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's-Gravenhage, 26 ov:ember 1948 
Plein 1813, No. 4 

1114;3, 

5.1�3k 

Naar aanleiding van Uw brief Nr.47266 dd. 

29 October 1948, mij toezendende het dossier 

inzake het Venlo-incident, moge ik U berichten, 

dat dit dossier door deEnquêtecollDilissie Regerings

beleid 1940-45 aan mij is geretourneerd. 

Het dossier wordt hierbij aan U teruggezon

den. 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Voor deze· 

De Raadadviseur in A gemene Dienst, 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst� 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e • 

® 5017 - '47 



NOTITIE van C 5 
aan H C. 

Betr.: Venlo-incident. 

Naar aanleiding van brief c.v.P. Venlo (ACD/48059} heb ik o p
30-10-1948, bij afwezigheid van afzender, gesproken met diens
plv., de Hoo fdi n specteur van V uren. Heb bij deze pro test aangete
kend tegen de gang van zaken, aangezien de op het incident betrek-
king hebbende stukken het ei  om van de c.v.n. zijn en slech t s
in bruikleen werden afgestaan aan de c.v.P.
Van VUren, die van deze aan� , nheid niet precies op de hoogte
was, heeft uit de administratie van zijn dienst kunnen opmak en,
dat de c.V.D.-stukken via de P.F. in Den Bosch gezonden zijn aan
de Mi nister van Justitie. Zijn Ministerie zal n agaan, in hoeverre
nog  termen aan wezig zijn om personen te vervolgen, welke bij dit
incident betrokken w aren.
Wij zullen :rvr..r Fo ck van een en an der in ken nis moeten stellen. Moge
lijk kunnen wij Fo ck verz oeken de bewuste stukken na gebruik aan ons
terug te zenden.

1-11-1948.

C 5.
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MINISTERIE V Alii' ALGEMENE ZAKEB' 
Javastraat 68, 

Nr. 47266. 

UlTGE 

'a-Gravenhage, 29 Ootober 1948. 

�

Naar aanleiding van Uw schrijven Nr. 20930 dd. 8.10.48 
heb ik mij telefonisch gewend tot de commissaris van 
Politie te Venlo, met het verzoek de stukken, die ik hem 
enige maanden geleden ter inzage had gegeven terug �e 
mogen ontvangen. 

Als antwoord ontving ik heden een aantal stukken met een 
begeleidend schrijven, waaruit blijkt, dat de stukken door 
ons ter inzage aan hem afgestaan, door hem zijn gevoegd 
in een verzameldossier, betreffende de zaak Venlo, dat 
zich bevindt in handen van de Procureur Fiscaal te 
•sRertogenbosch.

Van de stukken uit dat verzameldossier, die volgens de 
commissaris van Politie te Venlo de voornaamste waren, is 
door hem een afschrift. gemaakt, dá ik U hierbij-doe toekomen. 

-Mogelijk is het voor de Parlementaire Enquêtecommissie van 
belan�het gehele dossier bij de Procureur Fiscaal op te 
vragena 

- :...� . ...
., 

.,' :. 

Aan de Hoogedelgest.re:nge Heer 
Mr. c.L.w. Woct 
Raadsadviseur in Algem. Dienst 
P:èin 1813 Nr. 4 
Den Haag. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze; 

IJ 
L. Pot.



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 's-Gravenbage, 26 October 191+8 

19193 
Plein 1813, No. 4 

.. 

Met mijn brief dd. 8 October, No.20930, 
v-erzocht ik U om de te Uwer beschikking staande 
gegev-ens te zenden betreffende het Venlo
incident. 

Tot dusv-er heb ik geen antwoord van U
mogen ontvangen, hetgeen ik echter op korte 
termijn gaarne tegemoetzie. 

Dienst, 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e 

@ 5017 - '47 
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COMMISSARIAAT VAN GEMEENTEPOLITIE ENLD 

Uw kenmerk 

Onderwerp: 

I 

Hoofdbureau : Lohofstraat 12. Telefoon 2062 en 3842 

1 Uw brief van 

·2 2 OCT 194

Aan: De Heer Hoofd van de 
Centrale Veilig1eids Dienst 
t�a.v. De Heer �ot 

Ons kenmerk 

te 
' s-Gravenhê..ge. 

1 

VENLO 

( 7832 - 20 October 1948 ) 
Verzoeke het omlijnde in uw antwoord aan te halen 

Naar aanleiding van Uv, desbetreffend telefonisch 
verzoek heb ik de eer U te berichten dat de door U in
dertijd, op een daartoe strekkend verzoek v2.n de Heer 
Yrocureur-Fiscaal te 's-Hertogenbosch, afgestane stuk
ken betreffende het grensincident 1939, door mij ge
voegd zijn in een verzameldossier betreffende deze zaak, 
welk dossier in handen van genoemde rrocureur-7isc�al 
is gesteld. 

Van de voornaamste stukken zijn door mij afsch�if
ten gemaakt, die ik u hierbij ter inzage doe toe �o,.,en. 

Ik moge U verzoeken deze na gebruik aan mij te 
willen retourneren. 

Eu/M. \ 
call.:\; 
bijl.: doss. 

DE cm. .,ISS. sIS V1JT GEI1:::mt�=:POLIS!IE, 
b.a.

De r van �emeentepolitie,



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT l Vol:no. \ 's-Gravenliage,-- .B,.,lG-',48 
Plein 1813, � 

I 
Nr. 20930 · 1 OCT. 1948

e 

• 

De Enquête-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, 
heeft mij ber-icht, dat de heer Mouton destijds werk
zaam bij de United Nations War Crime Commission me
dedeling heeft gedaan, dat door hem verzamelde ge
gevens inzake het Venlo-incident, waaronder zich o.a. 
bevond het "Interrogation Report" van Emil Rasche 
(Legationsrat en in Pebruari 1940 Hoofd van Sectie 
P XIII van de Persafdeling van het Auswärtige Aint), 
zijn overgedragen aan het B.N.V. 

Ik zou gaarne alle stukken, betreffende het 
Venlo-incident in Uw archief, willen ontvangen, ter
��jl ik U tevens verzoek, mij mede te willen delen 
of het U bekend is, dat bij andere instanties zich 
nog stukken in verband met dit incident bevinden. 

_ De 

DE MINISTER-PRESIDENT, 
Voor deze: 

Aan het Hoofd van de c.v.D.

Javastraat 68. 
1 s-Gravenhage.

. ,' 

® 40221 - '46 
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.(:_ Telefonische/mondelinge mededeling 

Ter beha11deling aan: SPOED 

hr.� �UR�·,'. ... ··· ········ ········ · ·· 

c? �� �- �� 4 /r� ::::�- .4,,-
.. ..... ..... ·é., ........... : ............... � .................... � .. � .. ��····· ···-·: ······-··· · ·······/.�-.. � 

b J ' $k. - � - . 

. -���� ��-

•.. �::. �t:::;:_:��;�-�t:::::::. 
.. . p��·.. ······· ·································· ··············· ........................ . 
Opgenomen door: . Hand.tekening: Datum: Tiid: 

/Z «...1-.f. 
� 1724347-P.v d L 
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COMMISSARIAAT VAN GEMEENTEPOLITIE 

.VENLO 

Uw kenmerk 

Hoofdbureau Lohofstraat 12. Telefoon 2062 en 38�· 

'f'ltJlt· 

Geheim r. 4 · \

Aan: De Heer Hoofd van• de 
CentraJ.e Vei.Ligheidsdienst
Javastraat 68, 
•s-Gravenhage.

no. 30280.
1 Uw brief van I Ons kenmerk j Venlo 

13-8-48. ( 6508 - 24 Augustus 1948�

• 

Onderwerp: Verzoeke het omlijnde in uw antwoord aan te halen, 

In antwoord op Uw bovenvermeld 
schrijven heb iK de eer U te berichten dat door
mij op last van de Heer Procureur-Fiscaal te 
's-Hertogenbosch een onderzoeK ingesteld 
wordt betreffende het grensincident 1939. De
door mij. van de heer van Noordaa ontvangen 
stwrn:en zijn bij het betreffende dossier ge
voegd, dat zich momentee� in handen bevindt 
van de Heer Procureur-Fiscaa..L te •s-Hertogen-
bosch

1
Eu/M. l 
co��.:

DE COMMISSARIS ViN GEMEENTEPOJ..JITIE, 
b.a. 

De Inspec
)�

ur van Gemeentepo�itie,

rl(}/Vv / 
MOOSL .(t • '000-J•41 



• 
50280 

VENLo-mcIDmT. 

• 

GE HEI M. 

13 Augustus 8 

Hierbij nt>ge 1lt U 1n herinnering brengen, dat de 
Heer van der Noordaa van mijn dienst U op 12 Maart j.l. 
diverse stukken ter inzage gegeven heett, met gegevens over 
het z.g. Venlo-incident. 

Ik verzoek U mij te berichten, lll!lnneer ik deze 
gegevens weer tegemoet kan zien • 

Aan de Heer Commissaris van Poli tie 
EET Fl)OFD VAN DE CENTRAIE 

VEIUGHEIDSDIENST, 
Namens deze, te 

VEN L O. 

;r.G. Crabbendam. 



UITGELEENDE STUKKEN ,-, .-Il A. 91J 
VENLO - INCIDENT. 'tJW/ � 

De ondergetekende, G.J.c.J. Commissaris van Politie te Venlo, 

verklaart van de c.v.n. ter inzage ontvangen te hebben:--------------------

1. stukken betrekking hebbende op het z.g. "Venlo-incident";------------------

2. Een dossier over het onder 1 vermelde onderwerp, dat aan Mr.H.J.Woltjer van

het D.G.B.R. was geleend;--------------------------------------------------

3. Losse stukken, verband houdende met W. Ortmann;----------------------------
. . . • . . 

4. De B.N.V.-brief No. 3032/46 over de Duitse politieman Ka.la.---------------

� 1 ex. in OD 14 
..--- 1 " " Co/ 30200 

1 '' " Magda/.Kals 
1 " " Magda.'/ Ortmann 



I •
Opgave ;an de stukken, welke op 10 Januari --ü �r. oltje v� n zijn �er doorzending naar Neurenberg._!"� � '7"'/� � .·

:!!..��!!:� Ö 1:,, ,,.,_, N, • ,-.__._ · ..;.._ "'-<-7 ':J.L,,,, '-· / �

�
· 1. Afschrift proces-verbaal van Commissariaat van Politie e Venldd. 19 november 1939 (nr. 437). v 

� 2, Afschrift duplicaat p:roces-verbao.l van r.omm.van _ ">-• .. , 
d.d. 19 November 1939 {N'r.436). Hu:....,-.� 1�� ,_;_ ,rl) 1<1· 

'Á. 3. 1\.fsohrift proces-verbaal vun Conm. nn ?o 1 • te Vc.,l::> tl. 1� r 
ber 1939 (lifr.434). /�� ·""'l 1 �� �- � trb 1y 

4. Afschrift proces-verba.al van Co'1ltl,van Pol. te enlr d . 15 Novem-
)(. ber 1939 (nr.433). �e,....., � 1�a..- � t,.·(l--ê, 11,1 .

� s. Afschrift proces-verbaal van Comm.van Pol. te venlo ....n verhoor 
J. B.S.H.Deckera, dd. 10 liovember 1939 (Nr.424Q.). v 
Afschrift proces-verbaal van Cornm.van Pol. te Venlo 
Tj.A.�he�len, dd. 13 November 1939 (Nr.429). � 

van verhoor 

7. Afschrift prooes-verbaal van Co:rmn.van Pol. te Venlo
J.Cb.H.Nass, dd. 19 Nov�mber 1939 (Nr.437).

van verhoor 
'==' rl 1'. f 

K 10. 

>' ll. 
12. 

)( 13. 

K 14. 

15. 

x 20.

Bericht des Reichsinnenr..iniateriums, Eerlin den 29 lfärz 1940• 
Tra.nslation of personal notes by Earl Benno �Eitl! fro pages 
17,18 and 19 of penoilled notes'and of pagest14-15f-- :?

Rapport eerste bezoek inz. grens-incident Venlo, verklaring van 
H.P. Ba.clrus t dd. 5 ia.art 1945 van 13.N. V. 
71 F.S.Section, the arrest of Stevens and Best on 9-11-1939. 

Foto Café-Restaurant Frans Baokus. 
Reinz Di.tlkheller: DUsseldorf 3 3ept.1945" Bericht ilber I"..eine _ .Wahrnehmung beim Vorgang àm 1.2 November 1939.r� � d< .... �-?vJ 
Afschrift van schrijven van de 1fod"vertegenwoordi6er in le 
U"N.w.c.c., dd. 29 December 1945. 
Verklaring van Mevr. Gpruytenburg-:.:rohell te Venlo- est, dd. 
12 Jan.1946. 
Bureau Inliohtingen te Bruooel - Verhoor van. &'3n lid der Almehr 
betr. Na.ujoks. �- � ie--J.4-..... �-"' tJ.-.o 1'/ 

Voorlopig verslag Venlo dd. 6 Maart 1946 van B •• v.

Rapport 2e bezoek inz. grensincident Venlo dd. 12 &a rt 1946 
Proces-verbaal van e.n. v. vo.n verhoor J .B.Janssen dd. 14 aart' 46 
Correspondentie met Intelligence Bureau Detaohme t (i , .rl::... ) . 
bestaande uitrJ<a. notities gehU.mraerd van 1 t/m 4,1".ac... •• ,�·11.:'·?.,�"'h,'-;r'-

x b. achr.Ur.Einthoven aan I .B.Detl.'c.a,ent (l;et •) 
� c. brieven van I.B.Detaohment (Neth,) Totaal 5 ..stuks, waaronder extract van onde T ,.·. � ·-wi 

Schellenberg. (�.,..:��r� 
� --, �· 1s· H? 1;17

•s-Gravenhage, 10 Januari 1948.
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,;MINISTERIE VAN SOCIALE 
Missie tot Opsporinb van vermiste Personen uit de
No. Bez ettin ·sti j li MEN GELIEVE BIJ HET �.NTWOORD 
L,\ \·108 

/s • N AUWKEURIG TE VERMELDEN: 
Br°RttHT OP SCHRIJVEN VAN 

NUMMER, D AGTE EKENING EN
ONDERWERP V AN DIT SCHRIJVEN

BETREFFENDE 
Doss. 1277 

's-GRAVENHAGE, 
1;.l;J.EGR

t
AM-ADRES: Sl;)ZA

d .K.or enaerKa e
PERSOONLIJK • 

• 

19 ... ��-1.tC:) 24 .Fe.br:uari -.w 

10. Tel.110262,110360

Hierbij in�esloten gelisve U ter ken-
, nisneming aan te treffen, 2 rapporten betr. 

'" ons dossier no. 1277. 

• 

AAN 

plvv. Hoofd der Ned Iv.liclsie to"t 1 • .; 
Opsper· b van vermiste Persune� 

de Heer E. v.d. Noordaa 
p/a Javastraat 68 

•D e n H a a g. 

---------------

' 31074 • '46 



bijl. schr. d.d. 24-2-48 

LIII-;I.5'1'ERIE VAJ."i SOCIALE Z..\KEN • 

Missie tot Opsporing van Vereiste Dossier No.1277. 
PePsonen uit de Bezettingstijd. Be�r.D.Klop. 

RAPPORT. 
In opdracht van de OCD.V.de Tombe,hoorde ik Jan van den Ende, 

Hoofd Agent van Poli tie te Rott erd.am gudetacheerd als OCD bij boven 
vemelde Missie 1op r· andag 23 Februari 1948 in de Straf'gevangenis 
te Rotterdam .,, 

Herbert W U L K,oud42 jaar, 
Crim.Raim,Chef Sipo te Rotterdam 1.94 1945. 

die mij desgevr agd het volgende verklaarde, 
nrret geva.1 waarover U mij .spreekt is mij inderdaad bek d.Hier

Ao�er is :Ufden Ha.ag,in de Casino,breedvoerig gesproken door de lei-
der de destijds gedane overval op de Engelsche agenten, arond 

�ich ook de luitenant Klop bevond.Dit z:111939 gewecst,zijn.Bij dit 
gesprek is ook Sçhreieder van Afd.4e uit den Haag aanwezig ge 1eest. 
W. t ik mij nog her'inner.en kan zal ik alsvolgt weergeven.
De Sturmban.fuhrer(Gen.Majoor)Schellenbergtschuilnaam destijds Schemmel, 

.b oorend tot afdeeling 11I,Berlijn,SD.Act1eve Spionag ,had in Holland 
contact opgenom-aa,d�t zal 1939 geweest zijn met drie personen,di 
behoorde to� de Engelsche Geheime Dienst.Deze personen waren gena d 
stévens,Ebens en B,est"'Iwee van deze personen waren Engelschen n d 
derd<'3 die naar ik meen onder de naam Ebens 1eefde v1as naar later bleek 
een Hollandsche Luitenant Klop genaamd.Nadat Schellenberg,die als m d -
we:rkers. had fChristensen van Amb>t 6 Berlijn en Sturmban:t"uhrer Naujox, 
heeft.na enkele besprek1mgen met genoemie Engeische genten,cteze za 
met Hai,drieh be-sproken,waarna besloten werd,deze drie. &lgel"'che Agenten 
te doen· arresteeren en dan. deze zaak te qoan uitspelen,alsof de Hol
la.nds.ehè Regeer1..Ylg· toestond dat Engelsche G�heime ·Agenten op Hollandsche 
bodem opereerden. Zoodoi:lnde-zou-uok a.e---inva.l van de Dui teers in Holland 
voor de buitenwereld verantwoord zijn en zeker tegenover de Duitse e 
Bevolking.Dit plan is dan ook volledig uitgevoerd en op de be\"luste dag 
in 1939 werden de �ie agenten en nog een cl1auffeur,door een groep v. n 
de SD.uit Ulsseldorf' onder .persoonlijke leiding van Schellenberg op de 
Hollandsche Grens bij Venlo overvallen en gaarresteard.JG.op voornoemd 
beeft zich verzet en is daarbij neergeschoten en tijd�ns de overtocht 
naar Dusseldort' is hij overleden. Voor :zoover ik mij kan herinneren is 
hij nog in een zieken-huis te Dusseldorf opgenomen geweest.Meergeno àe 
Clwist.en.sen was destij.ds of in de te zettingstijd Directeur n een sui
kerfabriek in Holland en-moet hier in Holland gevangen zitten.Dat op 
dood is- kan pertinent verklaren,alh0ewel ik niet bij zijn dood aan: e
zig beri· geweest,maar dit is mij persoonlijk medegedeeld door öchellen
berg,die hierover uitvoerig gesproken beeft." 

daarna hoorde ik,rapportC;3Ur1op td.jd en plaats voormeld: 

gende verklaarde: 

Joseph SCHREI EDE R,oud 43 jaar, 
Crim.Director,Afd.4e Contra Spionage dan Ha g 
tijdens de Bezetting,die mij desgevraagd het vol-

"Het. is inderdaad juist dat ik getuige ben geweest bij een bespreking 
gehouden door Schell-enberg van ru?d.6 Berlijn,betreft'ende een spionag 
geval uit 1939,dat zich a,fgespeeld heeft op de Holl d-Duitsc e Grens 
bij Tenlo.Die bespreking kan in 1942 geweest zijn,en werd gehou en in 
de Casino�Schellenberg die de schuilnaam Schenrnel had heeft daar uit
voerig over gesproken want deze kwestie sou later leiden tot de inv 1 
in Holland.Deze inval zou dan gemotiveerd zijn in verband met spionage 
door de Engelsche Geheimedienst en wa<1raan d Holl, dsche pionagedienst

edewerkte.Hieraan werkte ook mee buiten Schellenberg Sturmbanffuhrer 
Naujo: en Christenseu van Afd.6. 



2. 

Af'd.6 Berlijn.Deze Cristensei wa.s Directeur ven een SU.ikerf'abriek 
te Aerdenbou�.Deze was weer bevriend et Dr�Carnitznik te Aerdenhout. 
Deze nr.carnitznik weet ook van de hee1e za:llt van Venlo. 
Mij is medegedeeld dat. tijdens de overV'al van het Daitsche Co do 
luitenant Klop zich verzet beeft en tijdens een schietpartij is ne r
geschoten en :tn een ziekenhuis te Dusseldor:f is ov�l d .n t is Klop 
is overleden berust pertinent op waarheid.Dit heeft. eh�llenb€rg zelf 
verklaa1•d.Deze Sehellenberg bevindt zich als getuige in -eurn erg. 
Mijn bea.nitJte Orttmann,die zich momenteP.l in Vught bevindt,z l zeker kun 
nen verklaren,wie destijds bel1oorde tot de Sipo in Dusseldorf',ch hij 
in 1939 tot het. Commando Dusseldorf' behoordeoMijns inziens is Klop in 
een Crematorium in de omgeving vroi Dussaldorf' verbrand daar dit in de 
rege1 gebeurde.Als U wilt va.st.st,ell m mar het lijk m oitr de a.sch van 
K1op gebleven is zult U dit aan Schellenberg"Christensen of Naujox 
ten vragen.Ik wil bie.· nog aan toevoegen,dat ook R uter van dit geval 
pr.ec.i.e pi!Ële hoogte ia.Heidrich en Schellenberg zijn de mmmen in 
di� Spiona.gegeva.l geweest•" 

Ik 1rapporteur,merk hierbij optdat absoluut aangenomen kan worden,dat

1uitenant Klop even na de overval aan zijn bekome verwondingen is over
leden.Een onderzoek in Dusseldor:f zal kunnen uitmaken, t met het 
lijk van Klop gebeurd is.Sehreieder merkte nog op dat de chauffeur 

� Lemmens uit zijn gevangenschap is ontslagen op voorwaard ,dat hij in 
Holland voor de s.D.zou gaan werken.Ik heb Sehreieder,hier verder niet 
over g.ehoord�daar ik in de meening ve�keerde,dat mijn opdracht zoover 
niet luiddd en indien noodig kan ik hierover Schreieder nog n&.der hoor 

Den Raag,23 
De O:ff"Civ. 



26-1-48 
ArSCHRIFT bijl. schr. d.d. 2•-2-48 

C! 

Opsporing van vcrmi0te 
uit de Be�ettingstijde 

verhoor-Rapport 

la·.r a,.nl�idinr van e n  mij i.Snock o.c.D. door de Beer de 
rnrotrekte opdracht, hoorde :ik op :26-1-48 e n persoo· , di 
zijn: 

J .F.,=:!l.=J.bL�. 
oud 49 j. r ; r gchoudc 

"In 1925 leerde ik. �l 
deed� ±k z--órSsr E. 3"'v) 

d za .• en 
a:uri. .as 

Payne..:.Bes·t;. 
Toen ik h'"' m. in Ge loop de!' j:.:ren beter leerae k nr,en, e d ij a.ul-
dclijk, dat hij u, et ':!.llocn 11 ... ndelde in cosmetische nrtik en, doch 
d -t hij ook in OflfJ J:1�d ..:-.-mm als liu. v n de Er gelee ,n,h"i e Die �t. 
Aa ,ee,.7,1.en il': hi rteccr:. gc""n cnl:cl be.zwaar ·h· d, bel il: ete d "iet hem 
o_ r"is geweest nu .r plt1.o.üSG'l'l, die. ik n:ict oom.en ZE:.l, d .... .:lr op J,Jdjn 
diccrctic gerekend �ierd 3 oc v:oràt. liet r1as .in dit r i:.. d� dat ik 
in gc3in Oct;ober 1939, ·ermizte voor h�t eerst ont. Qctte, tven ik 
':em een 1ricf ovcrL ndiGdé voor Dh.r.Bcst. _ et Best en de Lt.�lop en 
een zekere� 11'i:i!ajoor !:>to ·eus "' eveneens een .wngelsma , ben ik tLt de auto 
3 x hi! .. r -re1:.lo [.;CVH:ics·t; ., alwao.r geconfereerd werd 1�et cnit5 Duitoers 
0·1der leidintr ·,an iemand, d. 1.e !6ich Schimrn. 1 no ,mae. "'ij erdden voor

leder ·. i;.rl ee>1 ondori.;,r�mds0 b-.:wegine; te zijn. Op 9 � ·v .1939 zou "eder
om een conîcrentie plaat::: vindm.1 op -011 ando __,rmîlld· bied in e n ca é
tjc bij de ·'-,t·t.ns : 1I3a' c n gcne.amd. De afs 11c.. .... �: 1:..s, d t ,·ij Bl 
zouden ohtmoeten om 6 00 uur. V ij war �n ed..i.tcr , 1 , r >eg te ; 
ontvingen c1 < �-r een wa rschuwing Yc,n . .:n, �"1.spos�.;-co 
iets niet l::lopto. D:mro:p stelde de � .. t E1.op zie· in 'Crbi 
Politict:cocpe-. ln ac bm rt. De com-r.r nd nt -�€5de ns '...tulp toe , een 
�O-tul na� nen. Duar :ic a::sp:r�r '- : c:..s om 16.00 uu.r .... ou 1 c..to vi;uden, 
_ .addc de co 1. ·_d...,.nt. ons aan ·:r1 &.r. vaot T,-ooru.it te t..;··n;i z.:..j ,.,ouden o 
wel volger,_. 1ïi_h,/l.Jb�i1 "'e cc:1:ltGr .climm r g"Jzien. 0 oP.g. 1.:>.l:> u. 1"r

a.1:en ,,ij O? dB afgcsyiro'��n plaots en achtten op de din_een die k men 
� ouden .. ·rij zago:n het hoofd vDn de .Dt..:.i. tsc 1� lee ..,to J:cmen. e"e as du.i 
ook te ·vroeg. Schimmel 11. P,ktè. p:.otscling 0e.IL tc.-e1 :ict beide er en 
wa�roy, de 0�1èrvafop ons vieren plEh ts vonG.. Een Lui tso· ov rv 1 JB0en 

:. -.ur'l al scid.etcnû OTI 'iioJ.J ands gro;1dgebied en tez lfderti ·· d ,;;aren i.j 
cnsi11gcld, d or een 20 iti · 2:;i-trl �vr r gt; u.? emclc liuj_tsera in b;rr "er en 
uni*orm. De Lt "Klop, d · e 2.mcb. op d "; moment lju ter 1e . · en b vond, 
doortat hij een f'.C..llJror- li-?c1 et :c nolJ. "' -i· , �be ·bte ( c.i mis
sci�ien :.,., .1 Duitse zijde :n het c"mplot -,.,"' t) troK ,...i jn " isto l en loste 
2 ac:10-ten op de overv· l 1;7agen, ie in ûe vr.01·ru · t 2 l, e troff'en 
werd. '...egelij��ertijd ,:erd hij cloo1.· de ui tsero ne r eschoten, 
zw"&.rge· .. ond aa.11 l e � hoo::'à.. Stc ens, .i) st er 2.k .erden in 1 ov rva.l-
Y:agen gedmdl. en m .• r de Lu. tBe G- cns1>oot tebrc cht d · r " :r-
geboeid cvcrgc·bruc: .. t :i. ... .cr de 0� v r 'L-nio te • .1üeselJ )r;�. 
J)e Lt IGop \Jerd J. '1 de L,ronSIJOSt ach.ter on�e va ten op de grond c;csme 
ten en li..tcr oo'.: :r�� .. r Dtill eluo:.cf c:ebra<.:h·t. Dit v.u.s de 1 a."'ste 1 
dat v:2.j hem sogen. De volgende morgen v crd ik n ar .Bcrl · j • Albert 
strasne 8 vervoei·d en alè.a:::r verhoor • .i.:e� · nà. 1,.,., � er ging ik met 
Stevens en Best ru: ar Sa 'J. ·se,ii.uuse.r. en c=- k m da r tcrec t i. de 
bunker. Het was hie:b, àut ik toevulligerwijze 1 s, dat de Lt.- lop 
op 10 üov .1939 belang1·ij�-:e verk"u1ing ·n had a ·gelegd. Do kI· nt u s 
de uvBi!-i.scl.e 'leobuchte ,:i. Eu" j r lv.ter we:rcl ic in vr:. jb l � 1;., .. st-ld 
Stevens en Eest :d.jli in 194S ergens i.... Tirol dooi· de m.�rik nen be. 
;O.t er ·mer. Lt .ltlo;p gebeu.rd in, ·-1e il nie · • el h orde ik in de 

zomer van 194/ 11an I3etrt 9 d�.3 bij mij loeeerdc, d hij •c:r o ..,n l u, 
d ... t Lt� J:lop 10 · ong.8 do.gen gdle fd zou heoben in het Dus. cldorfee 



Horen 

. .. . 

