.,.:e::;e··10 en duidt eer o.o- e_r: -:e�
::. cherend ._old" t es k schree1.:,, en. De t eekens, zoo als v0 or�OLL;;,!dEo 
op bij gao..nde door ons uit de lrn"z erZ1e """'de ,,.e·br'""cnt e lijst . et 
n""men, moeten zijn "'"n:::;ebracht door L-Cn �old..,, t en , ouden de"
indruk �mnnen \, e!-:::lcen, d c die 3 :perso'1en als comn..uni._ te"! 1. oe
t en worden '-a:'J._:e;:1er:1!.:t • ..0etro\:::ene .Sï.;.u:::-d �1eboe .... ij c'.t"'r"' 
d2.;e'1 ',cde0en.:1-kt, :_ei. �;:u1'1en .. ij du.., ni:,c beoordt:ele-:.; Ditert
i:3 e n der v_n dic=st' l verd""c:1te cr::.one,1 ê!l :1 s:.. ·c "'ic:1 clo"'. 
�;:e1nen uls een c:;e;::a.:zuchtig ie,_ nd, àie er v· 1" c1.lle .. ·:it:.:l t 
en niet .. _et .,at hij der.n ze

0t, Erlin.;2 verbl .ef ni_t in d0 
_:0,zerne -:;U bleef ons du._ 0·1bc 1rend.----------··-- · -----------
;3.t betre::t de'1 �_ee ... t onder de IT.dD�c:1c ... Le-i v'-r eld�·1 .ij, d v 

in het :Jij ZO".J.der �bij :·.et 1trede:'1 sroor� de '.,_ �L ., ·.:,::.� " .1. 

eten en in het "l�emeeri -oij :1et .;:;t v lén oij _2_ 'r .r �::.jr., 
-ci,n u.lle.., ·,,ordt uitgelr:r" J.Jd. Diegenen met .:;roote·1 t.onà • ro"

ren él 1 ·0.nder te overtroevo-1 r1Jij diYJ.t:;t:n cze�d o:-C:_r, 



"",..1t iJoc:1 t "1 r�:: .... �10 Oo: .... :1s� �:L"1.:.�rc�er o-v \.., :c l o:Z �1i"é 
r otiv-.,erde dir(;e11, 'Te_l:: 1 ter: o.,zic'1 --""l .1 o: ·üe'c �� 
de euperj_,:mren, is c t::.:-e::.::. Onnood ig te ..,ni'J'lelden, d -:; 
zulks �1;:n verk_erde beihvloeding ·· ""1 zoo_::enc... r..de z;ro -.;n-:: 1

• 

Lil it..,.iren in de h":111d . ..:r:'.:t. 
_\1 deze dingen er" oo]r per.;on n o::;i hun juiste .1 arde te 
sch�.t ten verei.;;cht echter eer.. l.:rnger_ en nam. :eurige_· .,,tudi. 
Qfc,choon in het ·lg(;;jj,�en dit .,el gezegd kan .orden, at die
genen die n.eer direct met de jonge'1.., i1, cont- et .:01ren, :'1:::t 
n..1..,1e :1et oude rof:.:i c ier.::nk der, van groot en invloed kun'1C'1 
zij:1 op houding eri cedrag. 
doo z""-1 oo�: rechtv� .... rdi ·heid gepaa::.:-d .;armde tret . o ,rl�lheid 
.-elen h0t i:·otief tot r nJ::erer: }:unnen ontne, .. en. 
Korte n.!8. r :irnrn:-chti:31:; toespra:cen zo ·de:'1 rellicht ..• eni.., 
ver:::trnd uit den ,_,eg kunnen ruin,en. 
lüd dige elementen lrunnen ,_llicn� i; .i_:rd "orJ -.; ·1 öo"lY 2 
voora·"' 0a·�nd ond erzoe1

: nao.r :1et verleden der r. il i tai ren. 
esul'.i1c3rende z ijn, ij v n 1 ,sening, d�.-;; orde, tuc'�c e� v deY

l�nd liefde voor de, doorsnee �ederl nds�.en sold· t niet 
u.116611 zullen blij::.:en te .áijn "1Je:_:;rii:-_e'1.'1

.-----··---- · 

. ----·-- .... ·-----� .. --·�---- ·-- .. ---·----------------- .. - .. - --- �-- -----

Hierv n door on: op0eu akt dit ra�port, d&t lJ elote- e
te_kanden t �n_r_foo�t den �l 0epteLfuer 1�4 •. 

··" :Politie,



GEMEENTE - POLITIE 

BAARN 

Baarn, _ ..... 3 ... 0ct_ober ____ l946_. __________ _______ 
Stationsweg 22b 

Tel. K-2954-2444 

No. ·11/'·····
Bijlagen: 

Ik heb de eer UEdelGestrenge het navol
gende te berichten: 

• 

Bij de door mij opgedragen controle op de spoorbaan 
in verband met het passeeren van een 6 tal xnti:militai 
re treinen op Donderdag 3 October 1946 is mij door 
personeel van mijn onderhebhend corps gerapi:;orteerd" 
dat vanuit den trein,die om 6.35 uit .Amersfoort ver
trok"onder de Gemeente Baarn lukraak vanuit de achter 
ste wagons met scherp is geschoten,zoowel met karabijm 
nen als met een stengun.Op het station Baarn moesten 
zoowel de aanwezige rechercheurs als het spoorwegper
soneel dekking zoehen,daar een regen van kogels werd 

afgevuurd.Tevens is uit den trein,die om 7.35 uit 
.Amersfoort vertrok,vanuit de derde wagon van achter 
met 3 karabijnen verschillende malen met scherp ge
schoten.In beide gevallen werd niemand getroffen. 
Vanwege den mist was van een e.v. herkenning van dè 
militairen geen sprake. 

• 

Bij het passeeren der treinen"die respectievelijk 
om 8.45" 10.30 en 11.50 passeerden, zijn geen bijzon
derheden te melden. 

Vanuit den trein,d.ie alhier om 13.20 uur passeerde 

werden op verschillende plaatsen cigaretten uitgewor
pen. Een en ander is door mij onmiddellijk telefonisc 
gemeld aan den Commandant le Divisie Kon.Marechaussee 
te .Amsterdam. 

De Hoofdlnspecteur van }olitie. 

Aan den Heer Hoofd v/d Centrale Veiligheidsdiens 
Javastraat 68 
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s-G RAVEN HA GE.
···················································---·-························· 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full