2 Scheveningen. 

- -de;

rdcr bcschri .;v .:..ng te geve 

26-1-48
Gi iele .:.e.:.wt 



Ni:I:?.ii;;-LLAi:D3 MILIAÎ];.RY r.II3 JION 
100 HQ CCG (B.E.) 

B.A.O.R. 

KOPIE 

) 

BAD 3ALZTJ.t<'L8W 17. 2. 1948. 

GEHEIM. 

No.4218 B. 
Onderwerp: OR.TiiiANN,Willy geb.22.3.1901. -' .... a. t948

BECKER, Richard geb.2.2.1897. 
Bijlagen : Ge8n. 43&f' 

• 

• 

Aan: Kabinet Minister President 
Javastraat 68. 
DEN HAAG. 

1. Eind 1946 werd ons om inlichtingen gevraagd ddor

,;!,,/ 

1e Lt.W.G.VISSER van het BNV over beide bovengenoemden
in zake POUWELS und ANDERE •

i 2. 
Het is thans komen vast te staan,dat ORTMANN_en BECKER 
in 1939 maandenlang gewerkt hebben aan de voorbereiding 
van het z.g. Venlo-incident, waarbij Lt.KLOP gedood werd 
en twee Engelse Inte1Iigence Officieren gevangen genomen 
werden. 

, 
t 

Dit werd verklaard door: 
KALS, Heinz Helmholtzstrasse 9 DUSSELDORF. 

Als Kriminalreporter veC1Jr het blad"Der Mittag" 
verbonden bij de Gestapo te DUSSELDORF. 
Was zeer bevriend met Dr.HASSELBACHER, chef 
Gestapo DUSSELDORF. 

MICHEL, Josef. Scharnhorststrasse 33 DUSSELDORF. 
Chef van .de Uebert5rüfungsstelle van de 
afd. Ia, Gestapo DUSSELDORF. 

3. Verder werd vastgesteld,dat BECKER nog steeds voort
vluchtig is. ORTMANN daarentegen zou in Nederland ge
interneerd zijn •

4. Begin 1947 vervoegden zich ten huize van bovengenoemde
MICHEL, Josef een Belgische Lt.Kol._en een Belgische
Majoor,welke ook inlichtingen kwamen inwinnen omtrent
het Venlo-incident.

---

5. In�ien deze zaak nog verder voor U van belang is, moge
ik U verzoeken ORTMANN in deze te laten ondervragen,o.a.
ook over de verhouding,welke bestond tussen Dr.HASSELBACHER
en KALS. Bij mij is namelijk tijdens het onderzoek het
vermoeden gerezen, dat KALS en zijn collega's ook nog op
andere wijze voor de Gestapo gewerkt hebben.



VENLO INCIDENT

a. 

b.

1 2. FEB. 1948 

Kapt. van Heeckeren geeft lje nnis : 1 · 'Ij 1:J /
De Fiscale O.D. heeft de SD-mai Nitsdh gehoord. Uit dit ver 
hoor zij-n gege vens vooii;ekomen over de Nederlandse tak van het
Venlogeval de hoofddader die tot nu toe onbekend w

�
e die 

nog op vrije voeten lsopt,is Baron Wij�s de Venne/ J 
v .Heeckeren vraagt of$, 

de CVD de bestaande gegevens àoor een aase-off. wil laten sa
menstellen met het doel om een CVD vinger in deze nieuwe pap 
te houden. v.Heeckeren zal ons dan behulpzaam zijn bij .het 
"samenharken" van diverse kleine verzamelingetjes in het land
zoals.bij Proc.Fiscaal Arnhem en politie Venlo, terwijl hij 
de nieuwe gegevens uit de F.I.O.T. gaat tappen. 
In bevestigend geval - of U ee��case Off van voldoende hoog 
niveau wilt aanwijzen om met dêv�ennis,die in ons �rchief en
dat van Somer voorkomt, aan een bespreking deel te nemen,die
Donderdag of Vrijdag a.s. tussen een stel Engelsen en v.Hk. 
gevoerd zal worden. 

19.1.48 

{ 
C 5



,INLICHTINGENDIENST. 

ROTTERDAM . 

I.D. No.483.

G EH TIIM . 

À. 

I ' 

J)r 

Rotterdam, ? �ei 194?. 
• 

Volgno. 1 
, 9 MEI 1949. 

1 ACD/l'f1j2 
' 

Onder terugzending van aangehecht afschrift 

van cenauurrapport No.39?ll d.d. 11-4-194? wordt bericht, 

dat de in dit schrijven vermelde naam van : R.H.v.Rheijn, 

Dr. de Visserstraat No. l? te Rotterdam, kennelijk gefin

geerd is. 

De naam Ràeijn komt in de administratie van het 

Bureau van Bevolking alhier niet voor, terwijl het aange

geven huisnummer in de Dr.de Visserstraat een niet uitge

geven reservenummer is. 

Verzonden aan: H oofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 
68 te 's-G ravenhage. 



•- �IE van OORLOG. 
CH EF VAN DEN GENERALEN STAF 

:lOOi100C Sectie G III B. 
's-GRAVENHAGE, 25 April 1947. 

No.: 1311 - ... Geheim. 
Volgno. 

Bijlagen : - 1 -

oNDERWERP, Grensincident Venlo. © Z .. 9 APR. l94i 

AAN: 

ACD// Y�t> /.

Voor de goede orde moge ik U hierbij 

/- - in afschrift - een oensuurrappart d.d. 11-4-'47, 

No. 39711 doen toekomen, betrekking hebben:le op 

het grensinàident bij Venlo op 9 November 1939. 

Een gelijkluidend afschrift werd de

zerzijds gezonden� Hoofd Dienst K der P.R.A. 

te 's-Gravenb.age, Dhr. ttti�ijk. 

Indien U omtrent da.iafzender der be

trokken brief nadere gegsvens bekend mochten zijn 

of worden, dan zal ik deze t.z.t. gaarne ont

vangen. 

T.YP: me. 
Coll;# 

Het Hoofd Sectie G III B, 
De Kolonel v.a. Gen. staf, 

P.M.H. Tielena.

Hoofd c. V.D. 

�? slJ&ifk 16 



-

• 

AF SCHRIFT. 

Censuurrapport No. 39711. 
d.d. 11-4-1947.

bijlage 14401 
beh. bij schr. G llI B, 

No. 1311 - Geh. 

AFZENDJl:t·
R.:e:. van Rheyn. 

GEADRESSEERDE: 
den Heer Dr. Franz Fischer. 
Gerokstr. 17. Dr. de Visserstr. 17 

Rotterdam. stuttgart O (14a) 
W8rt temberg 
.Amerik. Zone. 

Dui tschl.and.. 

--------------------------------------------------------··----------------------------

LOCATIE VAN EEN DUITSCHEN .AGENr-PROVOCATEUR IN DUITSCHLAND, DIE EEN ROL ZOU 
HÈBBEN GESPEELD IN Im.r GRENSINCIDEN.r BIJ VENLO (NEDERLAND), OP 9 NOVEMBER 1939 • 

. De enveloppe bevat, zonder begeleidiml schrijven een uitknipsel uit 
"Het Parool" d.d. Zaterdag 8 Maart 1947 (blz. 7), waarin is afgedrukt een artikel 
van äen Nederlandschen journalist Dr. M. van l3lankenstein aver "De achtergrond 
van het gl"8Jll,'lincident op 9 Noveui>er bij Venlo�" 

Genoem.'l krantenuitknipsel wordt door afzender gericht aan Dl". Franz 
Fischer, Gerokstr. 17, Stuttgart, die in het artikel als vermoedelijke agent
provocat�r wordt gesignaleerd. Deze Dr. Franz Fiacher zou namelijk in 1939 door 
tusschenkomst van Captain P�e Best in aanrald.ng zijn gebracht met Ma.joar Richard 

Henry Stevens, omdat hij - Fischer - zich had aangeboden als bemiddelaar tusschen 
Duitsohe "Wehrma.cht"kringen, die tegen Hitler en tes'n oorlog waren, en de Intel
ligence Service op te treden. 

Op den avond van 9 Bovember 1939, den dag waarop het grensincident 'bij 
· Venlo bad plaats gevonden, zou Dr. Franz Fischer in een emigranten hotel aan de
warmoesstraat te Amsterdam zelfmoord hebben gefleegd, doch niettemiû dook hij na
der.hand (volgens den schrijver van het artikel) in Belgia op. Voor de invasie
heeft hij zich niet meer in NederlanQ. vertoond.

Naàr het oordeel van den schrijver v:an het artikel (Dt-. M. van Blanken
stein) schijnt de houdi� van Dl". Franz Fiscber 6p 9 November 1939 het vermoeden
te wettigen, dat hij een agent-pravooateur is geweest.

Omtrent den afzender van den brief', R.H. v.Rheyn, Dr. de Visserstraat 17 
te Rot•erdam, zijn geen bij•om.erhaàan bekem.. 

De aam.acht wordt erop gevestigd, dat de brief' blijkens het poststempel 
gepost is in Den Haag, en niet in Rotterdam, de woonplaats van afzende:n:;, 

voor eensluidend afschrift. 

� niet bijgevoegd 



MINUTEN BLAD 

DOSSIER No. . ..... Q:P .... J4 .... NAAM: ... VENLO. ... INCIDENT ..... .. .. ···-· ···· ·······-·········· ···-······················ .. ......... ... . 

• 

-�

1. Blijkens het bijgevoegde voor ontvangst getekende bewijs stuken
uit dit OD op verzoek H.C. uitgeleend.

14.3.1948 C 5 �
2 Stukken uitgeleend aan Mr WOLTJER op 27-2-48 terug ontvangen. ll.

3 Mr B.OMEIJN(DGBR) medegedàeld dat geen ·stukken van Mr VAN TUIJLL
in ons bezit zijn en dat het dossier zich momenteel bevindt
bij de Commissaris van politie te VENLO. Afd C 16-9-48 Lf

4. Zie minute 3.Dossier is niet volledig terug ontvangen. Verlies
is vlgns.aantekening schutblad 50434 niet meer na te gaan.
ACD 4 C . 1!--- 20-1-49. 

_ 4...e.., • c:ee-< �
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Periodiek 

Datum: 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ... . ...... dagen 

AAN GEZIEN 
dat. 1 par. 1 Volgens geadresseerdenog t.k. aan 

·· · ······ .... ... ...... ········· ···················· .................................. '

Aantekeningen: 

D 50-15000113737 - ·56 - 50 

ELSEVIERS WEEKBLAD VAN ZATERDAG 17 OKTOBER 1964-

-Heydiich tussen

Venlo .en München 
e operatiei,-oep van Alfred Naujocks, die van de SD-chef 

D Reinhard Heydrich opdracht had gekregen de overval 
· op 10 november 1939 b�i Venlo uit te voeren, beston
uit twaalf speciale :beambten, bewapend met machinepistolen
Dé opdracht - aan Naujocks was duidel�ik. HU moest 
Schellenberg, het hoofd van de buitenlandse inlic
dienst, dekki112 verlenen tot aan het mome.nt dat het contac
tussen Schellenberg en de Britten, Payne Best en 
Rhodes, in het 'daarvoor aangewezen café Backus tot· 
zou zijn 

De Britten, die per auto naar de grens waren gekomen en 
zich uiteraard weer in gezelschap van luitenant Klop beron· 
den, liepen in de opgezette val. 

De operatiegroep van Naujocks had -ervoor gezorgd -
op het moment dat de auto met de Britse . officieren het café 
Backus, dat ·op Nederlands grondgebied gelegen is, bereikte· 
- dat e-en Duitse vrachtauto de . richting van de slagboom
zou opdraaien en de terugweg afsn\jden zou.

De groep van Naujocks had alle medewerking voor deze 
operatie verkregen van de Duitse douaniers, die daarvoor ook 
later �in onderscheiden. De groep-Naujocks geloofde dat 
de eehele overval zonder een schot te · lossen had kunnen 
plaatsvinden. Niettemin waren zU op alle eventualiteiten 
voorbereid. Uit de berichten van Schellenberg was voor de 

Duitsers vast komen te staan dat de Britse groep uit drie 
officieren en een chauffeur bestond. De luitenant Klop, als 
derde officier, had zich bij voorgaande contacten voo�esteld 
als luitenant Copper. Het was Schellenberg en evenmin de 
andere Duitsers tot aan het eind toe niet opgevallen dat luite
nant Copper in werkel�ikheid een Nederlander was. 

Z�j hadden daarom ook geen moeite meer gedaan de iden
titeit van Copper na te gaan, hoewel z�i de identiteit van 
Stevens en Best hadden gecontróleerd. Toen deze controle 
in orde was bevonden en het eerste contact plaatsvond, had
den de Duitsers geaccepteer(l dat er nog een derde "Brit'1 
aan de besprekingen zou deelnemen. Overenk mstig z\jn 
instructies onthield de derde "Brit" zich van inmenging in 
de 2esprekken, waardoor Schellenberg ten slotte de indruk 
had gekregen met een onbeduidende adjudant van een der 
andere Britten te doen te hebben. De rangverdeling werkte 
deze mystificatie in de hand. 

Walter Schellenberg moest later van Heydrich voor deze 
,,nalat�heid" een standje in ontvangst nemen. Toen Schellen
berg een opdracht kref2 om de oppositionele nationaal
socialist Otto Strasser, die in Portugal destiids z�jn verbliif 
zou hebben, te ontvoeren, wees Heydrich �in ondeEgeschikte 
Schellenberg-er met nadruk op dat luitenants dikwms belang

commandanten waren. 

Sh 
. " 

:". owproces Oranienburg 
• 

1n 
-'-·JJ oewel de operntiegroep van de Duitsers J. .op verzet van de kant der Britten voorbereid en overeenkomstig bewapend : was, had zij geen echt verzet v,erwaoht. Toen de Duitse vrachtauto dan ook voor de auto .: van de Britten de weg afsneed, h� ,niemand _, van de Duitsers er op gerekend, .dat. er on,. middellijk geschoten . zou worden .. De luitenant Klop, die naast de chauffeur Lemmens gezeten alles nauwkeurig in het oog ·had · gehouden, begreep onmi,ldellijk dat eriets bijzonders aan de hand was. Hij sprong .•·direct uit de · auto, richtte zijn pistool op de· 'Voorruit van de vrachtwagen en schoot. Tot· meer was hij niet in staat, want direct daar: iop werd hij getroffen door een salvo uit eenmachinepistool. Dodelijk getroffen zakte hij ineen. · De Duitsers hadden toen gemakkelijk spel.Zij gelastten de Britten uit hun auto en in een'andere auto over te stappen. Dat moest ook de·chauffeur Lemmens doen. Een van de Duitsers droeg de getroffen luitenant Klop naari::n andere auto. Alles gebeurde in enkele !leCOnden en voordat er ergens werd gerea. geerd, verdwenen de Duitsers met hun buit. 
' De aftocht werd gedekt door de schutters van· de operatiegroep.Van de grens af ging het in hoog tempo: naar Dusseldorp, maar hier bleek alle me· ·. ·dische hulp voor luitenant Klop te laat. De , �rste- ondervraging en fouillering van de ont· , .voerden bracht voor de Duitsers de verras-· sing dat de getroffen luitenant geen Brit, maareen Nederlander was. Op dat ogenlblik rea� ·liseerden de Duitsers zich dat het van het grootste belang moest zijn het leve,n van -·Klop te redden. Zij deden toen ook alles, maarhelaas was het te laat.De Duitsers hadden luitenant Klop naar eenziekenhuis vervoerd en de geneesheer-direc-. teur erop attent gemaakt dat hij geen rapport- behoefde op te maken. Deze weigerde echter.'· Hij maakte wèl een rapport op. Na enkeledagen verscheen echter de "Sicherheitsdienst" · 'om de gehele administratie na te kijken en• alle gegevens omtrent de opname en het veT. ioop van het sterfgeval werden verwijderd. ' · De twee Britten en de Nederlandse chauffeur Lemmens werden naar het concentratie·, kamp in Oranienburg getransporteerd. D�ar werden de Britten op last van de toenmalige SS-Hauptsturrnführer Rudolf Hoess, die een jaar later commandant van het concentratiekamp Auschwitz zou worden, in ketenen gelegd. Nadat de "Sicherheitsdienst" had vast_gesteld dat de Nederlander Lemmens . alleenals chauffeur dienst had gedaan en met betrokken was in de aangelegenheid, maar uit-ltüt.�nuüi.zi..noe.n van 111itenanLXl0o 

om de overval uit te voeren. Wel bracht hij, Sohellenberg op de hoogte v·an zijn besl.ruit. Voor Sohehlen-berg was dit in feite een streep door de rekening. Hij had zich veel van het contact met de Britten voorgesteld en meende, dat de nieuwe aotre niet in het voordeel van het Duitse Rijk zou blijken. Niettemin verleende hij alle medewerking en hoowel hij er persoonlijk van overtu<igd was dat de Britten met de aan�lag in Mooohen niets te doen hadden gehad, waohtite hij zich wel dit tegenover Heydrfoh te Ja-ten blijken. Hij had een bevel gekregen en daaraan wilde hij zich houden. Als de "opposant" dr. Schemmel verscheen - Schellen-berg op de afgesproken tijd in hetêafé Backus. De aanikoms-t van Best en Stevens·w"erd op die dag vertraagd. De grensvakcommandant had juist in verbánd met het bekendworden van de aanslag in, München een'verscherpte controle bevolen en aanvankelijkwi!lde men de auto met de Britten en deluitenant Klop niet door, de af�ruz laten njclen. Maar luitenant Klop kon zfcb op -eenorde_r van de generale staf beroepen, waarvoor de gre�swacht ten slotte zwichtte. Zoreden zij het onheil tegem�t.
we;i:en plaats. Bovendien was daar de bewaking in handen van SS>bewakers, hetgeen met de gewone gevangenissen niet het geval was. Ook al uit overwegingen van isolatie werd daarom de voorkeur gegeven aan bet concentratiekamp. In het ka.mp werden de versolrulende gevangenen nog eens extra bewaald:, hetgeen vrij gemakkelijk kon gebeuren, daar zij in een speciale afdeling van het kamp, die voor de overige kampbewoners was afgesloten, werden ondergebracht. 

* 

D 
e aanslag in München was voor Heydricheen onaangename verrassing geweest. Dat er een aanslag op Hitler had kunnen plaatsvinden, was op. �ich�lf . een bewijs va_nhet falen van de ve1ilghe1dsd�e?st. Deze veiligheidsdienst stond onder le1dmg van Heydrioh. Het was Heydricb, die direct na hetbekend worden van �e ontploffing .in Münc�enop het idee kwam hiervoor de- Bntse geheimedienst verantwoordelijk te maken. Deze ideedeed hij aan Himmler over, die de· makmet Hitler besprak. Daarbij maakte HimmlerHitler erop attent, dat Heydrich erin was geslaagd een contact met de Britse geheimedienst te maken. Hiervoor zou dan Heydricti,h t hoofd van de buitenlandse inliohtingendi:nst, Walter Sohellenberg, hebben gebruikt. --'�h h.o,l r--1 -"" Rimmlec esUl!l!e-

*

I 
ntussen had Heydrich zijn zin gekregen en 
waren de gevangenen in het concentratie. kamp van Oranienburg verzameld. Hij kon 

echter nog maar weinig met hen beginnen. Van enig verband tussen de Britten en deaanslag in München was nog niets gebleken. De VI'llag rees of Heydrich er zelf wel aan geloofde. Dat was niet het geval. Uit de onderzoekingen van prof. Telders, die later in de ,,politieke afdeling" van het kamp in Oranienburg werkte, kwam vast te staan dat Heydrichals eerste impuls op het bericht van de aan•slag in München besloten had de Brittenals "schuldigen" te gebruiken. Daarvoor zoueen "showproces" hebben moeten plaatsvinden. Heydrich realiseerde zich we) dat het danook nodig zou zijn dat de dader van de aanslag, Eiser, de Britten moèst keunen en her•k�n?en. Daarvoor bood de bijzondere gevangerus m het. kamp de gelegenheid, lieydrich ginger van uit dat gevangenen er altijd in slagenin contact met elkaar te komen h" we ste uitdrukkelijk dat dit contact in 
en IJ 0

h . gevangensc ap tot stand zou komen: Dit zou 00 etwïfeld tïd vergen, maar Heydrich had n,_ g I U !Ik. ""'lllm er en oo Hitler er van weten te overtui en dat hetverdere onderzoek naar de sallt 
g
h d 1 b" d .1" en ang van e aans ag 1Jzon er moei uk 20 
" 1 tijd kon vergen. Hij gaf daaro u zun en vee 

het leven van Eiser onder alle hl ook o_pdracht
te _paren en eveneens da 

b omstandigheden 

Canaris stond, op dit punt Heydrlc 
werkte. Het was .deze dienst, die 
kapiteins in een proces had verwikkel'?', ,,iijiaiiflo•
hll!l enige jaren gevangenisstraf had opgele
-....-.f_ Maar de dienst van Canaris kon '!liet hinderen dat beide kapiteins na het uitzitte,n van hun "straf' toch nog naar het conce:-itratiekamp werden overgebracht. Toen dat g�o-eurde, leefde echter Heydrich niet meer. Tn mei 1942 werd in Praag een aanslag op hem gepleegd, waarbij Heydrich zo zwaar werd gewond, - dat hij aan de gevolgen daar• van overleed. Daarmee was aan de intriges van Heydricb wehlswaar een eind gekomen, maar dat betekende _geenszins dat de door Heydrioh verzamelde gevangenen voor zijn "showproces" &erust konden zijh. Zij hebben het ook moeten ervaren. Zowel de schrijnwerker Eiser als ook beide kapiteins Van Oppen en Graafland werden in het concentratiekamp van Oranienbur_g doodgeschoten . , Overigens in dezelfde nacht, dat ook prof. Telders als "Geheimnisträger" zou worden doodgeschoten. Door een merkwaardig toeval ontkwam Telders vooralsnog aan de executie. Toen prof. Telders "aan de beurt" was om ,fo laatste p;ang naar het executieveld te gaan, kwam er een verrassend groot luchtalarm. De SS-troepen staakten ónmiddellijk de eAecuties en verdwenen in de schuilkelders. Ook Telders werd met een twintigtal andere gevangenen voorlopig weer opgesloten. Het was de bedoeling geweest van de SS, dat de volgende avond de executies doorgang zouden vinden, maar ook toen kwam er tijdig luchtalarm. Intussen hadden de hoogste SS-officieren zich op weg naar Berlijn begeven Î:l de veronderstelling, dat oprukkende Sowjet-

l2_,1�i-� c� no.ed" 

.BIJ DE FOTO'S-
, 

..
L i n k s bo v en : captain Payne 

Best; r e  c h t s  b o v  e n: Hitler 

spreekt op 8 november 1939 in de 

Bürgerbraukeller in München tot 

zijn kameraden. Enkele minuten 

later vond de aanslag op de 

Führer plaats; h i e r n a a s t:

café Backus op de Nederlands

Duitse grens het ontmoetingspunt 

in het beruchte Venlo-incident. 



' andere auto over te stappt:u. u,1L wv,.,. -,,vn. ·v� 
. chauffeur Lemmens doen. Een V'an de Duit

. ··sm droeg de getroffen Ju�te-nant �lop n·aar C:n imdere auto. Alles gobeurde in enkele 
§eCÓnden en voordaf er èrgens werd gerea

. geerd, verdwenen de Duitsers met bun buit. 
' De aftot,ht werd gedekt door de schutters van 
� ·ae operatiegroep. 

Van de grens af ging het in hoog tempo 
• naiar Dusseldorp, maar hier bleek alle me
:. dische hulp voor luitenant Klop te laat. De
,. �rste: ondervraging en fouillering van de ont· 
� :voerden bracht voor de Duitsers de verras
. · sing dat de getroffen luitenant geen Brit, ma.ar 
,een Nederlander was. Op dat ogenlblik rea-

�-:Îiseerden de Duitsers zich dat het van hèt 
grootste belang moest zijn het· leven van 

::Klop te redden. Zij deden toen ook alles, maar 
•. helaas was het te laat. 
-· De Duitsers hadden luitenant Klop náar een 

.wei:en plaats. Bovendien was daar de bewaking 
m handen van SS•bewakers, hetgeen met de 
gewone gevangenissen nJet het geval was. Ook a,! uit overwegingen van isolatie werd daarom de voorkeur gegeven aan het concentratiekamp. In het kamp· werd�n de verschiüilmde 
gev,angenen riog eens extra bewaakt, hetgeen vrij gemakkelijk kon gebeuren, daar zij in een speciale afdeling van het kamp, die voor · de overige kampbewoners was afgesloten,werden ondergebracht. 

''iiekenhuis vervoerd en de gèneesheer-direc- * 
;. tèur erop attent gemaakt dat hij geen rapport 
- behoefde ·op. te inakeri. Deze weigerde echter. 

D 
e aanslag in Münohen .was v:ooi: Heydrich "!;Hij maakte wèl een. rapport op. Na enkele een onaangename verrassmg geweest. dagen verscheen echter de "Sicherheitsdienst" Dat ·er een aanslag op H\tler- had kunnen '"om ·de gehele administratie na te kijkèn en · plaatsvinden, was op zichzelf een bewijs van �"alle gegevens·· omtrent de opnanie en· het ver- het falen van de veiligheidsdienst. Deze vei.'.. loop· van heit sterfgeval werden verwijderd. Jigheidsdienst stond onder leiding van Hey.,. De twee· Britten en ·d_e Nederland�e chauf· drfoh. Het was Heydriob, die direct na het 

kfeur Lemmens werden n�ar het concentratie· bekend worden van de ontplóffing in München 
-�'kamp in Oranienburg getransporteerd, Daar op het idee kwam hiervoor de Britse geheime 

werden de Britten .. op làst 'van de toenmalige d'enst verantwoordelijk te maken. Deze idee'�SS- Hauptsturmführer Rudolf Hoess, die een deed bij aan Himmler over, die de· mak · îaar later commandant van het concentratie- met Hitler bespral,c. Daarbij maakte Himmler 
. kamp Auschwitz zou worden, in ketenen ge- Hitler erop attent, dat Heydrich erin was ge
"'.' legd. Nadat de "Sicherheitsdienst" had \'ast- slaagd een contact met de Britse geheime 
�:,gesteld dat de Nederlander Lemmens . alleen dienst te maken. Hiervoor zou·. dan- Heydrich 

als chauffeur dienst ha.cl gedaan en ruet be- het hoofd van de buitenlandse inliohtingeri
'�irokken was in de aangelegenheid, maar uit- dienst, Walter Sohellenberg, hebben gebruikt. 
'.-. sluitend de aanwijzingen van luitenant Klop Ifeydrich bad reeds aan Himmkr gesugge
, - had opgevolgd, werd de chauffeur naar Na- reerd dat het hem wel mogelijk zou zijn èen 
,.,..qerland teruggestuurd. . . . . spoor van de daders in handen te krijgen, 

In hetzêlfde concentratiekamp m Oramenburg indien opdracht zou worden verleend de Britse 
.:':'wàs intussen ook de i;nan van de aam,1'ag in contactmensen in Nederland te overmeesteren. 
" cle Büroerbräukeller" in MLinchen opgeslo - Heydriob was op de hoogte van de afspl'aa;k, 
·:�ten,. 'nez: aanslag bad op 8 november plaats- dje Sohellel]lberg reeds enkele dagen tevoren 
�_8ev�d�n. :De dader van deze aanslag, de met de BritJten over een ,nieuwe bijeenkomst 
..., 1101?,rijnwerker Eiser uit Müoçihen, was bij een bad gemaakt. Aangezien hij . tooh reeds het_ 
: . poging om de Zwitserse grens te overschrij- plan koesterde het contact te laten verbre
'- den door de grenspolvtie aangehouden en bad ken, omdat bij vreesde dat Sohellenberg door 
. reeds na een kort verhoor toegegeven met de Britten zou worden "overspeeld", leek hem 

;',d(ë_ aanslag te  maken te hebben p;ehàd. Zün de ontJvoering van d e  Britten een uitstekende 
-gedrag aan de grens was de grenspolitie op- gelegenheid om zowel het contact te beëin-
gevallen. Hij aarzelde namelijk bij zijn besluit ·dioen alsook eventuele "daders" voor de a.an-

wom de grens over te steken. sla� te hebben. --,. Dat Eiser eve_neeas in Oranienburg werd _op-, H' 1 eerde O het bericht van Himm< .gesloten, geschiedde op last van Heydnch. it er
1

reaHg d , h 

pb d verwacht Er werd H hoofdk · H d · b be d · h Ier zoa s ey nc a -..: et. wart1er .van ev nc von ztc ' .. pd ht e de Britten tf!< in Berilijn. Hij wenste de gevangenen dicht ooverwiJld O raoH'tl gegbe
v nt'gde u'itdrukke · · b b bbe d 1 k h overmeesteren en 1 er eves 1 · •?. -m de uurt te e n en aarom ee et " ohendin hiervoor gemakke-çoncentratiekamp van Oranienburg de aange- 1/f�· ;::i;!r�t�:n word!. Hitler sloot met 

deze opdraoht aan. bij zijn aanvankelijke plan 
om het offensief m het westen half novem
ber van dat jaar te laten beginnen. Het' waren 
de verantwoordelijke militaire leiders ge
weest die Hitler er ten slotte van wisten te 
overtuigen dat het technisch niet zeer wel 
mogelijk zou zijn ; dat de dan te verwachten 
tegenslagen het moreel van de weermacht 
zouden aantasten en dat dit de gehele oorlog
voering van het Derde Rijk nadelig moest be
·invloeden. Maar Hitler was niet helemaal 
overtuigd \'an het inzicht van de militaire 
leiders. Vandaar, dat hij te gemakkelijker het 
besluit kon nemen aan de westgrens risico's 
te lopen. In het uite,ste-geval zou bij d!!n -
voor voldongen feitèn gepîiaatst - tooh nog 
het offensief vóór de winter in laten zetten, 
tegen het advies van �jn generaals in. VD?_r 
Heydrich betekende dit, dat hem een b1J
zondere vo!rriacht werd v�rleend. Zonder zelfs 
met Schellenberg te beraadslagen gaf Hey
drich opdracht aan een "Sonderkommando" 

/ 

·--:-.... -............. t'"'... 
.....Cl.'1.<: Yl\,; 1.7\,, r\7.t\;IJ.."l: "711 (:ntt:tv.llO"A-V.1..1:J_.,.. wi!lde men de auto met de Britten en delu_itenant Klop niet door de afsuerrillll latenrLJden. Maar luitenant Klop kon zfcb op een order van de generale staf beroepen, waarvoor de gre11.swacht ten slotte zwichtte. Zo reden zij het onheil tegemoet. 

* 

Kapiteins tn een proces �ad verwililrelîl, îlat 
hun enige jaren gevangenisstraf had opgele
"'>rd.. 

_Maar de d;ienst van Canaris kon ruet ver�mderen da,t beide kapiteins na het uitzitten van bun "straf" toch nog naar het conce:1tratiekamp werden overgebracht. Toen dat g2o·eur?e, leefde echter Heydrich niet meer . 
I

ntussen had Heydrich zijn zin gekregen en ln mei 1942 werd in Praag een aanslag op 
Waren de ge . h t trati hem gepleegd, waarbii' Heydrich zo zwaar . vangeneu_ m e concen e-. kamp van Oranienburg verzameld. Hii. kon 

werd gewond, dat bij aan de gevolgen daar-a van overleed. echter nog maar weinig met hen beginnen . Van enig verband tussen de Britten en de Daarmee was aan de intriges van Heydrich 
aanslag in München was nog niets gebleken. weliswaar een eind gekomen, maar dat be
De vraag rees of Heydrich er zelf wel aan te&ende geenszïins dat de door Heydrioh ver
geloofde. Dat was niet het geval. Uit de onder- zamelde gevan-genen voor zijn "showproces" 
zoekingen van prof. Telders, die later in de zerust konden zijh. Zij hebben het ook moeten 
"politieke afdeling" van het kamp in Oranien- ervaren. Zowel de schrijnwerker Eiser als ook 
burg werkte, kwam vast te staan dat Heydrich beide kapiteins Van Oppen en Graafland 
als eerste impuls op het bericht van de aan- werden in het concentratiekamp van Oranien-
slag in München besloten bad de Britten burg doodgeschoten. 
als "schuldigen" te gebruiken. Daan,oor zou • Overigens in dezelfde nacht, dat ook prof. 
een "showproces" hebben moeten plaatsvin- Telders als "Geheimnisträger" zou worden 
-den. Heydricb realiseerde .zich wel dat het dan doodgesoboten. Door een merkwaardig toeval 
ook nodig zou zijn dat de dader van de aan- ontkwam Telders vooralsnog aan de executie. 
slag, Eiser, de Britten moèst kennen en her- Toon prof. Telders "aan de beurt" was om 
kennen. Daaryoor bood de bijzondere gevange- rle laatste ,11;an� naar het executieveld te gaan, 
nis in het kamp de gelegenheid. Heydrich ging kwam er een verrassend groot luohtalarm. 
er van uit dat gevangenen: er altijd in slagen De_ SS-troepen staakten ónmiddellijk de e;,.e
in contact met elkaar te komen en hij wenste out1es en verdwenen in de schuilkelders. Ook 
uitdrukkelijk dat dit contact in gevangenschap Telders werd met een twintigtal andere ge
tot stand zou komen. Dit zou ongetwijfeld· tijd va,nge,nen voorlopig weer opgesloten. Het was 
ve_rgen, maar Heydrich had Himmler en ook de bedoeHng geweest van de SS, dat de vol
Hitler er van weten te overtuigen dat het g�nde avond de executies doorgang zouden 
verdere onderzoek naar de samenhang van de vinden, maar ook toen kwam er tijdig lrucht
aanslag bijzonder moeilijk zou zijn en veel a)arm. !�tussen hadden de hoogste SS-0ffi
tijd kon vergen. Hij gaf daarom ook .opdracht eieren zich op weg naar Berlijn begeven i::i 
het leven van Eiser onder alle omstandigheden de v�rondersteHing, dat oprukkende Sowjet
te sparen en eveneens dat van de opgesloten �uss1sobe troepen wel spoedig het concentra
Britten. Heydrich speurde intussen naar moge- t1�kamp zouden bereiken. Daarin V'ergisten zij 
lijke verdere statisten. Hij had niet veel geluk, zich. Het duurde -nog twaalf weken voor dat 
want hij vond geen geschikte figuren. Na de �et zover was. De achtergebleven SS-offi
overmeestering van Nederland door Duitse _c1ere:1. hadden intussen van de nood een deugd · troepen ontstonden echter weer nieuwe moge- gemaakt en Telders op transport gesteld naar 
lijkheden voor de plannen van Heydrich. In Bergen-Belsen me,t de aanwijzing dat de =·

september i941 bepaalde hij, dat twee kapi- mandant aldaar alsnog de executie diende uit 
teins van de . generale staf in Nederland, die te voeren. Daartoe is het niet meer gekomen 
gevangengenomen waren, onverwijld naar Ora- · Prof. Telders overleed tengevolge van vlek: 
nienburg moesten worden overgebracht. Het tyfus. 
ging hier om de kapiteins van GS m, Ferdi
nand van Oppen en Johannes Graafland. Aan 
de order van Heydrich werd echter geen ge
volg gegeven, omdat de dienst van de Duitse 
contraspionage, die onder leiding van admiraal 

Captain Steven• 

Tijdens zijn werkzaamheden in de politieke fd r " 
" a e mg van het kamp in Oranienburg slaa2-de. Telders erin nog vast te stellen dat Heydr1ch van het begin af aan in twijfel was geweest omtrent de lieden, die achter de aansl�g in München zouden hebben gestaan. Heyd.nc� zette zijn onderzoekingen voort in twee r1chtm2en. De eerste richting was die van de ,,oppositionele" nationaal-socialist Otto Strasser. Heydrich en later ook Himmler en Hitler geloofden stellig dat de "Strasser-groep" haar h.anden in het spel had. Tot dat geloof waren zij gekomen, naarmate het onwaarschijnlijker was geworden dat de Britten er iets mee te maken hadden gehad. In een tweede richting -z.och� Heydrich ecliter ook. Dat was in de nchtmg van de contra-spionagedienst van de admiraal Canaris. Met deze admiraal had Heydrich overigens nog een appeltje te schillen. Het was Canaris geweest, die als voorzitter van de ereraad van de Duitse marine in 1931 de doorslag had gegeven bij de beslissing dat Heydrich oneervol uit de marine werd ontslagen. Heydrich had zich voorgenomen Canaris te liquideren. De liquidatie van Canaris vond ook plaats, maar eerst ruim twee jaar na de dood van Heydrich en niet in het concentratiekamp van Oranienburg, maar in dat van Flossenbürg. De "verlate" actie van Heydrich werd door Himmler voltooid. Deze was het ook, die het be-vel tot Iiquidering van Eiser, Graafland en Van Oppen had ppven.



Periodiek · 
E�r�;;�:·�· .. �:k�L� 

� . 

Datum : . . H?. . .,, .. . . I...'?..,,,. /.f. .. �?.. _

C I R C U L A T I E Niet langer houden dan ..... .. . ... . . . . . ... dagen
1 1 Volgens geadresseerde par. nog t.k. aan 

Aantekeningen : 

D 50 - 1 5000 � 1 3737 _ '56 _ 50 

De president van het W estduitse parlement, dr. Eugen Gerstenmaier, he· hoort tot die groep yan Duitsers, die aan den lijve hebben ondervonden wat het betekende in handen van de Gestapo te vallen. Hij werd evenals duizen· den anderen i n  1944 ge· arresteerd, omdat de Gestapo hem ervan ver• dacht tot een oppositio• ncle beweging · teaen het Hitlerrcgime te behoren. Ternauwernood is Gei·· CHURCH ILL . . . . te kostbare offers . . . . stenmaier a an de dood·. straf ontkomen. Dat feitalleen al s�erkt hem nu in zijn autori teit als tegenst.ander. van het nationaal-socialisme. Zijn autoriteit opdit gebied wordt wel niet door alle Duitsers erkend,

maar zijn woord heeft desonda1;ks gewicht, zodra hettdegen de achtergrond van de gebeurtenissen omtrente a ansla" van de 20st · 1 · 1944" e JU 1 wot·dt aesproken. In dat  verband h ft d · " · . ee · e actieve protestant Ger�ten·n?-_aier aan de geallieerde oorlogvoering . verweten datZIJ geen steun zou hebben verleend aan een Duitseverzetsbewegina di·e naa · · ·d · · J . . " - I een verW\J enng van iet H1tlerbewmd str·eefde De t ·· · . . . . • eneur van z1.1n verw1.1t wasgencht op het _geb1:ek aan vertrouwen dat die geal lieer•de oorlogvoermg m eventuele Duitse verzets�roepenzou hebben getoond. " Niemand minder dan Winston . Churchill de sterkstep�rsoonlij�heid in de geallieerde oorlogv�ering tegenH1tler-Dmtsland, heeft bevesti"'d dat er inderdaaddoor oppositionelen uit Duitsla;d contact was aezochtmet de geallieerden. Hij bevestigde ook dat daaraandoor c�e geallieerd�e oo_rlogvoering maar ,�ein ig aand acht is besteed. En Dtet, omdat men er van u itgingdat  het zonder belang zou zijn wat Du itse oppositionelen eventueel hadden kunnen ondernemèn maaromdat juist de hulpvaardigheid die er van de k:nt der

geallieerden tegenover Duitse opposi Lickringcn in l i e t  Yerleden was getoond, kosthare oHers bad ge, e rgcl ,  die in geen verhouding stonden tot de fe ite l ijke w,iarde nn de Duitse oppositfe. Tot aan het l 1rntst toe hebben Duitse troepen weerstand geboden. Deze weerstand moest me·t inspann ing van alle krachten door de ge· allieerden in heftige geYechten worden gebroken. Op geen _ enkel vitaal punt ·van de oorlogsontwikkel ing hebben de geall ieerden nut gehad van een Dn i tse oppositie. Wel zijn Duitse opposante n  gebruikt door en vanwege gehei1ne diensten om 'info rmaties i n  te winnen over · de te yerwachten beweai� <re11 van de 
" " v�iand. Dat d eze informatici;; ten slotte gewo11 ne11 werden, is u iteraa rd a l leen maar een Yenlicnste Yan die diensten. Daar kwamen opposanten die z ich daar; YOOl' openl ijk wensten uit te geven, 11aLuurJ ijk u iet  11 an te pas. Toch waren in J ichti�gendiensten van de geall ieerden bereid tegemoet te komen aan een Duitse oppos i tie .  Deze bereidheid heeft onder meer geleid tot de  beruchte overval vaJ1 de G slapo bij Ven lo, w11arl 1 ij een Nederlandse officier l afhartig werd neel'gcscholeu en · twee Britse officieren zijn ontvoerd.

E
r is veel te doen g�weest omtrent dezeoverval die op 1 0  november 1 939 plaats vond .en door velen werd beschouwd als een pogrng van het Hitlerbewind om een voorwendsel te vinden Nederland binnen te marcheren. In de geschiedenis is deze overval bek�nd geraakt als het "Venlo-incident".Reeds m de voorgeschiedenis van het incident" was �ebleken, hoezeer de geallie�rdenbel�gstelhng hadden voor oppositie inDult�_land_. Deze belangstell ing was alleszinsbegn1Peh1k: Ook de Duitse machthebbersbegrepen dit goed. Het lag voor de hand dateen brnnenlandse oppositiegrnep, die enigekans wilde hebben een eind aan het Hitlerregime !e maken, pogingen in het werk zoustellen m contact met de buitenlandse tegenstander� van Hitler te komen. Vandaardat de Duitse geheime dienst op het ideekwam zelf het initiatief te nemen.

op het ,,Venlo-incident" (nov. 1939)

Daartoe maakte d e  Duitse d ienst gebruikvau een opl1cbter, die weoens malversatiesDuitsla_nd in 1 935 had rnoet;n verlaten en zichJO _Panis als een politiek emigrant bij andereemig:-an(en had aange.diend. Deze man,  diedoctor m de politieke wetenschappen was,heette Franz Fischer . . In  Parijs verschafte h ijde agen ten van d e  Duitse geheime d ienst ma tenaai over de activiteiten van  polit ieke emigranten,. ond.er an de�e over Rudolf Breitscheid ,een socialistische leider, die i n  toenemendemate onder de in vloed va n  de M ünzenberggroep kwam en medewerkin,o was o-aan ve:-lenen aan communistische m0antelor�anisatie; De door Franz Fischer verzamelde"' oeoeven�werden lat_er voor B re itscheid noodlotti;. Nadat de Duitse troepen Frankrijk onder de kniehadden gek,regen w.erd _H:eitscheid gearresteer?, maar dank ZIJ de mvloed van vroegeresoc1aa!-den,�;r?tisohe _beambten die i n  het,.Derde �1Jk . i n  funtt1e waren gebleven, genoot Bre1.tsche1d van de Gestapo een voorkeursbehandeling. . De "vriendendiensten" van Franz Fischer' oor de. Gestapo bleven n iet tot het oebied vanFrank.IJk beperkt. H ij trad in 1 938  in  contactmet de Nederlander P. Brijnen i n  Den Haag(llet . he� doel v ia Nederlandse contactcrt eenYerbinding l_e zoeken naar d e  B ritse geheimedienst. Daann slaagde Fischer wonderwel H . . kree · · ·  · 1J . g na enige t1Jd werkelijk con tact met dein Den Haag gedomicil ieerde Payne Best en de

SCH ELLEN BERG . . . . sne l le ca rr ière . . . . 
Toen de voorbereidende werhaamheden van F�anz Fischer tot het resultaat h adden geleid, dat er contact met de En oelse oeheime d ienst. was _gemaakt, trad Sch:ilenbe�g zelfmeer tn actie. Het Duitse plan , door Schel lenberg ontworpen en goedgekeurd door Heydnch, voorzag i n  het binnendringen i n  het Britse spiooageoet. Voor dat doel .ga.f Schellenberg zich teoenover de n ieuw verworven Engelse conta�ten uit als een deelnemer aan  de Duitse opposit ie tegen H itler. H ij deed dat onder de naam van Schemmel. Met opzet koos Schellenberg een alias dat gelijkenis met d_e werkelijke n aam vertoonde. H ij bezat en ige sieraden, waari n  zijn i n i t ialen waren oeora

veerd en h ij wilde ook tijdens zijn op;nrties geen afstand van deze d ingen doen. H ij was ecbter zo s l im, dat h ij op eventuele ootdekkmgen van de tegenstan,der rekende. Wellicht kon de tegenstander aan .de hand van deze ini tialen verdenkingen krijgen. ' Sê enenberg-Schemmet speelde zijn rol voortreffelijk. Hij had verscheidene samenkomsten me,t de Bri tten en aangezien de toon na de eerste ontmoeting al vrij am icaal was geworden, geloofde Schellcnberg-Schcmmel in een daverend succe . Over zijn vorderingen l ichtte Schellenberg zijn chef Hcydrich volledig in .  Maar Reinhard Hey.drich bleek minder overtu igd van het succes van Schellcoberg dan deze hel zei[ wa�. Daarom tro[ Hcydrich maatregelen lot bescherm ing en bewaking van Schellenbe-:-g, zonder deze er in te kennen. 
* 

GERSTENMAIER . . . . gebrek aan  vertrouwen . . . . 
m il itairen zouden zijn aangesloten. Bij de Britten kon dat logisch kl inken, want het was bekend ,geworden dat Hitler het met de belangrijkste mi l itaire autoriteiten i n  Duitsland, de kolonel�generaal Deck n iet had kunnen vinden. Er waren nu eenmaal Duitse generaalsdie ,wel, en ook, die n iet voor H itler waren . De ve!'wacblingen ten aanzien van een opposi1 iegroep, waarbij Duitse generaals waren betrokken leken dus niet vreemd. Walter Schellenberg h ad al aanduidingen gemaakt in de richting van een Duitse generaal d i·e mogelijk spoedig zelf in staat .kon zijn contact op te nemen , nadat :hiervoor de weg zou zijn vrijgemaakt. Schellenberg dacht daarbij aan een bijeenkomst in Londen en h ij hoopte op een echte inbraak in het systeem van de Britse contr11spionage. 

* 

A
Is naaste medewe·:ker voor dat doel had Schellenberg, .de weermachtskolonel deCrin is, een Oostenrijker van geboorte, uitgezocht. De Crin is was arts en reeds over de middelbare leeftijd heen. Deze zou de rol van de oppositionele generaal moeten i;pelen. DeOostenrijker de Crinis, met de bedoel ingen van Schcllenberg ve:-trouwd gemaakt, bleek dadelijk bereid het spel mee te spelen, ook toen het hem duidelijk werd gemaakt dat de gehele zaak nog meer onder het commando v<1n Heydr ich dan onder het commando van SchelJcnbcrg zou staan. Tegenover Schellenberg had de Crinis namelijk twijfel geuit over de mogeli jkheid hem die in het Duitse leger een 

vá te positie als arts had - v·an zijn werk 

vrij te maken: SeheHenber,g ha<l toen zelf niet de mogelijkheid gehad d aa:-voor de nodioe bes-lissi!1gen te nemen, maar beloofd dat bij dat wel m orde kon laten maken. Het was Rei.nhard Heydrich, die het "in orde maakte" en d� kolon"el de Cri nis wer.d daarop ter beschik- . kmg van. Schellenber.g ·gesteld . Naast de Criniswerd nog een andere wee:rmachtsofficier "vrijgemaakt". Het was de artiJle-:ie-officier Travaglio, die in het .komplot van Schellenberg tegenover de Bri tse oJificieren on,der de naam van Solms werd voorgesteld. Terwijl de Crin is de rol zou moeten spelen van de vermeen.de .geDeraal von Wietigheim e� daarmee de groep opperofficieren die tegen Hit ler gekant waren, wil.de verteoenwoordioen, vi·e I  aan . �ravag,l io de taak toe de groep "van hoofdof,f1c1eren te vertegenwoordigen. Walter Schellenberg zei{ zou aLdoor een burger blijven en d aarmee het burgerlijke verzet manifesteren. Schellenrberg dacht · ook dat alles van een leien da'kje zou lopen, maar het ,kwam anders. Uit de rberichten aan Heydrich had deze, d ie doorgaans. een zeer koele rekenaar was, opgemaakt dat de B ritten al te voortvarend ge• weest waren i n  het aanvaarden van een contact met du·bieuze figuren. Heydrich was er de ma.n niet naar om aa:n te nemen dat de Britten er niet in kon<len slagen de antecedenten van bijvoorbeeld Franz Fischer na te gaan en daarnit te concluderen dat er een spel met hen gespeeld zou worden: Maitr Reinhard Hey<lrich had zijn eigen bc:doeli1_1gen 111et de operaties van Schcllenberg. Heydrich geloofde er n iet in <lat Schellenbe-:g tot i n · de top van de Britse geheime d ienst kon doordringen. Aan de andc:re kant wilde hij Schellenberg ook geen hindernissen in de:: weg leggen , itls deze zich ten minste op weg bevond om naar de top te komen. 

staf er belang bij bad eventuele contacten tussen belligerenlen op eigen grondgebied te controleren. Door de generaal-majoor J .  W. van Ooi-schot was de luitenant Klop aangewezen om beide Engelsen te begeleiden en tevens om getuige van de •besprekingen te zijn, opdat er geen specifiek Nederlandse belangen in het gedrang zouden komen. ln die dagen was Nederland nog neutraal en bet was de taak van de gene�ale staf deze neutral iteit te handhaven. De besprekingen tussen de Engelsen en de Duitsers van.den plaats onder het mom van voor.bereidingen tot het sluiten van de vrede. Daartegen kon ook een neutraal land moeilijk bezwaren doen gelden. Maar . . . er moest dan ook worden vastgesteld dat het inderdaad om besprekingen i n  <lie rich io.g ging. Gele id door deze overwegingen we-:d daarom door de generaal-majoor Van Oorschot het bellluit genomen de besprekingen te laten bijwonen door een officier van de staf. Het was deze o[(icier, d ie  merkwaardig genoeg a ls  enige op het  momen t dat de Duitse overval een feit werd, verzet bood en zich gewapenderhand tegen de Duitse overval keerde. Het bleek dat de voorbereidingen van Heydricb grondiger waren gewee,t dan de bescherm ingsmaa1regelen van de Engelsen. De beide Engelse officieren werden met een Ne<lerl:ind;e chat1ffeur ontvoerd, terwijl 

Op dit punt hebben de rekenaars ia  de Britse geheime dienst en Heydrich elkaar gevonden. De Britten warc:n er namelijk i nde:daad achter gekomen dat er jets "gespeeld" werd. Zij .had.den nog n iet het juiste overzicht maar uit hun reacties, trouw weergegeven door Schellenber,g, maakte Heydrich op dat er evenveel kana op een Engels spel letje met Schellenber.g als op een Duits spelletje met Paync Best •bestond . Dat is <l voornaamste reden geweest die Hey<.lrich or toe heeft gebracht zonder voockennis en dus zonder i nstemming van Schellenberg op eigen gezag een einde aan het contact te maken. Dat einde zou bij Venlo plaatsvi nden . Daarmee zou het hele geval nog beperkt zijn gebleven tot een Brits-Duitse aangelegenheid, warehet n iet dat de overval op Nederlands grondgebied plaatsgreep en bovendien een Nederlandse officier werd neergeschoten. 
D 

e Nederlandse officier, de \uilena�t D.Klop we:d i n  deze aanoelegenhe1d gemoeid, omdat de Nederlandse generale PROF. TELDERS . . . . het was moord . . . .

ook de dodelijk getroffen luitenant Klop werd meegenomen . De operatiegroep van de Duitsers clie deze mensenroof en de moord op de Nederlandse officier heeft gepleegd, stond onder bevel van Alfred Naujocks. Hij werd daarvoor door Hitler onderscheiden. De Nederlandse regering bevond 1.ich i n  een moeilijke situatie. In het hoo[dkwartier van de generale staf was aan de gehele zaak in feite te weinig aandacht geschonken. De opperbevelhebber generaal Reynden had de mmister 
van oorlog niet op de hoogte gebracht en deze h ad op zijn beurt dus het kabinet n iet naar behoren kunnen informeren. Vanzelfsprekend verlangde de Nederlandse regering van deDuitse ,egering de uitlevering van het stoffelijk overschot van de luitenant Klop. Ook werd protest aangetekend, maar daarvan stelde nie• mand zich iets voor. Als een vergrote moei• lijkheid deed zich de omstandigheid gelden, dat de overval in verband werd gebracht met do aanslag, die op H itler i n de "Bürgerbräukeller" i n  München was gepleegd. Het was voer. do Nederlandse autoriteiten niet goed mogelijk precies vast te stellen, wat er nu  wel of n iet gebeurd was. Haar belangrijkste getuige voor het loutere karakter van de En· gelse bedoelingen was door de Duitsers neer•gc:schoten. De Engelse officieren zeli warenontvoerd, Men tastte in het duister, ook toen do Nederlandso chauffet.r. die aanvankelijk met de anderen naar het concentratiekamp in Oranienburg waa vervoerd, in Nederland te· rugkeerde. H ij was geen getuige van de be;prekingen geweest en kon vrijwel n iet& mededc.!len. De: vraag rees ol hier nu gesproken kon worden van moord met voorbedachten rade. Op onmi kenbare wijze hee[t destijds de Leidse hoog! raar B. W. Telders, een voor· aanstaand rechtsgeleerde, uitgemaakt dat het hier wel degelijk een moord gold. Op Ne· derlands grondgebied werd door Duit�e overvallers een Nederlander neergeschoten. Openlijk verklaarde Telders, dat dit een Ilagrante schending van het recht was en kc:nnel i jk:  bewust door de Duitse deelnemers 
i1an het k mplot was voorbcr id. Hij weeJ d\..e v 1'binding met de ovcrva 'me de g •beurt nissen in de "Bürg,erbräukc1\cr" in München van de hand. Z.ij deden vo1kcnr<!chte\iik !!,eLien niet t�r z.ake. Een S?,rilfü1,e b<!schikking van het lot wilde echter, datprof. Telders vier jaar later a1s l!,ev_an!!,enein  het concentratiekamp van Oramenburi;,de oc1cgcnheid kreeg te onderzoeken welkesa;enhang er tussen de aaos1a!?, in München en de overval van Venlo bad bestaan. 
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be.langste l l i ng hadden v�- �� !;'-'aJlleerd D ' t  1 d D oor o . en Ul s an . eze bel an os·tell . PPos1tie · be " l i ' k  O "' u,o wa in gr11pe J · ok de D u i tse"' · s al leszins begrel?en d i t  goed. Het lag voo��chthe,bberseen binnen landse oppositicgroe e �and datkans wi lde hebben eei:i- e i nd aai'h�:c �n igeregime te maken, pogmocn i n  het BiUer
slellen in contact met de b u iten l;�k zou 
genstander� van  H itler te komen . v�d te
dat de D uitse geheime dienst op het iJar 

kwam zelf het initiatief te nemen.  ee 

Daartoe m aakte de Du itse d ienst gebruik 
van een oplichter, .die wegens malversaties 
Duitslan.d in 1935  had moelen verlaten en zich 
in Parijs als een politiek emigrant bij andere 
emig:anten had  aange.diend . Deze man,  die 
doctor i n  de politieke wetenschappen was, 
heette Franz Fischer. In Parijs verschafte h ij 
de agenten van d e  Duitse geheime d ienst m ate
r iaal over de activiteiten van pol itieke emi
gi·anten, onder andere over Rudolf Breitscheid, 
een socialistische le ider, die in toenemende 
mate onder de i nvloed van de Münzenberg
groep kwam en medewerking was gaan ve:::
lenen aan communistische mantelorganisaties. 
De door Franz Fischer verzamelde gegevens 
werden ·later voor Breitscheid noodlottig. Na
dat de Duitse troepen Frankrijk onder de knie 
hadden gek}'egen werd B·:eitscheid gearres
teerd, maar dank zij de invloed van vroegere 
sóciaal-democratisohe beambten die in het 
,,Derde Rijk" in funttie waren gebleven, ge
noot Bre itscheid va n  <.Ie Gestapo een voorkeurs
behandeling. 

De "vriendendiensten" van Franz �ïscher 
voor de Gestapo bleven n iet tot het gebied van 
Frank.ijk beperkt. Hij  trad i n  1938 in contact 
met de Nederlander P. Brijnen in Den Haag 
niet het doel via Nederlandse contacten een 
verbinding te zoeken n aar de B ritse gehei m.� 
dienst. Daarin slaagde Fischer wonderwel. H1J 
kJ'eeu na enige tij.d werkel�k contact met de 
in D�n Haag gedomicilieer,de Payne Best e n  de 

SCH ELLEN BERG 

. . . . snel Ie  ca rrière . . . .  

Toen de voorbere idende werkzaamheden van 
Franz Fischer tot het resultaat had9en ge
le id, dat er contact met de Engelse geheime 
d ienst was gemaakt, . trad Sche l lenberg zelf 
m eer in actie. Het Duitse plan, door Schellen
ber� ontworpen en goedgekeurd door Hey
<lri;h, voorzag i n  het binnendringen i n  het 
Britse spionagenet. Voor dat doel ga.f Schellen
beru zich tegenover de n ieuw verworven 
En�else contacten uit als een deelnemer aan 
de Duitse oppositie tegen H itler. H ij deed dat 
onder de naam van Schemrnel. Met opzet 
koos Schel lenberg een al ias dat gel ij kenis met 
·de werkelijke naam vertoonde. Hij •bezat enige 

sieraden, waarin zijn i ni t ialen waren gegra
veerd en hij wilde ook tijdens  zijn operaties 
oeen afstand  van deze d ingen doen. Hij was 
�chter zo slim, dat hij op eventuele ontdek
k ingen van d,e tegenstan,der rekende. Wellicht 
kon de tegenstan.der aan de band van deze 

ioitjalen verdenkingen krijgen. 
�S';beHenberg-Schemmel speelde zijn rol voor-

GERSTENMAIER 

. . . .  gebrek aan vertrouwen . . . .  

m il ita iren  zouden zijn aangesloten. Bij de Brit
ten kon dat logisch kl inken, ,want het was be
kend  ,gewor·den dat Hitler het met de belang
rijkste mi l itaire autoriteiten in Duitsland, de 
kolonel�generaal Beek niet had kunnen vin
den. Er waren n u  eenmaal Duitse generaals 
die wel, en ook, die niet voor H i tler waren. 
De ve!'wachtingen ten aanzien van een oppo
sit iegroep, waarbij Duitse generaals waren 
betrokken leken dus niet vreemd. 

Walter Schel lenberg had al aan.duidingen ge
m aakt i n  de richting van een Duitse generaal 
die mogelijk spoedig zelf in staat :kon zijn con
tact op te nemen, nadat :h iervoor de weg zou 
zijn vrijgemaakt. Schellenberg dacht daarbij 
aan een bijeenkomst i n  Londen en h ij hoopte 
op een echte inbraak i n  het systeem van de 
Britse contraspionage. 

* 

wel in or e on , 
•har,d Heydrich, die 1het " in orde maakte" en
de '.1;:olon'el de Crinis wer.d daarop ter besch ik- . 
k ing van. Schellenberg gesteld. Naast de Crin is
werd nog een andere weermacbtsofficier "vrij
gemaakt". H et was de artille>:ie-officier Tra
vaglio, die in het komplot van Schellenberg 
tegenover de Britse omcieren on.der de naam
van Solms werd voorgesteld. 

Terwijl de Crinis de rol zou moeten spelen 
van de vermeende -generaal van Wietigheim 
en daarmee de groep opperofficieren d ie tegen 
H itler -gekant waren, wil.de vertegenwoordigen, 
viel aan Travag,lio de taak toe de groep van 
hoofdofficieren te vertegenwoordigen. Walter 
Schellenberg zelf zou al.door een burger blij
ven en d aarmee het burgerlijke verzet '!Ilani
festeren. Schellentberg dacht · ook dat alles van 
een leien d a'kje zou lopen, m aar het ,kwam 
�nden. 

Uit de berichten aan Heydrich bad deze, d ie 
doorgaan�. een zeer koele rekenaar was, opge
m aakt dat de Britten al te voortvarend ge
weest waren i n  het aanvaarden van een con
tact met dubieuze figuren. Heydrich was er 
de man niet naar om aa,n te nemen dat de 
Britten er niet i n  konden slagen de anteceden
ten van ,bijvoorbeeld Fra.nz Fischer na te gaan 
en daaruit te concluderen · dat er een spel 
met ben gespeeld . zou worden: 

Ma..r Reinhard Heydrich had zijn eigen be
doeli('lgen I)let de operaties van Scbellenberg. 
Heydricb. geloofde er n iet in dat Schellenbe�g 
tot in · de top van de Britse geheime d ienst 
kon doordriugen. Aan de andere kant wilde 
bij Scb.ellenberg ook: geen bin.dernissen in de 
weg leggen, als deze zich. ten minste op weg 
bevond om naar de top te komen. 

om beide Engelsen te be..,eleiden en tevens om getuige van de •bespreki�gen te zijn, opdat er geen specifiek Nederlandse belangen in het gedrang zouden komen. In d ie dagen was Nederland nog neutraal en het was de laak van de gene·;ale staf deze neulral i teit te handhaven. De besprekingen tussen de Engelsen en de Du itsers vonden p laats onder het m om van voor:bereidingen lot het slu iten van de vrede. Daartegen kon ook een neutraal land moeilijk bezwaren doen gelden. Maar . . .  er moest dan ook worden vastgesteld dat het inderdaad om besprekingen i n  die richin,g ging. Geleid door deze overwegingen we-:d daarom door de gene
raal-majoor Van Oorschot het besluit genomen de besprekingen te laten bijwonen door een officier van de staf. Het was deze of[icier, d ie mer.kwaardig genoeg als enige op het moment dat de Duitse overval een feit werd, verzet bood en zich gewapea.derhaad legen de Duitse 
overval keerde. Het bleek dat de voorbereidingen vari. Heydricb grondiger waren geweest 
dan de beschermingsmaatregelen van de Engel
sen. De beide Engelse officieren werden met 
een Nederhu1dse cha11ffèur ontvoaJ, terwijl 

tre.lifelijk. Hij h ad versche idene samenkomsten 
met de Britten en aangezien de toon na de 
eerste ontmoeting al vrij amicaal was gewor
den, gelpofde Schellenberg-Schemmel i n  een 
daverend succes. Over zijn vorderingen l ichtte 
Schellenberg zijn chef Heydrich volledig in .  
Ma,�r Reinhard Hey,drich  bleek m inder over
tu i.gd van het succes van Schellenberg dan  
dez:e het zelf was. Daarom trof Hey.dricb maat
regelen tot bescherming en bewakitig van 
Schellenbe:g, zonder deze er in te kennen. 

A 
Is naaste rnedewe>:ker voor dat doel had 
Schellen.berg _de weermachtskolonel de
Crini s ,  een Oostenrijker van geboorte, uit

gezocht. De Crini5, was arts en reeds over de 
m iddelbare leeftijd heen. Deze zou de rol van 
de oppositionele generaal ·moeten ��elen. De 
Oostenrijker de Crinis, met de bedoelmgen van
Schel lenberu ve:trouwd gemaakt, bleek da
delijk bereid het spel mee te spelen, ook .toen
het hem duidel ijk  wer d  gemaakt d at de gehele 

zaak no.g meer einder het commando van 
Hey.drich dan onder het commando va-n Schel
lenber.g zou staa�. Te�enover �chellenberg ha�
de Crinis namelijk tw1Jfel geui t  ?ver de roo.ge 

Op dit punt hebben de rekenaars in de Brit
se geheime dienst en Heydrich elkaar ge
vonden. De Britten waren er namelijk in
de>:.da"ad achter ,gekomen dat er 'ets "gespeel.cl" 
werd. Zij had.den nog n iet het juiste overzicht 
maar uit hun reacties, trouw weergegeven 
door Schellenber,g, maakte Heydricb op dat er 
.evenvee\ kans op een Engels spelletje m et 
Schellenber.g als op een Duits spelletje met 
Payne Best tbestond. Dat is d voornaamste reden geweest die Hcydricb er toe heeft ge
bracht zonder voCY:kennis en dus zonder in
stemming van Scbellcnberg op eigen gezag 
een einde aan het contact te maken. Dat einde zou bij Venlo plaatsvinden.  Daar
mee zou het hele geval nog beperkt zijn geble
ven tot een Brits.Duitse aangelegenheid , ware 

het n iet dat de overval op Nederlands grond
gebied plaats-greep en bovendi e n  een Neder
landse oWcier werd neergeschoten. 

D 
e Nederlandse of.ficier, d� Juitena�t D. 
Klop we::d in deze aangelegenheid ge
moei d ,  omdat de Nederlandse generale 

PROF. TELDERS 

LU ITENANT KLOP 

. . . .  dodel i j k  getroffen . . . .  

* 

T
ot een van de "bewakers" van Schellen-,
berg benoemde Heydrich de SS-Sturm
führer Alfred N aujocks. Deze had in vroe

gere operaties, waarbij door de Duitse geheime 
dienst aanslagen en moor.den waren georga
n iseerd, getoond een u iterst betrouwbaar on
derdaan van de nat.ionaal-socialistisçbe staat te 
zijn. Alfr�d Naujocks was commandant van 
een . kleine operatiegroep. H ij was betrokken 
bij de moord op een socialistische emigrant 
in Ka.rlovy Vary (Karlsbad) en had een actief 
aandeel gehad in de door de Duitse gehei�e 
dienst in scène gezette overval op de rad10-
zen.tler van Gleiwitz, waarvoor de H itlerrege
ring de Poolse regering verantwoordel(jk had 
willen maken .  . Deze Naujocks zou i n  de verdere ontwikke
lino van het contact tussen Schellenb'erg en 
de° Britten nog een bijzondere rol spelen. Dat 
wist Naujooks overigens heel goe.d. H ij had 
allang begrepen dat aJieen z i jn onvoorwaar
delijke gehoo:-zaamheid aan zijn chef Re inha.rd 
Heydrich schittere.nde perspectieven voor ziin 
carrière bood. Daarom was Nauiocks bere id 
te moorden overal waar Heydrich het nodig 
vond. 

En Hey.drich had het gepast gehouden Nau-

, ,Passport Controll Officer" Stevens Rhodes. 
Deze beide B:itten werkten voor de Engelse geheime dienst, .die toen nog onder leiding van 
admiraal Sincla1r stond. Na z1Jn dood op 4 
november 1939 werd Sinclair opgevolgd door 
kolonel Stewart Menzies. De operaties van 
Franz Fischer werden voorbere id i n  het bureau 
van de chef van de buitenlandse i nl ichtingen
d ienst, Walter Schellenberg. 

Schellenberg, die meester in de rechten was, 
had in de Duitse geheime dienst een snelle 
carrière oemaakt dank zij de voors,praak van 
Reinhard° Heydrich. Deze Heydrich behoorde 
tot de engere vriendenkring van H itler en was 
belast met een belangrijk operationeel deel van 
de gehe ime d ienst. I n  rang stond Heydrich 
weliswaar onder Hcinrich Himmler, maar Hey
drich beschikte over enige bijzondere vol
machten van Hitler, waardoor h ij over een 
macht kon beschikken, die wel tegen die van 
Himmler opwoog. 

Het was Heydrich geweest die na grondîge 

jocks · te belasten met een zeer bijzondere op
dracht. Naujocks had n iet alleen tot taak Schel
lenbero te bewaken ;  hij had ook de opdracht 
dat Schellenberg nooit levend in ban.den van 
de oeallieerden mocht vallen. Zo kwam Schel
lenberg in  het "genot" van een lijfwacht die 

als de nood aan de man mocht komen, ook
ziln moordenaar zou zijn .  

Walter Schel:lenberg wist echter van de ac
tiviteiten van Naujocks pas iets, toen het i n
cident van Venlo al achter de rug was. Wel 
had Schellenberg tevoren kennis. roet hem ge
maakt, maar bij deze ont�oet1ng kort voor 
de overval, was hem Nauiocks alleen .�aar 
voorgesteld als de com11;1andant van een b11zon
dcre bewakingsgroep d ie  tot taak zou hebben 
alleen Schellen berg en zijn naaste medewerkers 
tegen ongevalleo" i n  beschermin,g te n emen. 
Schell��berg opereerde u i teraard n iet helemaal 
alleen roet de Britten. Hij h ad het doen voor
komen alsof hij deel uitmaakte van een op
positiegroep, waarbij ook nog en vooral hoge 

observatie van Schellenberg, besloten bad de 
eerzuchtige jonge nationaal-social ist een be
langrijke functie toe te vertrouwen. Schellen
berg hapte al te . gre_tig toe. H_ij was b7r�id
voor zijn promotie in de nat1onaal-soc1ahs
ti5che h iërarchie heel veel te doen. 

l"kh 'd hem - die in het pu1tse leger eenIJ ei · · · · . .  werkvaste positie als arts h ad - van ZIJn 
. . . .  het was moord . . . .  

offjcier heett gepleegd, stoncÎ onder b�.;;G,� Alfred NauJocks. Hij werd daarvoor door Hitler onderscheiden. D<: .Nede.rlan�se regering bevond zich in eenrnoetliJke situatie. In het hoofdkwartier van degener�!� staf wa! aan de gehele zaak in feitete wem1g aandacht geschonken. De opperbevelhebber generaal Reynders bad de m inister van oorlo�. n iet op de hoogte gebracht en deze had op ZIJD beurt dus het bbinet n iet naar behoren kunnen informeren. Vanzelfsprekend verlangde d.e Nede:landse regering van de Dwtse ;:egenng de wlleverinn- van het stoffelijk overschot van de lu i tenant Klop. Ook werd protest aangetekend, maar daarvan stelde niemand zich iets voor. Als een vergrote moei• l ijkheid <leed zich de omslitadigheid gelden, .dat de overval in verband werd gebracht met de aanslag, die op Hitler in de "Bürgerbräukeller" in München was gepleegd. 
Het was vorr. de Nederlandse autoriteiten niet 

goed mogelijk precies vast te stellen, wat er

nu wel of niet gebeurd was. Haar belangrijkste 
getuige voor het loutere karakter van de En
gelse bedoelingen was door de Duitsers neer
ge5choten. De Engelse officieren zelf waren 
ontvoerd: Men tastte in het duister, ook toen 
de Nederland5o chauffeu,: die aanvankelijk 
met de anderen naar het concentratiekamp in 
Oranienburg was vervoerd, in Nederland te
rugkeerde. Hij ,vu geen getuige van de be
;prekingen geweest en kon vrijwel nieta mede
dden. 

De vraag rees of bier nu gesproken kon 
worden van moord met voorbedachten rade. 
Op onmi kenbare wijze heeft destijds de 
Leidse hoogleraar B. W. Telders, een voor
aanstaand rechtsgeleerde, uitgemaakt dat het 
h ia wd degelijk een moord gold. Op Ne• 
derlands grondgebied werd door Duitse over

vallers een Nederlander neergeschoten. 
Openli jk verklaarde Telders, dat dit een 
flagrante schending van het recht was en 
kennel i jk  bewust door de Duitse deelnemers 
aan het .komplot was voorbereid. Hii wees

tlke ve,�inding met de overval 'met de g.e
beurtenissen in de "Bürg,erbräukeller" in München van de hand. Zii deden vo\ken
rechte\iik !',ez.ien niet tèr zake. Een 1!,ri.\\il!,e beschik.kin!!. van het lot wi\de echter, dat 
proL Telders vier jaar later ah l!,evangenc 
in. bct concentratiekamp van Oranienburg, 
de gelegenheid kreeis te onderzoeken welke 
samenhang er tussen de aans\ag i.n München 
en de overval van Venlo had bestaan. 

(Volgende week voortzetting 
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"Ve_nJo": vals excu voor 10 met 
• 

1940
Generaal van Oorschot ten 

onrechte ontslagen 

V
enlo" is twintig jaar geleden. Het voorwendsel van de 
Hitler-regering om onze neutraliteit te schenden, die zij 

,, reeds in 1937 besloot toch te schenden. In het Venlose 
drama komt Nederland voor het eerst in aanraking met de 

duistere machten van het rijk der lagere demonen, dat achter de 
siagbomen van de douaneposten heerste. 

Nu is het er vreedzaam en stil, in de bossen tussen Venlo en 
Duitsland. 

Toen . . . .  
Het is tien . minuten over drie, 9 november 1939. Over de smalle kronkelwèg tussen Venlo en Duitsland rijdt een rode 12-cilinder Lincoln in de richting van de grens. Bij de post van de Nederlandse marechaussee wordt de wagen aangehouden. Een m'an van omstreeks dertig jaar stapt uit en toont zijn papieren. Dan rijdt de wagen langzaam verder en houdt stil voor restaurant Backus, dat aan de linker kant van de weg, ongeveer tien meter voor de grens ligt. Er tegenover staat het huisje van de Nederlandse douane ; schuin er tegenover aan de andere kant van de zwart-witte slagbomen is de Duitse douane-post. De slagbomen staan open, zij maken van Hitler-Duitsfand op het eerste gezicht een gastvrij land. . . 

Do Lincoln rijdt langzaam achteruit in een laantje dat aan de Nederlandse kant langs Restaurant Backus loopt. Op de veranda van het café staat een man in een lange regenjas te praten met Backus en zijn vrouw. Als hij de Lincoln ziet na,deren duwt hij beiden hun eigen restaurant in en zwaait een keer kort met de armen. Plotselin� komt van achter het Duitse douane-hws een auto te voorschijn. Bovenop is een mitrailleur gemonteerd. De kogels vliegen laag over de bomen. Tijdens het lawaai en de verwarring kruipt de jon-

Kapitein Stevens 

geman die de marechaussee de papieren heeft getoond onder dekking van het autoportier uit de Lincoln. Springend als een balletdanser loopt hij zi� zag achteruit, trekt een zwaar pistool wt zijn jaszak en schiet op de overvallers. Dan valt zijn arm �lap langs zijn lichaam, zijn knieën knikken door en terwijI de Duitsers toe komen stormen, zakt hij op de grond. De drie andere inzittenden van de Lincoln worden geboeid in de auto van de overvallers gedreven. Men sleept het lichaam van de jonieman naar de Nederlandse Lmcoln, en smiJt het op de achter,bank. Dan neemt een van de overvallers plaats aphter het stuur en raast in dolle vaart achter de Duitse auto aan die inmiddels gedraaid is en reeds weer in de richting van de Duitse grens rijdt. Na korte tijd gaan zij een bocht door en zijn uit het geziéht verdwenen. Rond restaurant Backus is het weer rustig geworden . . .  Er is geen mens meer te zien. De Nederlandse douaniers slaan verwoed op de deuren van de toiletten, waarin zij opgealoten zijn. In de bossen rondom de grensovergang heerst stilte. Een donker dreigende lucht, waaruit ieder ogenblik de regen naar beneden kan plenzen, hangt laag over het landschap. In een kuiltje naast het restaurant ligt bloed. 
* 

Zwitserland en Frankrijk is hij ten slotte in Nederland terecht gekomen vanwaar uit hij contact ondenhoudt met een majoor van de Luftwaffe, Travaglio. Payne Best gelooft dat Fischer inder.daad een van de ondergrondse anti-nazi's is, van wie er in dere tijd vooi:al in legerkringen vrij veel in en buiten Duitsland rond lopen. Hij verzoekt hem een ontmoeting tussen Travaglio en hemzelf te organiseren, om te bespreken in hoeverre het mogelijk is de militaire oppositie tegen Hitler richting en kracht te geven vanuit Engeland. Fischer belt onmiddellijk Travaglio op en vraagt hem zo spoedig mogelijk naar Hotel Wilhelmine in Venlo te komen. Hij zal daar een functionaris van de Britse Inlichtingen Dienst spreken die geïnteresseerd is in de kracht van· de oppositie tegen Hitler. De eerste ontmoeting heeft weinig resultaat. Travaglio komt met veel bombarie binnen en tracht de indruk te vestigen dat hij heel veel weet. Als Payne Best even dóór vraagt, neemt de bluf af en blijkt, dat hij vrijwel over geen enkele handelingsbevoegdheid beschikt. Voor alles wat hij doet en zegt, blijlçt hij toestemming nodig te hebben van "zijn chef" in Duitsland. • Na deze eerste ontmoeting komt spoedig een tweede, ook in Ven'io. Trava:glio gedraagt zich dan wat bescheidener en maakt op Payne Best een prettiger en betrouwbaarder indruk. Ondertussen vraagt de Engelsman aan Fischer of hij nog meer contacten voor hem kan v,erzorgen. Deze zoekt daarop verbinding met een zekere dr. Knochen die op het Reichssicherheitshauptarnt werkt. Volgens zijn zeggen is deze· man, ,die heel dicht bij het vuur zit, een betrouwbare oppositionair. Knochen zelf verschijnt niet in Nederland maar stuurt twee officieren, Grosch en Seyàewitz. De oorlog in Europa is inmiddels uitgebroken. De Poolse legers hebben moeten capituleren voor de verschrikkelijke overmacht van staal en mannen die in grote golven over de DuitsPoolse grens zijn gespoeld, en over de O,ostgrens van Polen hebbeu de Russen een verraderlijke aanval in de ru� gedaan die het laatste restje weerstand biJ de Polen heeft gebroken. De Engelsen onder leiding van majoor ·Payne Best trachten door het uitlokken en stimuleren van oppositie en revolte in het hart van Duitsland zelf het getij nog te keren. In een uiterste poging de contacten te krijgen die hij hiervoor nodig heeft, treedt Payne Best uit het duister van zijn orj?anisatie naar voren en treedt :relf han-delend op. · 
* 

I
n het vooruitzicht dat ontwikkelingen die hij zelf op gang heeft gebracht, hem uit de hand zullen Jopen, neemt h�f het lid van het ambassadepersoneel, tenns Inlichtingen-officier, Stevens, In de arm. Samen gaan zij �áar het hoofd van de Nederlandse inlichtingendienst, generaal Van Oorschot. ,,Het is absoluut noodzakelijk dat wij nu op het laatste ogenblik nog alle krachten waarover wij beschikken, inspannen om de wereldvrede te hersteIJen", bepleit Payne Best bij de generaal. ,,Wij vragen u daartoe toestemming om op Nederlands gebied met Duitse officieren, die van dezelfde gevoelens zijn, te onderhandelen. WIit u ons een laissez-passer geven opdat wij vrijelijk tot aan de Duitse grens kunnen reizen· om daar onze besprekingen met de Duitsers te houden?" 
Nederland is een neutraal land. De grootste zorg die het heeft, is het behoud van deze neutraliteit. Van alle zijden hebben conspiratieve elementen Nederland tot hun operatie-basis gemaakt. Sinds de jaren van de eerste wereldoorlog heeft de Nederlandse Inlichtingen Dienst, die niet over genoeg geld beschikt om een groot zelfstandig inlichtingen-net op te bouwen, oen houding aangenomen, die het inliohtingenor,ganisaties van alle lap.den toestaat om vanuit Nederland te opereren op voorwaaTde dat de Nederlanders inzage kunnen hijgen van hun resUltat.en. Op deze manier slaagde ons land erin goed en goedkoop op de hoogte te zijn. 

. 

. ' . 

S. Payne Best : lînks een recente foto, rechts, d oor de Duitsers in 1 939  verspreide afbeelding 

Luitenam Klop 

derlands officier daarbij tegenwoordig mag zijn. Voor deze delicate taak wordt uitgezocht d eerste luitenant van de generale staf D. Klop. 
Gedrieë� - Kl_op, Payne Best en Stevens- gaan ZIJ naar Dinxperloo aan de grens tussen Nederland en Duitsland en ontmoeten daar . de Duitse officieDen Grosch ·en Seydewii.z. Terwijl zij door het Hollandse landschap rijden in de auto van Payne Best, een grote rode Lincoln, bespreken de inzittenden de mogelijkheid om ondergrondse elementen in Dujtsland daadwerkelijk steun te verlenen. Klgp neemt niet aan de discussie deel, hij lqistert ·. s)echts. Later rapporteert hij generàal Van Oorschot �at er gesproken is over vredesonderhandelmgen. 
De volgende onhn eting tussen de Duitsers en de �ngelsen lieeft plaats in Den Haag. Van Duitse zijde verséhijnen Grosch en de nieuwelingen k Jonel Martini en majoor Schä111meJ. Later blijkt zich achter de naam Schämmel de s.o.-officier ScheJJenberg te verschullen, de jongste en meest ,, veelbelovende" leider van het "Reichssicherheitshauptamt", de organisatie van Himmler. Martini Is een Talse naam voor de Berlijnse professor en vriend van Schel• Ienberg, dr. Max de Crlnis. 
Schellenber,g die de 1eider van de Duitse delegatie blijkt te zijn, vraagt Payne Best of de Engelse regering de opvolgers ven de Hitler-regering een eervolle vrede kan g9.l'anderen. De E!}gelsen kunnen hier uiteraard niet ogenblikkelijk een antwoord op geven. Stevens, die lraad heefit gekregen van zijn ambassade zich niet verder met deze zaak in t.. la/ en dit dus desondanks toch doet, stuurt een rechtstreeks telegram naar de Engelse minister van buitenlandse zaken, Lord Halifax. Het ant-

ten verder nog op eigen risico mee ; gene- geeft men opdracht het te balsemen. Daarraai Van Oorschot die weinig heil in -de .na wordt het overgebracht naar een arresonderhandelingen ziet, heeft hem ontraden tanten-cel in het gebouw van de Staatszich er nog "erder mee te bemoeien. Tijdens polizei. De concierge van het hoofdbureau deze eerste ontmoeting in Restaurant Backus van politie timmert in het grootste gewordt de Duitsers het positieve antwoord heim een doodkist. Wat er daarna gebeurd van Lord Halifax meegedeeld. Woord- is met het gebalsemde lichaam van luitevoerder Schellenberg verklaart zich dank- nant ltiop is onbekend. De enige aanwijbaar voor dit resultaat en belooft generaal zing zou kunnen zijn het met rood potlood von Wietersheim op de hoogte te stellen geschreven briefje waarop in ScheHenber.gs en hem te verzoeken de volgende dag, 8 hand staat : ,, 1 .  Geneeskundige verklaring november, in Restaurant Backus aanwezig en diagnose. 2. Lijk moet verbrand worte zijn om de plánnen in overleg met de den. Dodenmasker." 13ngelsen vastere vorm te .e;even. Over de goede trouw van -dr. Franz Fi-
* 

V oordat Klop, Payne Best en Stevenszich de volgende dag naar de grens begeven loopt luitenant Klop binnen bij de Koninklijke Marechaussee in Venlo. Hij vraagt er de commandant of hij ènkele mensen beschikbaar wil stellen om in de omgeving, van 13ackus een oogje in het zeil te houden. Als zij aankomen ill het restaurant staat daar 

scher en majoor Travaglio bestaat veel twijfel. Ze zijn <beiden volledig geloofd door Payne Best, die ervan overtuigd is dat Fischer op het laatste moment door ohantage overgehaald is voor de Duitsers te werken en dat Travaglio gewelddadig vervangen is door de S.D.-agenten Grosch. Seydewitz, Schellenberg en Martini. Feiten die hieraan doen twijfelen zijn evenwel dat de bezoeken die Fischer in 1938 aan Berlijn bracht, betaald wer-den door de S.D. en dat majoor TTavaglio nooit is ge-arresteerd. , _ .. alleen Schellenberg. Hij zegt dat een 
H 

et hoofddoel van het "Venlo-incl-staf�bespreking die Hitler naar aanleiding· dent" is geweest het vinden of van de aanbieding van goede diensten creëren van een rechtsgrond waar-door koningin Wilhelmina en koning op aitier zijn troepen opdracht kon geven' · Leopold houdt, Generaal von Wieters- het neutrale Nederland binnen te vallen. heim heeft vem.inder<l naar Nederland Men moet zich erover verbazen, terugte · komen. Hij verzoekt echter de heren ziende op de vijf jaar dat de oorlog getoch vooral de volgende dag nog eens woed heeft en dat de rechteloosheid terug te komen om dan te langen leste ongehinderd haar gang kon gaan, dat spijkers met koppen te slaan., men zich überhaupt nog de moeite heeft 
Pay,ne Best, Stevens en Klop zijn geen gegeven een acoepta�l motief te vinden 

van allen meer erg gerust over de gang van zaken. Zojuist is het bericht door gekomen dat een mislukte aanslag op Hitler gepleegd is in een van de bierkelders in München. Ook van andere zij.de komen berichten diede atmosfeer bederven. Ook deze keer vraagt Kfop qe marechaussee in Venlo om assistentie en bescher
ming. De commandant stelt direct patrouilles samen en als Kfop in de auto stapt op weg naar Schellenberg en zijn generaal, klimmen in Venlo enkele marechaussees op hun fietaje en trappen dapper de vijf kilo
meter lange weg naar de greN. 

Als zij er aan komen Is het stil In de bossen rondom de grensovergang. Een donkere lucht hangt laag over het landschap. In een kuiltje naast het restaurant ligt bloed. De jongeman van omstreeks dertig jaar, · luitenant Klop, ligt bloedend op de_ achterbank van de Lincoln, die in razende vaart naar Düsseldorf rijdt. Hij wordt In aJJerijl een ziekenhui� binnengedragen en komt onder behandeling Tan dr. Bebrends." Later verklaart deze : ,,Ik heb deze man (Klop) zelf onderzocht en stelde daarbij Tast dat hU een dodelijk schot _ door zijn hoofd had opgelopen en dat hij het bewustzijn al verloren had. Hij was niet meer te h*en. Na korte tijd stierf de patiënt." 
.,"1· * 

De chauffeur van de rode Lincoln, Lem

mens. Ook hij werd bij Venlo ontvoerd. In 
oktober 1940 kon hif na het tekenen van 
eert geheimhoudingsverklarln11 naar Nedn-

land teru.srkerert 

E' nige weken later lanceert de S.D. "een vorhoor", dat Klop zou zijn afgenomen in de korte ogenblilclcen voor zijn sterven. Hij beeft q38l'bij nog 
voor de neutraliteitsschending, waartoe men reeds in 1937 besloot. 

S 
lnds het hel!.ln Tan de twlntll!.er Jaren leeft in Nederland de Engelse handelsagent Payne Best. Hij is getrouwd met een Nederlandse kunstschilderes. Voor zijn omgeving is het vaak een raadsel waarYan Payne Best leeft ; niet al zijn aandacht en al zijn tijd gaan uit naar zijn gezin en zijn handelsonderneming. Slechts weinigen echter weten wat de werkelijke bezigheden Yan deze scherpzinnige, uiterst verzorgde Engelsman zijn. En die weinigen zitten op het hoogste niveau bij de British Jntelli-1ence Service in Londen. 

Volhardend in · deze politiek weigert woord erop zal ·bij een nieuwè ontmoeting generaal Van Oorschot de twee Britten tussen Dmtsers en Engelsen bekend wor-
h�t gevraagd� laissez-passer. Wel _geeft :;!blfrmf�J· i�!nhÎcÎ�npl!as!i�? :: hiJ toest�mnung to� onder�andelingen de Duitse grens vijf kilometer achter Venlo. tussen Bntten en Dmtsers, mits een Ne- 1 Luitenant Kfop maakt deze bijeenkoms-

kans gezien het protocol met forso hand to ondertekenen. }Jet houdt een beschuldiging in van eohending van de neutraliteit door de Nederland.se regering en de Nederlandse legerleiding. Aan het einde van de oorlog als het bureau van Schellenberg wordt bezet door do geallieerden, vindt men onder zijn papieren zeventien blanoo vellen, in de rechter benedenhoek voorzien van een vervalste handtekening van luitenant Klop. 

Minister-president De Geer heelt tot In Londen 10 de naïeve veronderstelling 
geleefd dat Hitler Nederland met rust zou hebben gelaten WIIIUKler het Venloincident niet :rou hebben plaats ge-ronden. Generaal Van Oorschot moet plaats maken voor een ander. Als later De Geer nog eens spreekt over deze affaire, zegt hij over generaal Van Oorscbot : ,,Hij heeft zeer veel kwaad aangericht met het geval Venlo ; het heeft ons in de oorlog gebracht • • •  " 

Het is gedurende de jaren tussen beide wereldoorlogen de politiek van de Engelse Inlichtingen Dienst geweest de draden, uitgaande van hun inlichtingenbronnen over het hele vasteland, samen te laten komen in Nederland. Aan het hoofd van deze organisatie staat kolonel Payne Best. Zijn rijk strekt zich uit van Narvik trt Gibraltar en van Warschau tot Zandvoort aan Zee. Omstreeks 1935 krijgt hij contact mei � gevluchte Duitser, dr. Franz Fischcr ze heeft Duitsland moeten verlaten Wegens frauduleuze praktijken waarmee :n .b�rn11 van �ngeyeer 350.000 DM gc-oe1d 1s. Naar ZIJD eigen woorden is even-2el. het hoofdargument voor zijn vlucht naar �tserland geweest, dat hij gevolgd werd -·,r de S.� . . o� zijn ondergi::�ndse anti--..onaal-soc1elwscbe praktiJktD. Via 

Het Memorandum, d·at von R,i,bbentrop de Nededand!IC regering aanbiedt op 10  mei l 940 "rechtvaardigt" de inval van de Duitse troepen in ons land door te verwijzen naar de schending van de neutraliteit waartoe ons land zich verplicht had. Hij noemt daarin het "incident Venlo" waa�11t is gebleken dat Nederland zich had ingelaten met Brit:,e agressie-plannen. 
In een be1preking die IDtler op 23 november 1939 met enkele �an zUn getrouwen heeft. verklaart hU 1 "Het Incident bU Venlo zal Ik op een gegeven moment gebruiken om mijn actie tegen Nederland te motiveren. Door het terugvragen van het ·"I lichaam van luitenant Klop heeft de Neder• landse regering de grootst mogelijke stommiteit begaan." Het lichaam van luitenant Klop. Als de S.D. in Düsseldorf nog niet weet wat Heydrich, die de o�er ia van lobeienb«t. met het lièbMat - flUII " 



Datum: /f:..� .. /.. .. :� ... :s..:.2.,,. .....

CIRCULATIE 
Niet langer houden dan ... ........ dagen 

GEZIEN 

dat. 1 par. 

Aantekeningen: 

1 Volgens geadresseerde nog t.k. aan 
(Van een onzer verslaggevers) 
Captain S. Payne Best, een van 

de twee Engelse officieren, die in 
November 1939 bij Venlo door een 
groepje Duitse militairen over de 
Nederlands-Duitse grens werden 
ontvoerd, vertelde gisteravond in 
een bijeenkomst van het Genoot
fichap Nederland-Engeland in 
,,Centra!" over zijn wederwaardig
heden. 

Capt. Payne Best begon te ver
tellen van. welk belang het in 1339
was, zelfs nog voor de oorlog was 
uitgebroken, om van geallieerde 
zijde in contact te komen met de 
Duitse oppositie tegen Hitler. Hij 
woonde toen in Den Haag en kreeg 
van de Intelligence Service op
dracht contact te zoeken. Hij kreeg 
inderdaad verbinding en voerde 
verschillende besprekingen, maar 
werd daarbij duidelijk van het 
kastje naar de muur gestuurd. 

In November ,1939 trok hij met 
de Engelsé major Stevens en de 
door generaal Van Oorschot toege
voegde Nederlandse officier, luite
nant Knop, naar Venlo voor een 
bijeenkomst met een Duitse gene
raal. Bij de aankomst bij de grens
post begonnen de Duitsers onver
wacht te schieten en voerden de 
beide Engelsen weg. 
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No: 387.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Onthullingen � het 
incident� Venlo".-

Bijlagen : acht. 

4'. 3J2.J

25 Augustus 1950.-

·2 9 ;. · IJ•"i)

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een achttal opgeplakte artikels uit "Het Laatste 
Nieuws" te Brussel van 17 - 25 Augustus 1950, vermeldende 
de z.g.nonthullingen" over het in de namiddag van 9 .Novem
ber 1939 plaats gehad hebbend incident te Venlo, door de 
bekende Engelse Kapitein Payne Best. 

Ofschoon de schrijver in deze artikels meer met 
zichzelf bezig is dan in feite onthult, meende ik het toch -
mede uit historich oogpunt bezien - van enig belang te ach
ten, deze gegevens te verzamelen. 

Opmerkelijk is echter, dat Kapitein Best in deze 
"onthullingen" met geen woord rept over zijn lotgenoot, de 
Engelse Majoor R.H.Stevens. 

Indien deze krantenartikels echter zouden blijken 
v.oor geen enkele afdeling van onze Dienst enige waarde te
hebben, dan moge ik U verzoeken, mij deze te willen doen
retourneren".-

w.-
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ONTHULLINGEN OVER HET VOORVAL TE VENLO 

Twee Brifse agenten over de grens gesleept 

Mislukt plan o.m Hitler te ontvoeren 

door kapitein BEST
EEN ONAANGENAME VERRASSING 

QNDER een hagel van machinegeweervuur werden twee B1·itse /· 
inlichtingsagenten, kapitein S. Payne Best en majoor R. H. Stevens, '--------------

op 9 November 1939 in de Nederlandse grensstad Venlo door Duitsers 
gen w1J over de weg. ue slagboom Viel
met dof geluid neer, en een ogenblik
later waren we ln Nazi-Duitsland. 

ontvoerd en in de handen van de Gestapo overgeleverd. 
De bladen vermeldden het « Incident te Venlo» als een gebeurtenis 

van weinig belang voor de geschiedenis, maar het was het hoogtepunt 
van een samenzwering, die de vrede had kunnen herstellen. De samen
zwering was op touw gezet dooi· hoge officieren van de Wehrmacht, die 
het plan opgevat hadden Hitler te ontvoeren en vrede te sluiten met de 
wereld. 

N;i. vijf ontmoetingen met agenten van de samenzweerders, liep 
Payne Best in de val van de Gestapo in Nederland. Gedurende vijf en 
een half jaar werd hij vastgehouden in Duitse concentratiekampen . 

De Duitsers waren ten zeersi,e OJ)se
wonden, spraken luid, sommigen ne
pen zelfs Vreemd genoeg was l.k verge
leken met hen, buitengewoon kalm. Ik 
dac.ht aan mijn vrouw en hoezeer het 
nieuws van mijn g·evangenneming haar 
zou doen schriikken. Ik zei tot mezelf : 
Ze ?.al waarschijnlijk alles vernemen m 
het nieuws van negen uur vanavond ... 
Ik ben steeds :pract.JScn van rui tuur ge
�veest. en heb nooit veel ·verbeelding ge
had wat de toekomst aangaat. 

De toelating om deze feiten te geven werd nu pas gegeven. Het is de 
meest dramatische gesc�iedenis, die ooit door een Brits agent werd 

We werden de kleine helling voor het 
tol.kantoor opgeleid en moesten met ge
strekte armen en met het gezicht naar 
een vuile gekalkte muur gaan staan. 
Achter elk vain ons bevond zich eei.1 
man met een pistool. 

beleefd. 

1 Afspraak met 
"Majoor Schaemmel" 

H
ET was een vale, grauwe dageraa&.
a-evolgct door een mDrgen die onder 

gewone omstandigheden nieman<! in. een 
goede stemming zou gebracht hebben. 
De dageraad van Donderdag, 9 Novem
ber 1939 was er echter geen gewone. Die 
dag zou mij noodlottig worden. Dat was 
van mrnder belang. Hij had echter van 
�root belang kunnen zijn voor het 1ot 
van Europa. 

Als Brits iiilichtingsagent had ik reed� 
viif ontmoetingen ge.l1ad me� hulp
agenten uit Duitsland. Ik had vernomen 
dat Hitler verzet had ontmoet van 
een groep hooggepla.atst,e offlcieJ:e� van 
het leger, de vloot en de Luttwafte. 

Men had mij medegedèeld dat een 
samen.zwering bestond om Hitler .ie 
daaropvolgeru:le Zatel'dag te ontvoeren, 
en met Groot;..Brittartnië v1'edesonder-
.handeli�@i<.11..tn ne 1'nopen. 

Ik sch�rde mij, nam 'het J?ntbijt en 
sLapte m m1j-n' fünt:oln ZephY·r tneL m.;,
joor.,R. H Stevens, een Brits ambt� 
naar in Den Haati en eeh Nederlandse 
officier, luitenao� Klop. ,. 

KJop· was ons « geleend »· geworden 
aoor generaal-majoor Vaµ Oorse.hot, om 
mi.i bij te staan in het grensgebied t-� 
Venlo, daar ik moeilijkheden voorzag 
met de Nederlandse wachten. 

We snorden langs de vlak.ke w�en 
naar Venlo. Ik .ha<i afgesproken met een 
2ekere ma.Joor Schaemmel. De a.fspra,tk 
wa.s geregeld geworden door- een zekere 
dr. Franz, een van mijn hu1P!l€enten 
Vanmorgen zou beslist worden ove11 het 
verder verloop van de samen.zwe,ring. 
Schaemmel mu vergezeld zijn· van een 
generaal, die zou gevolmachtigd .zijn 
om mij te verklaren, wat Ik Londen kon· 
seinen in ver,band met de toestand in 
Duitsland 

Waarom, zal ik nooit weten, maar Ut 
had het voorgevoel dat de zaken niet 
naar wens zouden verlopen. , Het was 
een van de weinige gelegenJheden 1n 
mijn leven. dat ik met eeri pJStool ge
wapend was. Stevens:had ons automa
tische Brownil14i?S bezorgd voor we ver
trokken. Men kon nooit. weten .... · 

Onderwee màa.ktP. Ik gewag van, de· 
mo,gelijk.heid dat wif zouden· o�·ervallen 
worden. Klop ver.zekeräe ons ecil,ter dll• 
er niets te vre-zen · was, en dat hij voor· 
rnrsterking van de grenswachten had 
,;ezore;d. 

Alles was -rustig en dan ... 

Om vier uur 's rui.middags. bereikteri'. 
w!J <ie he11berg na.bij d-é grens, waar l!l< 
mijn afspraák had met maJoor·schaem
mel. Op de weg leek - alles vreedzaam, 

bijna te vreedzaam, toen ik de .zwart en 
wit gestreepte slagb-Oom opmerkte, cile 
aantoonde. dat wij heel dicht bij 
Duits grondgeb:ed waren. -Een klei.n 
meJSje speelde bal met een hond. Een 
Duitse tolbeambt,e kuierde langs de weg. 

I� ging mijn snelheid na. Ik geloof 
dat mijn onderbewust.zijn mi.1 zulks op
legde. Klop :.1egae : 

- Vooruit maar, alles is in 01<1e.
Het, was vreemd. .hoe zenuwachtig 1k

mij gèvoelde. Ik deed de wagen voor cte 
ingang van de herberg zwenken en reed 
dan a.chteruit in .de parkeerplaats. 

ScJ:Jaemmel stond c,p de veranda van 
de. herberg. HiJ stak een nand op. om te 
beduiden dat de generaal in kwestie zioll 
binnen bevond Ik zette de motor af en 
Stevens stapte ult. 

Ik maakte aanstalten -om zlJn VOl!lr· 
beeld te volgen, toen een ware hèl 
scheen los te breken. Er was geroep. Ik 

Eens te meer klonk het bars,: 
- Mars.
We stonden terug op de he111ng, lanas

heen dewelk� zich de wagen bevond. 
Daar we handboeien aa,o liadden, was 
het niet gemakkelijk van de vier voet 
1h�e helling in de wage· · te springen." 
Een duw in de rug .hielp echter. 

We hadden enige afstand afgelegd, op 
weg naar Herongen, de eersté sta<l iTl 
DuiUlla.nd na · de grens, toen ik het
woord richtte tot 'de kapitein. die de 
leiding h.ad over•de groep: 

.- Ik veronderstel dat ge den.kt ·een 
mooie vangst te ,hebben gedaán: Ik moet 
echter bekennen dat uw onderneming 
flink ineen was gezet 

hoorde geronk van een zwa,re wagen. - Wat geef ik om u tWei f/ an�WJOOrd· 
Dan werd van alle zijden geschote11. cte hij (Wla� ik ben b)ij ?at lk ,d)e 
])j)()r iµljn v-0orruit zag ik de grote open Duitse varke,ns te pakken. heb,.,c<;lje 
_:wagen om de·h oék· zwenken,,en ·zo·d1c:htr !1traeh't;ten Jfün> land-te-ve�tatt�. :J� ·, 
bij mijn Linco�n stil.houden, dat de Dit wekte ten · .zeerste mijn 'beJabg-
schokbrekers elkaar raakten. stelline: oo. Ze zouden dus blijven vol-

De wagen was vol mit onguur ui�ien- houden dat Schaemmel en de anderen · 
de kerels. Twee zaten bovenop de huif, wérkelijk samenzwee1:clers war.en, en ge· 
Zij vuurden met lichte machinegeweren va,ne:enen zoals wiJ. Ik kan hier.0a,J da
over onze hoofden. Anderen sLonden delijk opmerken, dat het· niet lang 
rechtop in de wagen, riepen en zwaai- duurde vooraleer ik de ware identiteit 
den met pi6tolen Vier ondei· ben spron- van « ma ioor Sollaemmel » kende, Deze 
gen uit de wagen, en kwamen op ons laatste was·niema.nd min<1er dan Sturm
toegelopen, roepende : « Handen op ! » ba.bnführer Schellenberg, hoofd van 
Zelfs· dan sloeg . ik alles afwezig ga- Himmler's inliohtingsdienst. 
de, alsof het een gangsterfilm gold uit Eindelijk doemde Düsseldorf op. Door 
'Hollywood, en niet een zaak die m1J de stad reden we langs een binnenplaats 
rechtstreeks aanbelangde. 'llaa·r een groot gebouw. Na nog eer, 

Dan hoorde ik schoten na,u rechts paar duwen met de pistolen. werden wij 
we. Ik keek ro11,dom mij. Klop was uit in een kleine cel in een · kelder gewor
de wagen gekropen. Hij liep op een ;pen, waar wij ons volledig moesten uit
elgenàardige manier, · bijna zoals ee!l ikleden. Iema.nd sta,k een vuile vinger 
balletdanser, stap voor stap. Hii schoot in mijn mond, i,:;ing langs mijn wangen, 
eè.hter ai lopentle en ik Z3'6 de voorruit en tussen · tong en tanden. 'fervolgens 
van de Duitse wagen aan splinters vlie- werden mijn ore·n, mijn haar, mijri �en 
gén. Een ogenblik later beantwoordden en neusgaten beta,st, om na te gaan of er 
de vier mannen zijn vuur en Klop zakte iziah geen g!ftbuisje bevond. Ze keken 
ineen in het gras, aan de boord van de -echter niet tussen mijn tenen! 
weg. Er was oog slechts een hoopje don- Mijn.vulpen werd opengebroken en mijn 
kere kleren. uurwerk ul-teengeworpen. Tweehonderd 

.Inmiddels had men Stevens -�n m1J sigarette1;1: - mijn_ .\ost,baal's_te, bezit, -
de hand.boeien aangedaan, terw1Jl twee wP.rden een voor een m kleme stuitjes 
Duitsers hun pistolen op on.ze hoofden · gebroken. 
gericht hielden. Ik trachtte te sLaoen. Ruwe handen 

In Nazi-Duitsland 

Voornit nu, zeiden on:ue ontvoer
ders· t,&wijl zij hun wap,ens in on.ze 
rue: duwden. 

Ik herinner mij niet üoe i.k dt: wagen 
verlaten heb, maar nu-gaf ik er mij re· 
kenschap van, dat ik in de richting va.'1 
de zwart-witte slagboom geleid werd, 
naar de g1'ens toe, en naar Duitsland. 
Steeds met de wapens in o= rug, gin-

iilludden mij door êlkaar. Niet slapen, 
•het is verboden. klonk het. Eens 7e
meer werden we naar buiten gebrac.ht
en ,naa·r een wagen We kwamen 'te Ber
lijn aan. 

Het vervolg Van de Neder-

landse grens naar Berlijn, 

ver�chijnt morgen. 
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ONTHULLINGEN OVER HET VOORVAL TE VENLO 

\ 

Van de Nederlandse grens naar Berlijn 
Mijn kennismaking met de Gestapo 

TWEE Britse inlichtings-
agenten. kapitein Best en 

majoor Stevens, hadden op 
9 November 1939 een afspraak 
met Duitsers te ·venlo, in 
Nederlands-Limburg. om Hitler 
te ontvoeren en vrede te 
sluiten. In plaats daarvan 
werden ze zelf naar Duitsland 
ontvoerd na een·:,' overval op 
Nederlands grondgebied. 

Eerst werden beide Britten 
naar Düsseldorf overgebracht, 
waar zi.i afgetast werden. Ver
volgens ging de reis naar 
Berlijn. 

2 

Een kap opgeze.t 

1 O
NDERWEG, van Düsseldorf naar 

. Betlijn, _ zei de kapitein die de ;ei
dmg haà, m1,J 

1 - Tot hiertoe waan gi_t' a, hamlcr, 
van de Wehrmacht. Weldra moet ik u 

1
-aa.n de Gestapo overleveren.

Op het ogenblik dat hij het mij zeg.

mogelijk gevaarlijk vreemd dier 
wa:,. 

Zodra ik enigszins op adem gekomen 
was, liet ik mij zelf gaan in een los-
1:larsting van woede. Ik gebruikte alle 
ma.gel!jke Duitse scheldwoorden, en 1k 
kan getuigen dat ik met even groot ge
mak Duits als Engels spreek. 

Mijn vertoon zal geleken hebben '-'i> 
P.en van de woedende uitvallen die Hit
ler soms had. De uitwePking was won
d..erbaarliJk. Mijn handboeien en cte 

, touwen rond mijn enkels werden afgè
nç,men, en iemand gaf mij een s'garet. 
. De man die nu aan .l1et woord kwa-m, 

was doctor Max. Hij vertelde mij dat 
,hij de schrik was van alle boosdoeners. 
Had ik nooit gehoord van zijn f:w.m? 
Ik amwoorddf' hem vlakwe,g dat zulks 

de, kon het mi.i geen zier schelen· 
Een hese stem weerklonk. toen rif

1�n eindelijk stilhield 
- Is qit nummer één? Kom er uit. 
MiJn hoed werd -mij van het hool',:t 

getrokken. en men deed mij een kap 
om. Dan werd ik bij de ellebogen ge-
1?repen. uit de wagen ,!ehaald, enkel-e 
trappen op, enkele gangen d-0or en op
nieuw enkele trappen af. Hijgend kwam 
tk in ee'!l vertrek terecht. Ik kon ter· 
:nauwernood ademen onder de kap. 

- Neem ,zij�-i.kap -�f. hoorde ik zeg. 
ae1t. �-"' ·, -· • 

Ik knipperde met,'"mijn og�n. lk oe
vond mij, zoals later · blee.k, op het
nrno·fdkwartier van de Gestaoo in de 
Prinz Albrechtstrasse1 en op een divan. 
Een grote foto van HeydricJh, die later 
1n eeheel Europa zöu berucht worden, 
ihine; aan de muur. 

Vlak tegenover mij zat een vriende
lijk en onschadelijk uit.ziende kleine 
man. Anderen zaten mij op stoel.en aan
•te staren, aJSl)t ik etn vreemd uitziend 

Een foto van kapitein S. Paynl! 
Best, genomen tijdens zijn 

gevangenschap in 1943 
niet het gevaJ was, dat hij kon doen 
wat hem net beste leek, maar dat ..k 
niet zou antwoorden. tenzij men mij d_e 
toelating g,ar mij te wassen en sc.ne: 
reu 

Hierop begon een wedstrijd 1n het 
roepen. Ik . ken de Dm tsers goed, heer 
goed zelfs. Ik weet bovendien dat het 
1n de gegeven omstandigheden steeas 
aan te raden is lu'.d beginnen IR- roepen, 
te blijven voortroepen, nooit IR luiste
ren naar wat uw Legenstanaer zegt, er, 
met op te houden vooraleer �"' deze 
laatste l�et zwijgen oplegL 

Max verliet het· vertrek en keerde te· 
rug met zij,n meerdere. SS Oberführe.r 
MUiier. Hij -was volledig gekleed :?Pais, 
H'.tler, en hij had vreemde ogen, die hij 
met ver.bazende snel.heid over en weer 
deed rollen. Hij deed zulks, toen hij op 
mij afkwam, alsof hij poogde mij te 
hypnotiseren Dan viel hij uit met een 
krac.ht, d!e zijn stembanden zwaar ,)p 
de prod moet gesteld hebben: 

- Ge .zijt in de handen van de Gesta
po. Ga nu niet denken dat wij ons in 
het minst om U bezorgd maken... Ge 
zijt in heel groot gevaar, en indien gij 
morgen nog wilt leven, moet ge lwèl 
voorzichtig zijn. 

- Er scheelt ook iets met a:1jn Q1Jen, 
antwoordde ik. Um mannen hebben m1Jn 
bril afgenomen. 

Hij sprong schreeuwend op: 
- Bekommer u met om uw brll.

Waarschijnlijk zult gij voor morgen 
dood zijn, en geen bril of hetzij wat 
oo-k nodig hebben. 

Ik zegde llem h-eel kalm dat ik over 
Gestapo--met.ihoçles gelezen had. maar 
dat ik na mijn kvenslange omaan.g 
met Duitsers. de.z.e laatsten niet wrede1· 
gevonden had: dan de inwoners van 
hetzij welk ander land. 

Müller werd kalmer: 
- GP.ef M1•. Best wat hij verlangt. 
Ik werd naar een waska,mer gele:ct, 

waar ik mij 11:elf kon verfris.sen Toen iK 
tcruekeerde naar 11et vertrek. stonden 

l'--_d_oo_r_. k_· a_pi_te_in_B_Es_r _ _. 
broodjes- met kaas. en een fles bier 
oi, .tafel. Dr. Max gaf mij een,-pakje 
met 20 sii:aretten. Ze waren slecht, en 
hadden een smaak van salpeter, maar 
waren niettemin welkom Dan b�on hij 
mil vraaen te stellen. 

Ik moet thans bekennen dat ik bang 
was. Ik venvaci1tte mij m de hancteu 
te bevinden van een behendig onder
vi·aeer. In plaats daarvan waren Max 
en ik weldrn herinne·ringen aan.het ,:>p
halen uit de - eerste wereldoorlog. HIJ 
had het over «zijn» oor'.og, ik over lle 
"miine ». 

Het duurde niet lang, of de kleine. 
dikke typiste van Max, die veronder
steld was nota's te nemen, ging thee 
zetten, en zorgde voor beschuitjes. 

De vo:«ende dag werd de <i ondervra
g:ng » voortgezet. Ik geloof dat ik hi-er
bij evenveel geleerd heb als Max, uJ 
welk andere Duitser. 

l<ennismaking met Heydrich 
De avond va-n 26 November kwam 

Oberführer Müller naa,r ntijn kamer. 
en vroeg hoe ik het stelde, en of mijn 
zenuwen niet leden onder de spa,nning. 
Daarop nam hij mij mee naar zijn weel
derig appartement, dat overvol was met 
SS-officieren in un'.form. We gingen in 
een ander vertreK waarm op ganzen
pas dr'.e va.n de mannen binnenstapten, 
die mij in Nederland ontmoet hadden 
Een van hen was « majoor Schaem
me1 »-

In koor zegden zij: 
- Toen gij o-ns in Nederland he'JL 

ontmoet, hebt ge niet gedacht dat .v1J 
Führer van de SS waren, he? Het was 
nogal dwaas, U zo dicht bij de grens 
gewaagd te l1ebben. Denkt g:j -met kwa
jon"ens .,te doen te hebben'/ 
··Wet een dwaäs ge,baar « iiêrgroepeer
den » zij en verlieten -zij�n gBnzenpii.i 
het vertrek. MUiler leidde mij terug
naar de eerste kamer. Daar stond Hey
w'iclh ! 

Hij was jong, ·en zijn uniform stond 
hem sch'.tterend. Hij sprong op bij mijn 
bmnen treden en begon mij toe te roé
pen: 

- Tot hiertoe heeft men U als een
officier belhandeld en als een gentle
man, n:a.a,r denkt niet dat llet zo 
zal voortgaan. als ge U niet beter ge
draagt ..... 

Ik wendde mij tot MUiier. 
- Wie is die opgewonden jN,ge off1-

cler'/ vroeg ik. 
Heyd.riol1 wa.s buiten zic.hZel!, en het 

schuim kwam hem op de lippen. Zijn 
speeksel kwam op m:j te-recht. Müllet 
duwde mij uit het vertrek m bracht 
mij naar mijn kamer 

De volgende d.ag kwa,11) een .'::E-offickr 
-mij met een zeer ernstig gee:cht vin
de'1

- Maak U gereed voor een reis, zei
h;J eenvoµdi,g.

Mij werden de handboeien �1ngectaan
en ik werd geblinddo,e.kt naar een wa
gen gebracht Ik wist niet wat mijn 
bestemm'.n.J zou zijn

Il< had l1et nooit aurven dromen: ne
bunker, of ce1gevangen:s van het _,;e
vreesde concentratiekamp van Sachse::i
hausen, waar ik van al m\jn lë.n-d.geno
t€n af,Je:wnderd werd gehouden. 

Het v o 1 g e n d e artikel :
Vreemde bevindingen in 
h e t concentratiekamp, 
verschijnt morgen. 
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Vreemde bevindingen 
•

ID het concentratiekamp î 

Mijn omgang met de bewakers,1 __ do_or_k_'ap_ite_in_BE_s1 ___ , 

EEN plan om Hitler te ont-
voeren en vredesonder

handelingen aa'n te vatten 
werd door hoge officieren van 
de Wehrmacht gesmeed, in 
November 1939. Ifapitein S. 
Payne Best. een Bt·itse agent 
in Nederland, had \rerscheide
ne ontmoetingen met agenten 
van de Samenzweerders, vóór 
hij in de val liep van de Ges
tapo, in de grensstad Venlo. 

Hij werd naar het concen
tratieka�p te Sachsenhausen 
gezonden, waar hij de hieron
der beschreven ervaringen op
deed. 

3 ' 

Zenuwoorlog 

D
E eerste dagen van mijn gevan

genschap in het concentratiekamp 
van Sachsenhausen zal ik maar onbe
sproken laten om dadelijk over te gaan 
tot het ogenblik waarop ik voor de eer
ste maal een gevangene heb horen 
slaan. 

Het gebeurde aan de andere kant van 
de gang, en ik hoorde zijn sandalen met 
houten zolen op de grond, nadat 'hi.i 
zijn cel verlaten had. Met hem was 
klaarblijkelijk hoofdwachter Ettlinger, 
die inderdaad een van die wreedaards 
was. waarover na de oorlog zoveel ver
teld is, maar die naar mijn mening 
minder in aantaf zijn, dan men de m
druk had. De eerste doffe slag klonk 
zo ongeveer al� een stuk loden buis die 
op een ta.Ja.ijt.- tei;,echtkwam. Dlt geluid 
werd met tussenpozen van enkele se
conden herhaald. De slagen gingen nel
kens gepaard met een hijgend gegrom. 
een soort gekreun, dat van tussen op
eengeklemde tanden scheen te komen. 
en dan kreten, die schril opklonken. 
dwars door de muren van net gebouw. 

De wacht, die me onder zijn hoede 
had. luisterde. Hij keek me zelfs enigs
zins bleek aan. Ik glimlachte. Eens te 
meer stelde hij de vraag, die ik later 
nog zo ndik�ijls zou horen, eerst in 
Sachsenhausen, en later in Buchenwald 
en Dachau : Hoe gevoelt gij U ? 

- Ik voel me best, zegde ik. Hij
scheen woedend. 

- Gij kunt U hier niet goed voelen. 
Gij kunt hier niet tevreden zijn. Het is 
een misplaatste zin voor humor. die de 
Engelsen schijnt te kenmerken. Ge 
kunt zelf niet geloven wat ge zegt. 

Hij verliet mijn cel, en sloeg de deur 
dicht. Zij paste zo goed in de muurope
nmg, dat telkens ze geopend of geslo
ten werd. men de lucht voelde zuigen. 

Ik was voor één ding bevreesd, name
lijk dat men mij thans tamelijk goed 
behandelde, om mij murw te maken 
voo'r een nieuwe reeKs ondervragingen. 
De mensen van de Gestapo waren ech
ter in het nadeel . Soms hoorde ik, wat 
naar mijn mening een nieuwe faze was 
in het murw maken. Een celdeur werd 
geopend en ik hoorde tot een gevangene 
roepen : « Maak U gereed voor het 
bad ... Nee, kleed U helemaal uit. Draai 
U om. met het gezicht naar de muur. » 
Dan kwam de losbranding van een pis
tool. Hierop volgde een bevel aan c,'n 
karwe1man : •« Verwijder die vuilighèid 
m nr. 72. en schrob de cel uit. » 

Ik wist echter, dat Hitler mij levend 
wenste. Ik was 55 jaar oud. Onder fol
termg kon op die leeftijd alles gebeu-

ren Ik wist dat zij dit risico niet durf
den nplopen. Die gedachte gaf mij 
mo.ed. 

Geluiden 
Intussen was het verblijf te Sachsen

hausen niet zo slecht als ik had \'er
wach t, in weerwil van het feit, dat men 
mij met handboélen aan een stoel had 
vastgeklemd. 

Men k:an het verbod opleggen te spre
ken, maar niemand kan beletten te luis
teren. De ganse dag lang waren er ge
luiden. van vijf uur in de morgen, toen 
ik het gekletter hoorde van de houten. 
sa.nidalen van de gevangenen, 
, Ik leerde de treden lcennen. die van 
bewaker Sdhna.ars. een gewe.z=,n winke
lier uit Berlijn en van de dronken be
waker Prollhn-0�v. Ik wa.s echter vastbe
sloten steeds een op,g,ewekt gezicht aan 
de Duitsei·s te tonen. Ik leg,de er mij op 
toe, mij• aldus voor te doen. Hét zou 
echter ijdel zijn voor te wenq.en. dat 
ik me steeds aldus voelde. Soms kon ik 
de radio horen in de kamer van de 
bewakers. Ik kon raden wie van diènst, 
,vas. naar gelang het toestel hard · of 
zacht speelde. Ettlinger, de sadistische 
hoofdbewaker, speelde steèds luid. Hij 
wB,s een knappe k:erer van ongeveer 27, 
tot hij zijn pet afnam. Dan kon m,m 
opmerken dat zijn voorhoofd eindigde 
op een tweetal centimeter boven zijn 
ogen. Ik moest met hem op een óf �,n
dere manier afrekenen, maar het heeft 
drie jaar geduurd. 

Andere bewakers waren inschikkelij
ker. Er was Drexl bijvoorbeeld. Hij was 
lelijk. Zijn 'lippen waren gekloven ge
worden tijdens een of andere twist, èn 
toen ze genezen waren, bleven ze scheef 
getrokken: Hij snauwde mij aanvank:e
lijk zijn bevelen toè. maar ïk bleef 
steeds glimlachen. Ik dankte hem on
verand.erlijk voor hèt vo'edsel, een hand
doek, en zelfs wanµeei· hij mijn stà)eµ 
handboei Voor de nacht aan de muur 
vasthechtte, en ze ,bij dágeraad wèèr 
losmaakte. Telkens zei ik : « Goede 

nacht, Drexl », of ·« Goede mbr�en, 
Drexl. » Hij staarde me dan onbewogen 
en onzeker aan. 

Zekere nacht bleef hij aarzelend mm 
de stalen· celdeur staan : « Slaa1> wel, 
Herr Best », mompelde hij eq hij ging 
er vandoor. Hij was een onbehouwen 
dorpsjongen uit Oberammergau, be
faamd om de Pas,siespelen. Toen hij he
sefte dat ik hem niet voor de gek hield. 
deed hij zijn uiterste best om werkelijk 
hoffelij� te zijn. Hetzelfde gebeuri;Jè 
met de anderen. Ik temde ze, één voor 
één. De dikke Schnaars kwam zelteFe 
keer dronken op dienst. Ik liet hem 
op mijn brits liggen, en hield een oogje 
in het zeil voor zijn officieren. Van 
toen af toonde hij zich zeer dankbaar, 
en zou voor mij alles gedaan hebben. 

Prochnow, een slanke, droef uitziende 
kerel, was dikwijls dronken, en hiJ had 
nooit geld genoeg. Ik gaf hem mijn gou
den zegelring. « Verkoop hem maar, 
Prochnow », zei ik glimlachend. « Be
taal me terng met sigaretten. » Weken 
lang betaalde hij mij aldus terug voor 
een volle waarde van 80 mark, en we 
werden vrieaden. 

Diplomatie 
Diegenen, die ik niet rechtstreeks k<:n� 

bewerken, behandelde ik op ,diplomatie
ke manier. Zulks was het geval _met 
kolonel Lohritz, de kampbevelhebber. 
Hij was een gedrongen man met uit
puilende ogen, en met een mond vol 
gouden tanden. Hij was steeds otnrino-d 
door kruiperige SS-officieren. in schl t
terende uniform. Toen ik met hem 
spr!l,k, trachtte ik st�eds een atmosfeer 
te scheppen van ee):l conferentie onder 

hoge officieren. Hij voelde zich ge
vleid. 

- Ik begrijp het, Herr Kommandant, 
zei ik hem zekere dag. Gil laat uw ss
mannen vrijer van tucht dan bij de 
Wehrmacht. Ik merk bijvoorbeeld op. 
dat de hoofdbewakers in hemdsmouwen 
rondlopen. Het zal voor hen gemakke
lijker zijn, maar ik geloof toch, dat de 
Wehrmacht het onmilitair zou vinden. 

De steek was opzettelijk, maar op 
voqrzichtige wijze toegebracht. Lohritz 
vloog dan uit tegen de hoofdbewakers, 
die me dan ontweken, om te vermij
den dat ik weer een of andere onbeta
melijkheid zou ontdekken. Ik werd dus 
met rust gelaten, tenzij door de bewa
kers met wie ik bevriènd was . 

Toen de Gestapo er eindelijk genoeg 
van kreeg, mij te komen opzoeken. 
werd het leven draaglijker. fä kreeg een 
kussen. Een van mijn bewak:ers ver
vaardigde een lampekap in karton, om 
's nachts mijn ogen te beschermen te
gen het licht van de 60-Wattlamp. 

O.mstreeks de dag van de overgave
van Frankrijk, in Juni 1940, deed de 
commàndant mij een exemplaar van 
Hitler's « Mein Kampf» brengen. Het 
moet eén v�n zi'jn graJ,Jpen g.ewèest 
zijn. Ik zond een vriendelijke bewaker 
er mee naar de bibliotheek ván de ss
kantine, om het te ruilén tegen een 
ander boek. Voortaan kon ik beschik
ken over de 5000 boeken, die er zich 
bevonden. 

Zekere avond bracht de bewaker van 
dienst de polsring. waarmee ik a:an de 
muur geketend wel'd. Het was de gewo
ne ring niet. « Hij is veel te groot, » bei 
ik. 

Hij gl'omde. « Redetwist niet, Herr 
Best. » Hij deed de ring op slot. Een 
ogenblik later deed ik hem over mijh 
pols glijden, en hing hem op de reling 
van het bed. Hij zei niets. èrt glimla:cllte 
zelfs Uièt. 

De volgende morgen wekte hij mij. 
« Ooéde 11:lorgen, .Hen: Best. Tl).d om 
.op te staan. » Hij nam de polsring en 
deed hem mij om, zopdér een woord. 
Zonder een spier van zijn gelaat te 
vertrekken, opende. hij de ring en deed 
hem af. Weldra gingen allè bewa'Jcers 
op dezelfde manier te :werk, 

De bepro�vingen 
van twee gèèstelijken 

Ik was ook begonnen door mijn ven
stertje te zien. Het bevond zich hoog 
Jn de muur. Niemand belette het mij. 
Kort na de bezetting vati België en Ne
dèrlànd, kwamen twee nieuwe gevan
genen aan. Ze kregen cellen 62 en 6� 
toegewezen. De ene was één Belgische 
geestelijke, de andere een Nederlander. 

Schnaars "rinnikte toen hij mijn cel 
binnentrad. « De heerschappen zijn 
naar onze school gekomen, om goede 
manieren te leren, Herr Best. » 

Elke dag. gedurendè twee uren, moes
ten de twee geestelijken naar het oefen
plein. Een stok werd te midden van de 
ruimte in de grond gestoken, en een pet 
van een S.S er boven op gel;langen. De 
twee geestelijkeri moesten, twintig pas
sen van elkaar, naar de stok toegaan, 
de pet groeten, doormarseren, rechts
omkeer maken en opnieuw beginnen. Ze 
moesten telk-ens de nazi-groet brengen, 
en «Heil Hitler 1 » roepen. De bewakers. 
die zich geweldig schenen te vermaken. 
riepen : « Luider, luider 1 » Na 18 maan
den hadden de geestelijken groeven van 
15 centimeter in de harde inond gelo· 
pen. 
Het v e r v o 1 g : Heinl'ich 

Himmler op bezoek ! 
schijnt morgen. 
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Heinrich Himmler op bezoek ! 
Mijn antwoord

QNDER een hagel van ma-
chinegeweervuur werden 

twee Britse inlichtingsagenten, 
kapitein S. Payne Best en ma
joor R. H. Stevens, op 9 No
vember 1939 in de Nederlandse 
gTensstad Venlo door Duitset·s 
ontvoerd en in de handen van 
de Gestapo overgeleverd. 

De bladen ·vermeldden het 
« Incident te Ve"'lo » als een 
gebeurtenis van weinig belang 
voor de geschiedenis, maar het 
was het hoogtepunt van een 
samenzwet·ing. die de vrbde 
had kunnen herstellen. l)e 
samenzwering was op .touw 
gezet ,:loor hoge officieren van 
de' Wehrmacht, dié het plan 
opgevat hadden Hitler te ont
voeren en v1·ede te sluiten met 
de wereld. 

Na vijf ontmoetingen met 
agenten van de samenzweer
ders, liep Payne Best in de val 
van de Gestapo in Nederland. 
Gedurende vijf en een half 
jaar werd. hij vastgehouden in 
Dui-tse concentratiekampen. 

4 

De schone jongeling 

maakt 

de bundels 

hem woede_nd I door kapitein BEST 
ten teken van waarsCihu- --------------

wing 
Dikwijls kwamen mijn bewakers

bleek van ontzetting mijn cel t>innen, 
na getuige of gedwongen uitvoerders ge
weest te zijn van een of andere wreed
heid. Ze dachten er nooit aan te weige
ren. Naar hun mening moesten nooit 
vragen gesteld worden wanneer een 
overste een bevel gaf. 

Eéns vroeg ik mijn « meest geliefde» 
bewaker : « Wat zoudt ge doen, indien 
gij 11et bevel kreegt mij neer te schie
ten ? » Hij sidderde en was werkelijk 

onder viev ogen met de Reic.hsfüh!rer 
bespr9ken hèp. Wanneer gij de bevelen 
krijgt voor mijn terechtstelling, ben !K 
er zeker van dat men U zal mededelen,
wa,arvan ik beschuldigd wor�tr: 

Lohritz keek mij aan met een bli:k, 
alsof hij mij in het gelaat had willen 
ispuwen. « Tchal1 ! » zei hij, en hij ver. 
liet cjp r.el. 

· Onverwachte gevolgen
ontzet : 

- Oh, Herr Best, het zou me voor Toe1r ik sigaretten vToeg, kreeg ik m 
plaats van het magere rantsoen van de _ rest van mijn leven. achtervol_gen. drie ee d �· Maar toch zoudt ge ,het doen, zelfs brie�en 

n · 0�. 
van honde_rd. Ik begon 

indien ge wist dat het verkeerd was ? • 
te kriJgen van m1Jn vrouw, die 

Hii sperde de oo-en open en ani. klaarblijkelijk maanden te voren waren 
woordde : 

· " " geschreve�. Het voedsel werd beter. 
- Natuurlijk, indien ik het bevel H�mler was dru_k bezig geweest.

kreeg, Indien i·k u ·neerschdot zoudt gij Weld!a was elke cel, m de vleugel waar
sterven als een. held, Indien ik werd � mij bevond, �vuld met ambtenaren
neergeschoten om geweigerd te hebben mt het _kamp, die van diefstal waren
U neer te scl1ie.ten zou ik onteerd ster. besohuldigd geworden, Generaal Glucks, 

' · mspect-eur van de concentratiekampen, ven. 

Opschudding 

Mijn kans om mi.i op Ettlinger, de 
hoofdbewaker, te wreken kwam in 
Maart 1942. Plots sidderde .het kll,mP -als 
een woud. in eên storm. Eén grondige 
schoonmaak,. had. plaats. Elk asbakje 
werd verwjj derd en verstopt. 

Ik kon raden wat- zulks betekenne. 
Heipr,ich Himmler stond op het punt 
ons te bezoeken. 

Hlmmler, hoofd van de SS, rookte 
niet, - evenmin als Hitler trouwens, 

had bevel gegeven, dat voor het eerst 
de gevangenen zelf ·over sloohte behan
deling mocl!ten getuigen. Dit bracht 
een we.re paniek teweeg onder de SS
bewakers, en vooral bij Ettlinger. Het 
duurde niet lang vooraleer hij zelf in 
een cel werd opgesloten, op water en 
brood, in afwachting van ·zijn overbren
ging naar een Duitse gevangenis. 

Mijn kleren en andere ' bezitt,ingen 
werden van uit mijn· huis �n Den Haag 
overgebracht. Ik was tlhans in het bezit 
van mijn schrijfmac'hine, radio en boe
ken. 

- en was dan ogk van mening dat een De man met de wilde haarb.os!;"Oede SS piet moest roken. Men kon 

Z
EKERE dag, zonder enige waarschu- hem op zijn tocht volgen, door het 'ge- D ld 

kletter, voor•neb"racht door de officie-
e ce eur werd op bescheiden wijze

winJ, kwam een Gestapoman mij "" geopend.: 
oppie}l\V .oHderVi'atén in het concentra. ren die hèm oyer_al vergezelden. Himm- - Met de groé.J;en van 'de co . an-
tiekamp te sachsenhaus.en. Het was een Ier kwam aH�en il1 m1Jn cel bmnen en dant. Herr Best. Indien gij -wlHi1ver
lenige, grote, zeer inooie man, met sloor de dem.. . . ' . .· �angt uit de kantine, Wilt gij uw be, 
blond, golvend haar, geverfde lippen . _Hij .had een zancikle_unge hmd, en stelling doen ? 
en )Jij.getekende wenkbrauwen. ZIJ:1 bnl waggelde op ZIJ:1 varkensneus. Ik moest mij inspannen, om niet in - Welnu, zei de blonde Adonis. ge ZiJn ge)aat !ll_1�te elke mtdr�kking. een lach uit te bars.ten. En toch, waar-moet nauwgelet oppassep, Herr Best. 1< Heil :8'1tlei .:. » snauwde _hij. 1.k a�t- om was ik hier ? De Gestapo had Ne
Dit kan voor U een zaak van· leven of woor?de · « ?1 uss Gott, Reichsfuhrer ». derlands grondgebied geschonden, om 
dood worden Denk niet van mij te HIJ zegde:. . . mij te ontvoeren. Ik was gedurende drie 
kunnen beetnemen, want wij weten . - Het _sPJJt, mij .. Hen Best, een man jaar een gevangene geweest en w'.st 
alles. a-1-1-e-s . Wat hebt gij uw gast, zoals , U m. dergel!Jke omstand1g�ede:ri maar steeds niet waárom. 
Herr K. von H. gezegd ? Waarom hebt te zien, maar het 1s oorlog. Hebt gij 
ge hem gezegd niet naar Duitsland te- over iets te klagen ? Dan ontdekte ik de waarheid, in de 
rug te keren. tot na de verandering_ van -· Neen, Reichsführer. Behandeling latrines aan het einde van de gang : 
de maanstand ? . en' derg�Jijk� meer zijn uitstekend. Ik · Een levenswijze, bleke kleine man, met 

Herr K. von H. was een van Hitler's heftig schitterende ogen, en een wilde 
sterrekund,igen g·eweest, en had de 110- haarbos. 
roscopen van de Führer opgesteld. Hij , Voor we echter enkele woorden met 
was vóór de ooriog bij mij eens te gast elkaar konden wisselen,' werd hij door 
gekomen. Indien ik hem iets had gezegd zijn bewakers WJggeleid Ik !lerinnerde
over de wijziging van de maanstand mij sommige dingen. ·Ik had zijn ge. 
zal het zeker een grap zijn geweest. 111 zicht vroeger gezien Het was juist na 
kon het mij niet meer herinneren. Na. mijn gevangenneming geweest. Een 
tuurl,ijk wou de mooie jongeling van de wacht in mijn cel op het hoofdkwartier 
Gestapo er niets van geloven. Het is vai:i de' Gestapo hts een Duits geïl-
thans bekend. dat Hitler al zijn groLP lustreerd blad. Mijn foto was op het 
ondernemingen deed van stapel lopen, voorblad. Vervolgens was er een foto 
op _data die met de nieuwe maan sa- van deze kleine 'man mét het wilde 
menvielen. Toen ik de jongeling echt.er haar. · 

te verstaan gaf, dat geen enkel verstan- We hadden elkaar nooit ontmoet of 
dig mens i.D sterrekunde geloofde. slaak. gesproken. Toch oesefte ik, dat mijn lot . 
te hij éen gil en vroeg hij mij, hoe ik op een of andere manier verbonden was 
het aandurfde zoiets te zeggen. De · aa,n dat van de kleine man aan hPt 
Führer geloofde rr in, en hij wist· be�t einde van de gang, 

Hij kwam me op drie achltereenvol- Lk besloot te trachten zijn gehe.m, 
gende da,gen lastig vallen met zijn en bijgevolg het mijne. te ontsluieren 
kletspraat, en tikte hele bladzijden vol 

_e onzin op zijn soor·ijfmachine. ]k rookt{'\ Het vervolg-: Bijzonderhe-
zijn sigaretten, en genoot. Eindelijlc den over de bomaanslag was hij wat kalmer, bekende �at hij 
een hekel hact aan zijn weroc, en ver- op Hitler, verschijnt over-
trouwde mij toe, dat hij voor hogere 
dingen vo01,bestemd was. morgen. 

Uit zijn mond vernam ik, dat df. 
Gestapo, met typische Teutonische ,
grondigl1eid andere landen vier jaar 
lang met Duitse dienstmeiden voorzien
ihad, om deze, bij hun terugkeer naar
!het vaderland, te ondervragen over hun
bevindingen. 

}Jeinrich Himmler 
wist dat klachten het alleen maar
den verergeren. 

- Wel, Mr. Best, ge hebt nu drie jaar
doorgebracht m d(t beruchte kamp van 

Een gruwelijk schouwspel 

1 Sachsenhausen. en gij kunt zeli oor. 
clelen dat alle verllalen over wreedhe
den in het Britse Witboek slechts 
Joodse leugens i;ijn. 

Ik !,reeg geweldig Jast van mijn {an
den. Het taaie brood had de vulsels m 
mijn gebit zeer op de proef gesteld. Ik 
werd naar een Landarts gezonden, gmg 
door het voornaamste gedeelte van net
kamp van Sachsenhausen en zag de 1c1n
dere gevangenen Het waren meestal 
Duitsers Ze zag;en er ellendi'!: uit. met 
kaalgeschoren· hoofden, versc11rompelde 
huiden, en felontw'.kkelc:.e built'.pieren. 
Ze droegen houten klompen. slecht pas
sende, blauw- en grij&5e-',LreepLe pyja
maccostuums, en bewogen zich overal 
met een soort aarzelende trippelpas. 

Ik merkte strafploegen op, die op de 
hielen neergehurkt en met uit.gestrekte 
n•·men twaal! uur lan-5 onbeweeglijk 
moesten blijven z:tten. Anderen waren 
lang uitgestrekt en moesten tien meter 
in één richtit� en Lien meter in de
andere rollen. Zij b:·aakten, vielen be
wusteloos, of snikten De bewakers zeg
den mij, dat dit als een zwaardere st,·a;r
wrrd beschouwd dan zwcepsla.�en. 

Nabij de draadversperrin:;: la�en ln
eengesc.hrompelde, met bloed besmeur-

Ik herumerde mij, hoe Ettlinger elke 
morgen de gevangenen op een nj steldP 
en hen tegen de grond sloeg als « dage. 
li.ikse lichaam�oe!'ening » Ik llerinnerdr
mij vele di::11gen : hoe lcolonel Lohntz 
bijvoorbeeld. rijk werd, door de magere 
rantsoenen van de gefolterde gevan.'.!e-
ncn te verkopen 

Ik haalde een., diep .adem : 
-- Het spijt mij, maar uit wat ik ge

t:oord en gezien heb sinds il, mij llier 
t>evind, l�eb ik afgeleid dat de toestan
den zelfs slechter zijn dan in het W'.t
boPk worc:t besctu-even. 

Hij werd bleek, draaide op de h'.elen, 
en blies de aftocht zonder e�n verder 
woord. Zijn gevolg verdween met hem 
door de gang. 

L:i.tcr kwam de commandant mij op
zoeken, en zei de bewaker buiten te
wachten. Hij was ten zeerste ontsteld. 

- Hlmmler is woedend. Het zal uw 
lPven ko0ten. Wat hebt ge hem g�d ? 

- Het sp:jt me ko!onel. Ge zult br
grijï)Cn, dat h2t t2n zeerste 011.�ep.1.ot 
zou zijn moest ik U herhalen wat ä 
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ONTHULLINGEN OVER HET VOORVAL TE 

Bijzonderheden over de bomaanslag op Hitler 
De bombardementen van Berlijn 

een cel 

5 

gezien van 
TWEE Britse inlichtings-

agenten, kapitein Best en 
ma.ioor Stevens, hadden op 
9 November 1939 een afspraak 
met Duitsers te Venlo, in 
Nederlands-Limburg, om Hitler 
te ontvoeren en vrede te 
sluiten. In plaats daarvan 
werden ze zelf naar Duitsland 
ontvoerd na een overval op 
Nederlands grondgebied. 

Kapitein Best werd opgeslo
ten in het concent1·atiekamp 
van Sachsenhausen. 

Het einde van George Eiser 

I
K had heel wat vernomen over George 
Eiser, de man in de cel nr. 13 van 

het concentratiekamp van Sachsenhau
sen waarin 1k mij bevond. Daar ik de 
toestemming had gekregen Duitse bladen 
te lezen, l1ad ik met belangstelling vast
gesteld dat zijn naam aan de mijne was 
verbonden in de ccVölkischer Beobachter». 

Hij was. aldus soheen het. een ge
vangene geweesb1 m Dachau. en men 
had hem de vrijheid beloofd, indien hij 
wou bekennen dat hij de bom geplaatst 
had in een van de pilaren van de Bür
gerbraukeller. toen Hitler er het wooid 
voerde op 8 November 1939 

uit 
van de passieve luchtverdediging te 
Berlijn waren uitgerust met een hevige 
bla._uwe vloeistof, wa11rmee z,ij het ge. 
laat en de handen van de plunderaars 
bestreken. Deze konden aldus niet ont
komen, en zij werden door iedereen da.. 
delijk ontdekt 

Ik zag een ":t"laJ onder l1en op de 
binnenplaats van het kamp Ze sidrll'r
den en hun hemden wapperden om 
hun blote benen. Twee onder hen wer
den aan een galg opgeknoopt, 

Van 22 November 1943 af. stond het 
leven te Berlijn in het teken van lucht
aanvallen. Bijna el);:e naClht hoorde . ik 
in mijn cel het gedreun van d-e over
trekkende zware bommenwerpers van 
de R.A.F. Zij vormden een fantastische 
vlucht reuzeganzen. 

Ik sloeg ze gade vanuit het venster 
van mijn cel. De « padvinders » wier
pen hun verkenningslichten uit. Ze za.. 
gen er uit als de touwtjes van gekleur
de· ballons. De Berlijners noemden ze 
«Kerstbomen». Wanneer ze rood ge-

George ,Eiser 

1 door kapitein BEST 

heid voor 11en zorgde. De Klemere, spo 
radische aanvallen door « Thunderboli 
47 »-toestellen, die de wegen en de stra. 
ten m:trailleerden. werden het mees-l 
door de inwoners van Berlijn g-evrees:1 

Toen 1K van s�.cli.senna usen r.a.ar BI.L
chenwald wera overgebracht. en late, 
naar Da.c.hau, zag ik honderden uitge
brande vrachtwagens en andere voer· 
tuigen. en hele dorpen waren gPteisten:1 
door dit. soort van aanval 

Al wat ik kon doen tijdens de aanval
len op Berlijn was op mijn houten stoel 
staan bij l1et venster tn mijn cel. gade· 
slaan... en nopen. 

Op 20 Februari 194á 1twam men m1J 
zeggen dat il, moest inpakken. Een 
groene gevangeniswagen stond op de 
binnenplaats. We werden. zo zegde men 
ons. O'Vergeb1'acht, naa, Buchenwald 

Russische medegevangenen 

In de wagen bevond zich o.a de 22· 
jarige RussiSClhe luitenant Kokorin. H _y 
was per vaischemn a.c.Mer cw Duir.s� 
linies neergelaten om er partisanen
bedrijv!gheid oP touw te zetten. Met 
hem was ook luitenant .Joseph Stalin. 
zcon van de Sovjet-leider neergelaten 

Beiden werden gevangen genomen. 
Zij hadden gepoogd te ontsnappen uit 
Sachsenha,usen, maar na door honden 
te zijn opgejaagd, werden zij opnieuw ge
vat. Kokorin's voeten bevroren De jon
ge Stalin traahtte opnieuw te ontsnap
pen, maar hiJ bleef haperen in de elec, 
trische draden, die het kamp afsperden 
tot de wachten hem troffen. 

Kokorin was een scha.pp�l1jke kerel. 
Hij was eenvoudig- en onbedorven. 
Uiterlijk geleek hij erg op Molotov, zijn 
oom. Hij bewonderde ten zeerste Stalin, 
en h:eld van zijn levensopvattingen. 

- Stalin knappe ma,n. vel'tel<le hjJ
mij In zijn gebroken Duits. Houdt veel 
van mijn moedei'. Ze gaat;;pem.elke avond 
na het avondmaal opzoeken. Stalin Ju1, 
haat werk. Houdt van goed eten, goed 
drinken. en Illtl-Oie meisjes. Stalin 
trouwen meisje van mijn klas oP school. 
Houdt veel van haar, dan werd ha,1r 
beu. Laat steeds Politburo doen wat het 
wil. Mijn moeder leest alle brieven die 
hij krijgt. Stalin nooit kwaad. Houdt 
veel van lachen. Mijn oom Molotov. 
ireer, zeer, druk. Doet alle werk, Stalin 
niet van houdt. 

Eiser moest «bekennen» dat hij uit
gekocht was door een zekere kapitein 
Payne Best van de Britse Inliohtings
rlienst. voor een som van 40.000 Zwit
serse frank. om de bom te plaatsen die 
de Führer moe y qoden. Ik was natuw
lijk benieuwd' mijn'�< medesarnenzweer
der » te ontmoeten. Zekere dag zond ik 
hem wat sigaretten, en in ruil hiervoor 
vervaardigde hij mij een kleine boeken. 
kast. De kast was mooi gemaakt, maar 
ik stelde vast dat de bovenste plank 
niet goed vast zat. Ik wachtte een ge
legenheid af, ,·erwijderde de plank, en 
ontdekte een verborgen nis, waarin hij 
"e.n brief had geplooid. Hij was heel 
klein geschreven, maar ik wist dat ik 
de hand gelegd had op de ware geschie. 
denis van Elser's geheim. en bijgevolg 
.het mijne. Hij handelde in zijn brief 
nver zijn vroeger leven, en bescl1reef al 
de gebeurtenissen die leidden tot de 
« bomsamenzwering » in November 19jl9. 

kleurd waren, betekende zulks dat een 
·gebied aangeduid werd, dat niet moest 
geb()mbardeerd worden. Ons kamp was 
een der.gelijk gebied. De vier rode « bo. 
·men», die het geb,ied boven ons kamp Het vervolg : De Tocht in 
afbakenden, gaven mij een gevoel va.n 

d d d 

Eiser werd later. in 1943, uit Sachsen
ll�usen weggehaald. In 1945 vernam ik, 
dat hij werd terechtgesteld. 

veiligheid. Ze vormden een band tussen een Wagen Van e 00 , Ver-
mij en mijn landgenoten, de R.A.F.-be- 1 schijnt morgen.
manningen. hoog in de luoht, boven 
Berlijn . . 

over de sta<I zelf vielen de groene en 
witte licllten. bOlven het doelwitgebied. 

Sachsenihausen was intussen overbe- Het gegr-0,m van het luchtd.oelgeschut
volkt geraakt Ee., aantal gevangenis- kondigde de naderende vliegtuigen aan.
sen. die geleidelijk te dicht bij het Dit geluid werd weldra gevolgd door
oostelijk front lagen ingevolge de Rus- de doffe slagen van de ontploffende
sische vooruitgang, en de gedetineerden bomm�n. werden naar de « Bunker » overgebracht. Het Duit.s rr,oreel was op zijn laagst Barakken. die voor 80 gevangenen waren in de herfst van 1943. Ik geloof dat de 
bestemd. kregen er thans 400. SS·bi:wa- Duitsers zouden gelui&terd hebben naar 
kers liepen er rond in paren. met pisto- vredesvoorstellen op dat ogenblik. Jen gereeü en bereid onder het germgste Toen de geallieerde els over een on· 
voorwendsel te schieten. voorwaardelijke overgave bekend werd. 
D b b d t · n Berlii"n ei:J. de ene na de andere Duitse stad ver· 

e .om ar ero.en en va· nield werd, groeide de weerstand oP-
. soort gevangenen kwam· nieuw. Bm-gers. in hun eigen, vertrouw-

Een nieuw 
nhausen aan Deze de omgeving. b!ij,ven stee d s kop.p:ger

thans m Sacbse 
gezond uit Êlk van uithouden. dan de troepen op het sla,t·

mannen zagen er · 
ld · l v · rode streek 

.. 1 d het gelaat doorstreept met een ve m een 1un 1ee . 
"en Ja 

h t merk- Tijdens de massa-aanvallen OP !1un
blauwe kleu

d
rstofiU:;;ra!'ts 

n: wakers stad. VOP.lden de Berlijners dat de ov-er-\teken van e P ___ · 
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De tocht in een wagen van de dood 
Uitvinde� van de gaskamer heeft schrik'

1----,----------. 

TWEE Britse inlichtings-
agenten, kapitein Best en 

majoor Stevens, hadden op 
9 November 1939 een afspraak 
met Duitsers te Venlo, in 
Nederlands-Limb rg. om Hitler 
te ontvoeren en vrede te 
sluiten. In plaats daarvan 
werden ze zelf naar .Duitsland 
ontvoerd na een overval op 
Nederlands grondgebied. 

Kapitein Best werd opgeslo
ten in het concentratiekamp 
van Sachsenhausen. In Fe
bruari 1945, toen de Duitse 
instorting nabij was. werd hem 
medegedeeld, dat hij naar 
Buchenwald zou overgebracht 
worden. 

6 
Vooraanstaande gijzelaars 

D
E wagen, die ons, gevangenen van 

Sachsenhausen naar Buchenwald 
overbracht, ging van gevangenis tot 
gevangenis, steeds· maar nieuwe slac.ht· 
offers oppikkend. De meeste onder hen 
wa.ren vooraanstaande personaliteiten. 
Hitler deed ze bijeenbrengen om ze "'1S 
gijzelaars te bouden, in ruil voor' zijn 
leven. en dat van vooraanstaaude leden 
van de nazi-partij. 

Onze groep omvatte : von Schusc,h
nigg, gewezen• kanselier van Oostenrijlt 
en zij'Il vrouw; Hja1mar Schacht, gewe
:;,,en president van de Reiohsbank; .doc
tor Jose'ph Müller, die uit �1.in folter-, 
cel was ireihaald. 

MülJer "l�@ gedurehàe twee en een 
half jaar in een kleine, donkere onder
e:rondse cel vastgehouden. Hij was dag 
en nacht geketend met handboeien, ter
wijl zi.1rl enkel& vast,6emaa.Kt \\'�ren a:,.n 
een ijzeren staaf !angs zijn brits, zodat 
hij nooit behoorlijk kon neerliggen. Met 
e:eregelde tussenpozen kwamen de bew<1-
kers hem op het ge.zi.c.ht en r.et hoof.:! 
slaan met matrakken. Toceh bleef dP. 
kleine. gezette man fier, gezond va.11 
geest en op,gewel,t. 

Er waren verder command"nt Franz 
Leid:g; Squadron Leader Hugh Falcer 
ner; generaal Freiherr von ,Falkenhau
sen, die gou vf:l'neur-«eneraaJ e,, oppel'
beve1hebb-er in België en Noora-Fram:
rijk was geweest. Hij had de hoogste 
Duitse onderscheiding behaald. Hij werd 
aangehouden door de Gestapo, omwille 
van zijn « welwillende hoµding tegenover 

de Belgen » en wacht thans in een Bel
gische gevangenis op zijn verdere be
r�hting als oorlogsmisdadiger. In elk 
geval was hij destijds in oni;:enade bij
de Führer. · 

De wagens reden van saehSenhausen 
naar Buohenwald, naar Daohau, · Flos
senherg, Schonberg. ZOa.ls de vrouw··van 
Schuschni.gg, kwamen andere vrouwen 
zioo bij de groep voegen. Sommige, z.c
als meovr. Margot Heberlein, ech�note 
van de gewezen Duitse ambassadeur te 
Madnd, dl·oe,6en er veel toe bil om de 
stemming wat beter te maken door hun 
opgewekbheid en kalm vertrouwen. An
deren braohten geen verbetering van 
ons lot. 

Mevr. Heberlein was door Ge.stapo
manniln uit haar slaapkamer ontvoerd 
geworden. Men had haar in l.a.kens ge-
1·old, om haar kreten te onderdrukken, 
en haar door het venster langs een lad
der naar beneden gevoerct, en vandaar 
naar een vliegtuig. Haar echtgenoot die 
bewusteloos was geslagen, bevond zich 
reeds in i:iet roestet 

Een tijd lang behoorden ook mevr. 
Raider, eohteenot.e van Franz Halder, 
hoofd van de Duitse legerstaf, en mevr. 
lsa Vermehren. een bekende roman
schrijfster, tot onze groep. Deze laat.5te 
ba,ohreef mij m haar knap, geestig 
boek « Een Reis door het laat.5te Be
drijf » als volgt : 

{I Mr. Bellt, agent van de !1:€1heime 
dienst: die uit Nederland «gestolen» 
werd in 1939. was werkelijk e�n .model 
voor de figuur van de internationale
car:ca·wur va, een Engelsman. Zeer
rijzig, slank, lic.htjes ge�en ooor. ont,-

Generaal Franz Balder, gewezen 
hoofd van de Duitse staf, en zijn 

echtgenote, na hun vrijlating 

l 
":"""---do_o _r -k-ap-it-e-in-BE_S

_T _ ___,, 

Humor 

van een oorlogsmisdadiger 
Te Schonberg moesten we samen een 

lange slaapu,aal delen. Er waren tien 
m,annen en twee vrouwen. De kleine dr 
RllSCher, die de nazi;l'askamer uitvond, 
en eens een stafofficier was onder 
Himmler. maar nu in ongenade was ge
vallen, schreef humoristische commen
tl\ar, die hij boven elke brits nmg. 

Op Zondag, 8 April 1945, hield pastoor 
Boilillhofer, een van de godvruc.htigste 
mannen die ik ooit in mijn le\ en he� 
ontmoet, een bidstonde. Hij eindigde 
juist zijn gebeden, toen twee onheil
spellende mannen, de zaal binnentra
den. « Gevangene Bonnhofer, maak U 
gereed·om met ons mee te kome11. » Wij 
wisten wat dit betekende. Het schavot. 
We na.men afscheid. Hij nam me ter 
��= 

- Dit is het einde, z;el hij, maar
voor mij he� begin van een nieuw le
ven. Hij gaf .me da &.rop een boodsc.ha.p, 
bestemd voor dr. Bell, een vriend van 
alle evangelische priesters in Dui tslanct. 

De volgende dag, te Flossen'Jerg, werd 
de man Gods Bonnhofer opgel1angen. 

Alarm! 

Ik leerde al mijn gevangenen goed ken
nen, wat niet te verwonderen was onder 
de gegeven omstandiglheden. Et-rst ble
ven de ver.schlllende nat10nall teiten .sa
men. Ik zag in, dat dit ons wu verde
len, indien wij iets gezamenlijk op touw 
wilden zetten, zoals ontsnappingspo
giru?en. protest. ol iets <1ergeJ1jkS 

Ik legcte mij er aan op toe, et- naL10-
nale muren te slopen. Ik kon gord pver
we,g met de Russen. Al de ofl'cieren 
waren erg te.gen Stalin. Ze ze,d dat 
hij maar een dictator was. en dat zijn 
politiek niets te ma.ken had met het 
communisme. Ze verkJaarden ware com
munisten te zijn, en zij lachten bij het 
denkbeeld, dat na de oorlog er ooit een 
samenwerking zou zijn tussen cl0 USSR 
en het Westen. 

In April 1945 werden wij eens te meer 
in een van d!e lange wagens, met laag 
dak en zonder vensters gestopt. We wa
ren met zestien. De deur werd op slo; 
gtr.l.aan. De motor werd aangezet. 

Traag reden we een honderdtal me
ter, en hielden dan weer stil. De motnr 
bleef echter voort draaien. 

Naast mij bevond zich dr. Rascher, 
die zoals hoger ge<?;egd, uitvinder wa., 
van de nazi-«askamer. We 'Jegonncn te 
snuiven, en dan te kuohen. 

Rasoher hiel het hoofd op en adem
de. Dan riep hij : Mijn God, dit i.S een 
dodenwagen. We worden g�ast. 

berine, met holle, lederaohtill1i wan
gen, uitstekende tanden, een o;:ie,zlas. 
flanellen broek, een geruite vest, en een 
sigaret. Hij toonde steeds zijn j!T()te 
tanden, wanneer hij vriendelljtk glim- Het vervolg ; Van kamp tot 
lachte. Hij spreidde aldus sti;eds een kamp als gijzelaars van
bescheidenheid ten toon. die het dieti- • . . 
ste vertr:mwen teweegbracht». Hitler, versch1Jnt morgen.�

van Woensdag, 25 Aug.1950.-
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ONTHULLINGEN OVER HET VOORVAL TE VENLO 

Van kamp tot kamp als gijzelaars van Hitler 

.. Wanhopigen van vij /tien nationaliteiten l._ __ do_o,_k
_;:
ap::...it_ei_n _BE_ST_-' 

KAPITEIN S: Payne Best, 
Léon Blum, gewezen Frans eerste-mi
nister en zijn echtgenote. Blum zag er 
steeds buitengewoon verzorgd uit. Zijn 
gedrag, en dit van zijn vrouw strekten 
tot voorbeeld van alle andere gevan
genen. Mevrouw Blum was zeer vrien. 
delijk voor mij, en zond mij een groot 
pak van de tabak die haar man rookte. 
Hij was veel beter dan de rommel die 
ik zelf lange tijd gerookt had. 

Müller en Liedig kwamen uit Flos
se-nberg aan. Müller had weer slagen 

7 

die · door de Gestapo te 
Venlo werd ontvoerd, na een· 
mislukte poging om met Duitse 
samenzweerders vredesonder• 
handelingen aan te vatten,· 
verbleef na zun gevangen
ne�ing in verschillende beruch
te concentratiekampen. Na 
Sachsenhausen kwamen- Bu
chenwald, Schonberg. .Da• 
chau... Het vervolg kende hij 
zelf 'nog niet. Zou het de gas• 
kamer worden ? 

· ontvangen, en wannèer hij te Dachau
aankwam was zijn gezicht gezwollen en
gekneusd. Zij vertelden mij, dat ande
ren waren doodgeschoten. Onder hen 
bevond ziob generaal von Rabenau, wie
ik eens een broek geleend had, omdat
de zijne te groot was geworden en hij
deze niet meer kon ophouden. Admiraal
Canar!s was ook terechtgesteld, evenals

Kin�erlijke v�rlangens 
· generaal Oster. van de inlichtingsdienst

H
ET was het toppunt van 1rome.

dat de man ·die Juist had. geroe
pen : M:jn God, dit is een dodenwagen, 
w·e worden vergast, diegene. was die de . 
dodenwagen en de gg.skàmer haid uitge
vonden. Zijn naam was·dr. Rasc.her, eu 
hij was een gewezen stafof.ficier van 
Himmler. . 

Wij werden :n April 1945. samen in 
een auto met laag- dak ·en. zonder veu-· 
s ters gestopt en verlieten aldus :Sohö11. · 
berg met onbekende bestemming. 

Terwijl Rascher .aan het 1roepen wa.-; 
keek ik in' de waeèn rond. nc zag een 
glimp van lfoht. Het was een luchtver
verser. 

- Zl!g eens, zei ik tot Rascher, een
luchtververser. Bestaan· die· in doden
wagens? 

- Neen; antwoordde hij. ,Gij hebt
gelij-k. Het is geen d�enwagen. 

Niettemin voelden wiJ ons niet op 
ons gemak..wfefl'.,'l'Jàli een ,wagen, die lie 
stemd was voor het vêrvóer van hout- ... 
brandstot, en de vîoer wa.<1_ gespleten en 
vol gaten. We waren· tháns op .weg' naar 

' Dachau, langs Flo5$Cnberg · om. · · 
De meest tragische figuur van alle

maal was de vierjarigé S�ie von 
Sohusohnigg, dochter van dr. Kurt von · 
Schuschnigg, gewezen kanselier van 
Oostenr!i"k. Ze was vermoeid en weende. 

Kurt von Schuschnigg, 
gewezen kanselier van Oosten
rij_k, met zijn dochtertje Sissie 
dat in gevangenschap geboren 

werd 
- Gaan we naar een mooie gevange

nis, moeder, vroeg ze. Vlaarom kunnen 
we niet teru�aan naar Sachsen:hau-
gen ? · van het leger. Men had hem gewurgd 

ze was in de gevangenis, geboren. met de snaren van een piano. 
Toen ze voor het ee!·st d� oi:en opende,- In de .gang, w.aar ik mijn cel had, be
had ze de muren en de draàdversper�· vonde'.n 'zich nog Kallay, gewezen presi
ringen van een concentratiekamp ge. dent van Hongarije; de zoon van maar. 
zien. En thans, omdat,' Sachsenha'USe�, schalk Badoglio en Niklolaus, de zoon 
een van de meest beruçhte kamp� m van admiraal Horthy. Langs alle Duitse
Duitsland, haar vertrouw!! was, wilde· verbindingsw'ege11, bij bun terugtocht,
ze er ·terugkeren. ·. werden doodvonnissen uitgevoerd met 

Kolonel von Bonin; die hoofd van de èe11 ·afschuw-e!ijke regelmaat. van dage. 
operaties was geweest bij de staf van raad tot duisternis hoorden wij revol
Rommel tijdens de veldtocht in Noord· versohoten, die ons leerden hoe de 
Afrika, ;,,am ze op zijn knie, en suste terechtstellingen geschiedden. 
baar tot ze in slaap viel. Intussen reed Zekere avond stak de kleine dr. 
de wagen weter verder. , · . Rascher zijn gezicht door de opening 

Te Dachau gaven onze cellen mt op in zijn celdeur, om zijn rantsoen soep 
een kleine tuin. Het was de :Plaat.IS ge. te ontvangen. In plaats wn voedsel 
weest waar de terechtstellingen werden kreeg hij . een revolverkogel in de herse
uitge\lJerd. De gevangènen hadden er nen. 
bloemenperken aangelègd. . . Overplaatsing of..: de dood ?Na onze aankomst liep de kleine �16· 
sie overal rond, met verwonderde ogen. 

Klaarblijkelijk WllS ze opget?«e� ever Zekere dag werd ik in de tuin aa11ge.
baar nieuw tehuis, waarsch13n�1Jk om- sproken : Herr Best, pak uw zaken in."
dat er meer ruimte en bewegmgsvnj- Ge wordt elders overgebracht. 

Pastor Niemöller; die bekend was om heid was. zijn tegenstand tegen de na�·s . :merp 
• 1 mij een blik toe. die het stilzw1igend 

Een kogel in plaats v
; 

soep vaarwe! betekende van de gevangenen
h d" 

' in dergelijke omstandigheden. �1j had
Er kWamen nieuwe gezic t , ie na 

reeds tle11 jaar in de gevangenlS door-
een tijd wel)r verdwenen. Ve n waren . . . t11,lte was 

verschrompeld. Zijn sterkte waa volledig ondermijnd en bij sidderde voort;. durend en was verstrooid. Hij telde echter veel vrienden onder de bewa'/ters. Na een van hen aangesproken te hebben, kwam hij terug en zegde : 
- Het is in orde Best, ik heb het

zopas vernomen. Ge wordt alleen bij 
andere vreemdelingen gebrac,ht. 

:Ik ging buiten, door het kamp, verge
zeld door mijn bewakers. O<.·eral o;<;ne
nen mensen aan de grond gekluisterd 
door typhus. Uitgemergelde fiiruren 
lagen tegen de draadversperr!.ngen. 

In de plaats, waa.r ik werd overge
bracht, was nog slechts een bed leeg, 
naast dit van de catbolieke bisschop 
van Clermont-Ferrand," wiens gezel de 
avond te voren was doodgeschoten. 

Weldra bevonden zich 15 verschillen. 
de nationaliteiten samen. Wij tracht
ten ons lot te voorspellen. De Ameri
kanen hadden de Donau bereikt. Zij 
zouden weldra Dachau overrompelen. 
De Gestapo zou ons zeker vlug opnieuw 
doen verhuizen. 

We konden nog naar Berchtesgaden 
overgebracht worden, langs de nieuwe 
autosnelweg. Ofwel konden we langs 
Lansberg. naar het gevangenenkamp 
bij het Bodenmeer gevoerd worden. Of... 
we werden doodgeschoten. Dit leek de 
waarschijnlijkste oplossing. 

Prins Xavier de Bourbon en dr. 
Sohmitz, gewezen burgemeester van. 
Wenen kwamen aan. Ook prins Leo
pold van Pruisen, die van het hoofd
kamp was overgebracht, en bijna aan

diphteritis gestorven was, bij gebrek 
aan geneesmiddelen en zorgen, kwam 
zich bij de groep voegen. 
Naar een "opvoedingskamp" 
De 011truimingsreis ving aan. vracl1t. 

wagens, volgepropt met uitgekozen ge
vangenen trokken over de Alpen, in de 
richting van .de « Zuidelijke Vesting )1. 

Wè hielden balt even voorbij Inns
brüok, in het « Poutie Opvoedingskllmp 
Reiohenau ». Zulks betekende dat de 
politie er aan opvoeding deed op haar 
manier. 

De britsen waren vol vlooien. Binnen 
een omheining die een walgelijke geur 
verspreidde, zag ik een man met een 
onmiskenbaar Engels uit�cht. Hij had 
strokleurig haar, en was gekleed in 
khakihemd en korte broek. Ik stelde mij 
zelf voor. Hij vertelde mij op zijn beurt, 
dat hij kolonel « Jaok » Churchill was. 
Met hem bevonden zich de andere hel
den van een ontsnappingspoging. 

De meeste bewoners van Reichenau 
schenen half verhongerde Fransen te 
zijn, die tot het Maquis hadden be
hoord. Er waren ook Amerikaanse vlie
gers, die waren mishandeld, na met 
hun vliegtuig te zijn neergekomen. Ver
der was er een groep vrouwelijke ver
zetslede11 uit Frankrijk. Deze laatsten 
toonden zich ten zeerste opgewekt. Zij 
staken de draak met de bewakers en

waren maar steeds aan het gekscheren 
over ons uitzicht. 

Bussen kwamen aan met de Schusch
niggs de Blums, en anderen die te Da
chau' waren geweest, toen ik er mij be
vond. Er waren ook overlevenden van 
Reaensburg: mannen, vrouwen en k',n
de;en, die aan de slachting op grote 
schaal waren ontsnapt. 
Het laatste artikel : 

Een bevrijding op het 
allerlaatste ogenblik, 

verschijnt morgen. 

vooraanstaarde personaliLeilel\. Er was gebracht. Zijn eens nizi.ge ges 
_.,_ ____________..--; -

�------------' 

"HET LAATSTE NIEUWS" 
�e Brussel 

van Donderdag, 24 Aug.1950.-
91878 
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ONTHULLINGEN OVER HET VOORVAL TE VENLO 

Een bevrijding op het allerlaatste ogenblik 
Doodvonnissen werden niet uitgevoerd 

1f,4 

door kapitein BEST 

Von Bonin en ik wandelden 
pleintje. Ik had een �evoel 
naakt was en de dood riabiJ. 

- Werpt die wapens neer, !"liep ik, 
gij wordt zelf neere:eschoteil. 

8 

KAPITEIN S. Payne Best, 
die door de Gestapo te 

Venlo werd ontvoerd, na een 
mislukte poging om met Duitse 
samenzweerde s vredesonder
handelingen aan te vatten, 
verbleef na zijn gevangenne
ming in verschillende beruch
te concentratiekampen. Toen 
de Duitse instorting in 1945 
naderde werd hij met andere 
voorname gevangenen van het 
ene kamp naar het andere 
overgebracht en het ergste kon 
gevreesd worden. 

Zou omkoperij . helpen ? 

waren twee SS-mannen.. Beiden waren 
smoordronken Een van hen behoorde 
tot het peloton van Bader. Zijn ogen 
waren glazig en hij zwijmelde. 

- Kom hier bij mij neerzitten, Herr 
Best, mompelde hij. Wij zullen « Bru
derschaft » drinken. Plechtig vulde hij 
twee :wijnglazen. We hieven ze en brach
ten op zijn Duits een heildronk uit. 

- Ge zijt een goede kerel, Fritz, zeg
de i'k. Ik zal U voorspreken .bij de geal
lieerde troepen. wanneer ze aankomen. 

- Ja, ik weet dat ge mijn vriena zi.lt, 
en dat ge mi.i zoudt he,lpen, indien ge 
bleeft leven, antwoordde hij. 

Hij trok een papier uit zijn zak. 
- Hier is het bevel voor rnv terecht

stelling. Morgen leeft ge niet meer. 
Hij wuifde met h:!t papier onder mijn 

neus. Ik kon het niet helemaal lezen, 

bTand zullen steken. Dus, gij komt 
dicht bij mij staan, en ik zal U een 
kogel door het hoofd jagen. Dat 1s de 
beste manier om te sterven. Ik mis 
nooit 

- Hebt g1J het dikwijls gedaan ?
vroeg ik. 

Fritz kreeg een vlaag van droef
geestig.heid. 

- Mijn vrouw en mijn kinderen heb· 
ben er geen denkbeeld van. Ik heb er 
honderden, duizenden, neergeschoten. 

Hij droop af, tussen zijn tanden mom
pelend. Hij betastte opnieuw zijn pis· 
tool 

- Van kant, van kant, van kant ma
ken, zei hij weer. 

De laatste troef 
Ik keerne naar mijn medegevangenen 

Lerug. Kolonel von Bonin wachtte mij 
7,limlachend op 

Gered ... 
Tot m1Jn grote verbazing wierpen Bll· 

der's mannen zonder aarzelen hun lich
te machinegeweren neer. De verzetsle
den van dr. Ducia kwamen toegelopen. 
en raapten 1le wapens op telkens ze op 
de grond werden geworpen. 

Het ge2licht van Bader was asgrauw, 
toen hij op ons afkwam. 

- Herr Best, laat ons wat benzine 
tk zal mijn r:�:mnen wegleiden. We zul
len U niet meer lastig vallen. Ze bleven 
hun woord getrouw. 

Vier dagen later trok de « S ,,-com
pagnie van het 2de. bataljon van het 
339ste Amerikaanse infanterieregiment 
het dorp binnen en ontwapende de 
Duitse soldaten. 

D
E nazi-officier Stiller, die met de . 
bewaking van onze kolonne was 

belast, è:Ue van Reichena,u in de rich... 
ting van Berohtesgaden werd gevoerd, 
zegde ons, dat we haar een hotel in 
Italiaans Tirol werd·en overgebracht, 
waar we moesten waClhten, « tot we be
vrijd werden door onze eigen troepen ». 

- Ach, Herr Best, we zijn gered. De 
plaatselijke Duitse bevelhebber, gene
raal von Vlietinghof is een oude kame
rad van mij. Ik heb een boodschap 
meegegeven voor hem. Hij zegt dat geen 
wreedheden mogen begaan worden in 
zijn sector. Hij zal morgen zijn solda
ten hierheen zenden. 

Dit scheen onze zaak op te lossen. We 
sliepen goed die nacht. De volgende dag 
daagden vijftien bestoven manschap
pen van de Wehrmacht, aangevoerd 
<:loor ee11 nette. zelfgenoegzame officier 
van lagere rang op. Het was de « ont
zettingsstrij dmacht » van Vlietinghof. 
hof. Mijn hart zonk. Bader en zijn 
mannen zouden spoedig deze jonge offi. 
cier en zijn manschappen afschepen. 

De arme, jonge Kokorin, neef van 
Molotov zou echter de vrijheid niet 
meer smaken. Samen met Italiaanse 
partisanen had hij. enkele dagen te vo
ren gepoogd door de bergen te ont
snappen. Hij kreeg het koudvuur in 
zijn bevroren voeten. Hij zou gered ge
worden zijn, indien hij bij ons ware ge
bleven, maar zijn Russisch gemoed liet 
hem niet toe zulks te beseffen. 

Op 22 Mei, na enkele dagen in een 
ziekenhuis te hebben doorgebracht, werd 
Ik aan boord van een vliegtuig gebracht, 
met bestemming naar Engeland. Plots 
werd ik ziek van zenuwachtigheid. 

Ik geloofde Stiller niet. Ik had een 
zwarte wagen opgemenkt aan het einde 
van onze kolonne. In de :wagen bevond 
zich een peloton SD-mannen, onder de 
leiding van een zekere luitenant Bader, 
beruciht als een « uitroeier» van onge
wenste gevangenen. Indien wij zouden 
vrijgelaten worden. wat kwam hij hier 
doen ? 

Boven op de Brennerpas hield het 
konvoot ongeveer een uur stil. De lucht 
was bewollkt: Overal zagen we.gebouwen 
in puin. Later ontdekten wi.1, dat :wij op 
deze verlaten p'laats hadden stilgehou
den omdat onze bewakers een lucht
aanval verwachtten. Deze deden zich 

1 bijna elke nacht voor. Men zou ons 
neergeschoten hebben en onze dood 
zou toegeschreven geworden zijn aan een 
luchtbombardement van onze eigen 
bondgenoten. Gelukkig was er geen 
luchtaanval. 

Voor zover ik kon merken, lag onze 
enige kans tot overleving bij Stiller. 
Hij was een schuchtere kerel. Ik sprak 

1 Schacht en Thyssen aan, de mannen 
van wie wij mochten veronderstellen 
dat zi.i' over het meeste geld beschukten. 

- Ik geloof ,dat de tijd gekomen is 
voor een weinig omkoperij, zei ik hen. 
Zij kwamen overeen Stiller een som 
van 100.000 Zwitserse frank aan te 
bieden, om ons veilig naar de Zwitserse 
grens te brengen. 

De vrachtwagens zetten hun weg 
voort. Nabij het dorp Niederhof, her
lrnnde een Italiaans verzetslid per ril· 
w1e1, von Schussnigg. Hij deelde zulks 
mede aari de plaatseli.ike verzetsleider, 
doctor Ducia. 

We hielden buiten het dorp stil. Doc
tor Ducia sprak ons aan, en bood ons 
gast'lrljheid. Bader en Stiller aarzelden 
eerst, maar knikten dan. Ook zij had
den honger en waren vermoeid. 

Een ·"behulpzame" SS - man

Wij werden allen t>lnnengeleld 1n 11et 
11otel, dat met wachten was afgezet. 

Eens binnen, konden zij ons nie belet
ten rond te dwalen. Laat op de . avond 

ging ik de keuken binnen, en ot�� ,v�; 
ik 1100pte r �e zullen aan · · 

Samen met Falkenhausen, Bonin en 
Liedig ging ik Stiller opzoeken. Er wa
ren geen be•wakers in de nabijtheid . 

- Ge moeit uw mannen geb1,u;�tcen om 
Bader van zijn voornemen af te bren· 
gen, zei 1k, i uw eigen belang. ' 

Hij haalde de schouders op. 

Ik was op weg naar een Engeland 
dat ik niet kende. Ik :was waarschijn
lijk onherkenneJ.ijk veranderd. 

Toen we aver het Kanaal vlogen was 
er een grote wolk over Engeland. In die 
wolk scheen ik het gezicht van mijn 
vrouw, May, te ontwareP. 

Dan wist ik dat ten minste één per
�oon op de wereld mij nog wilde, en ge
duld zou hebben, terwi.il ik de strijd 
uitvocht, die elke gevangene wacht 
wanneer hij terugkeert. 

Kolonel Bogislav von Bonin, 

- Bader heeft gisteravond zelfs' ge
dreigd mij van kant te maken, aî'.j;
woordde hij. Hij behoort tot het sp�, 
ciaal detachement van majoor Stavisky, 
dat zich toelegt op uitroeiingen. Hij 
heeft bevel gekregen U te dodeh. l'k kan 
hem niet tegenhouden. 

(Slot)' 

niaar ik kon een lijst met namen zien. Ten slotte zei ik : 
Het was een bevel van.de veiligheidspo- - Dan moet ge mij uw bevel overma
litie te Berlijn, dat luidde : « De vol- ken. Ik zal hem tegenhouden. Hij zag 
gende gevangenen mogen niet in han- onze grimmige gezichten. Hij was al
den vallen van de vi.iand, en moeten leen. Wij waren wanhopig. Hij likte 
opgeruimd worden, wanneer een derge- zenuwachtig zijn lippen : 
lijk gevaar .oprijst ». - Ja, dat zal de beste oplossing zijn. 

Ik zag de namen van Schuschnlgg, Er was geen ti.fd te verliezen. Door 
Blum, Niemöller, Schacht, Falkenhau- het venster zagen wij Bader en zijn 
sen, Halder, Stevens ... en de mijne. manschappen de lichte machinegeweren 

- Dat is onzin, zei ik. Stiller zou niet uitpakken, en in de richting van liet 
zo gek zijn. hotel kijken. 

De dr.onken SS-man kreeg weer een We gingen de jonge officier vinden, 
opflakkering Allemaal neerschieten. die generaal Vietinghof had gezonden. 
Ze van kant maken, ja, van kant ma- Hij was bleek 
ken, dat is het beste. Zijn hand gleed - Maar ... ik kan een dergelijke ver
over de holster van zijn revolver. Fritz antwoordelijkheid niet op mij nemen. 
keek me aan. stamelde hij, de ogen gericht op Bader·s 

- Stiller, bah ! Bader is de baas. Hij vrachtwagen en zijn trawanten. 
kreeg drie maand geleden reeds het be- - Ik, blafte kolonel von Bonin, als 
vel om U op te ruimen. Bader voert uw hoger officier, moet dan het bevel 
steeds ·zijn bevelen uit. van U overnemen. Richt de'ZlC t-wee ma-

Hij ging voort : chinegeweren op de vrachtwagen. 
- Nu, Herr Best. Gil zllt mi]n vrlend. De jonge luitenant toonde zich een 

Ik zal U vertellen wat ik zal doen. Mor- ogenblik onvermurwbaar, ma.ar ten slot
gen wordt g1j allen doodgeschoten. en te werd de Duitse gewoonte van onder
dan in brand gestoken. Ik weet wat het worpenheid hem te mac�tig_. 
betekent mensen neer te schieten met - Ja. Herr Oberst. Hl] nep de man

trommelgeweren. De helf,t iS niet he- schappen van de Wehl.·macht een. bevel 

lemaail dood, dus de helft
r;

n U zal Il!l.et toe. en de .lopen van de twee -z�vat':' ma

dood zij , wanneer � he' hotel m de ctünegewe1_en werden op Baders vracht-

bergen. aar we U hee brengen. in v.7a�en gericht 



Aantekeningen overgenomen van het schutblad van CO 84245 

Aan KA.RA: voor zover mij bekend is er geen nieuw onder
zoek ingesteld naar het "Venlo-incident", be
halve het onderzoek door de Parlementaire En
�uête Commissie (zie deel II rapport) 

w.g. C I 23.5.50.

Er is of er komt een boek over deze zaak, geschreven 
door Payne-Be�t. 

w.g.HC 25.5.50.
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2 4 APR. 1950 

RAPPORT 

Aan: Hoofd C 
Van: KARA 
No.: E. 565 

ONDERWERP: Alfred M03ER. / 

-. 

PAR: 

1. �an Sardi_tne ontvingen wij bijgaand artikel uit "De Waarheid" van '14 April 1950.
Uit genoemd artikel zOU geconcludeerd kunm1,n worden dat het 'tv"snlo-incident11 

nog eens nader onderzocht zou kunnen worden.

2. Sardine zou gaarne willen vernemen of dit inderdaad het geval zal zijn.

24.4.1950. 



NOTA 

V"an: KA-RA 

ZOp 30 Mti 1950 is aan Sardine brief CEH/5Ût 182 �eschreven n.a.v. de 
untekenin�en van Cl en HC op het schutblad van Co. 84245 

· 30.5.1950 
/



bijlage 84245 

Een merkwaardige naturalisatie-kwestie / �

Moser, vriend van Kriedemann: 
Vo geheim secretaris van V orrink 

r,.:-

1 

(Van onze Haagse redacteur.) Binnenkê>i't zal in de Tweede Kamer een ·wetsontwerp in behandeling komen totne.turalisatie van 20 buitenlanders, waaronder zich ook een zekere A 1 f r e dM o s·e r bevindt. In het thans verschenen voorlopig verslag van het afdelingsonderzoek worden over deze persoonenkele interessante vragen gesteld.Moser is een Duitser, die sinds 1933 inons land vertoeft. In zijn verzoek tot naturalisatie had hlj zich o.m. erop beroepen dat hlj de politie meermalen geholpen heeft Duitse spionnen te ontmaskeren. Enkele lederi van de TweedeKamer wensen· thans, dat over deze zaakmeer gegevens worden verschaft.
Zijn wij goed ingelicht, dan berust deze vraag waarschijnlijk op de wetenschap, dat Alfred Moser voor de oorlog langen tijd-bij de bekende L. van Looy hel!ft gewoorfd ennauwe relaties onderhield met Krie. deman, waarvan vast Is komen te staan dat hij een Gestapo-agent · ,, was! 

Voorts wordt· gevraagd of deze Alfred Moser soms ook bij het Venlo-incident was betrokken. Zoals bekend heeft dit incident kort voor de Duitse overval op ons land plaatsgevonden. Er zou toen een ontmoeting plaatsvinden tussen ver. tegenwoordigers van de �ritse Secret Service en de Duitse spionnage-organi-satie. 
Uit de vraag van bedoelde Kamerleden ma.ken wij op, dat zij reden hebben om ·1 aan te nemen, dat deze Moser betrokken

1 was bij de voorbereiding van die ont, moeting.Voorts kunnen wij mededelen, dat Moser
1 (hoewel van Duitse nationaliteit!) voorde oorlog in het geheim secretaris isgeweest van niemand minder dan Vorrink! Tenslotte is het opgevallen, datdeze buitenlander redacteur is van hetschendblad Paraat. De regering heet'tnimmer aanleiding gevonden, om hemdeze politieke activiteit te beletten dl

hem het land uit te zetten, zoals in del',, gelijke gevallen gebruikelijk is. Hoewel het verleden van Moser aanleiding geeft' tot vele vragen, waren andere leden van de Tweede Kamer van mening, dat hij zich voor Nederland op een wijze verdienstelijk heeft gemaakt, dat koste.' loze naturalisatie wordt voorgesteld. O.m. wordt op zijn werkzaamheid tijden,de bezetting gewezen. Als voornaamstefeit wordt hierbij aangehaald de uitgiftevan een zogenaamd illegaal blad, genaamd "De Kieuwelander" in Poortugaal(Zuid-Holland). Dit blad is na de Dolle Dinsdag voor het eerst verschenen eri behoort dus tot dezelfde klasse als Paraat en de ontelbare andere conjunctuurbladen, die op geen enkele wijze met de verzetsbeweging verbonden waren. Het is wenselijk dat tijdens de openbal'jt behandeling van deze naturalisatie nor - meer feiten over genoemde Moser aan het licht zullen komen. 
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'Belangrijke document� � 
over 

het incident hij Venlo
Werkzaamheden Parlementaire Enquêtecommissie vorderenHet on,derzoek van de Parlementaire-enquêtecommissie r-egeringsbeleid 1940-1945 heeft in, de afgelopen, periode belanigrijk-e- vord-eringen gemaakt, aldus hetderde verslag over de Werkzaamheden·. Het is echter nog lang niet gereeed. 

in Duitsland · te weten komen van de voornaams!e tussen persoon, tussen de bij dit inl'ident betrokken Engelse agentenen-erzijcis en de vertegenwoordigers vande Gestapo anderzijds. Het onderzoek naar d-e verbindingen met het bezette Nederlandse gebied, in het bijzonder de militaire en civiele inlichtingend!iensten (hieronder valt o Jk .het Englandspiel) is nog steeds gaande. Hoewel het nog niet 1nauwkeurig is tezeggen, op welk tijdstip het ond-erzoek zalmuonen worden afgesloten, acht de comIll!issie dit wel dichtbij. 

Het miMtaiz:è beleid gedurende de Meidag-en van 1940 en, voor zover daarmede in onderling verband, staande, voordien de wijze, waarop in, de Minis!erraad het besLuit'tot het overbren,gen van de zeteld·er Regering naar het buitenland is ·totstand gekomen, en de daaraan gegeven uitvoering, de opvattingen, waardoo,r deze kabinetten en hun leden, zich heb- ---------ben laten leiden t.a.v. de voortzetting van ere oorlog, ê� de Nederlandse deelnemingd•aaraan, het aftreden van jhr mr D. J. d·e Geer als Minister van Algemene Zaken en van Financiën en als voorzitter vande Raad des Ministers en tenslot�e de aanjhr De Geer verstrekte opd!racht voor een reis naar Indonesië en het falen daar-in alsmede de wij,ze waarop hij naar Ne-de°rland heeft kuMlen terugkeren, zijn ond'erwe'i;>én waarva,n, niet alleen de voor-bereiddng en de verhoren zijn, afgelopen doch ook is.het verkregen materiaal ·vrij-wel geheel verwerkt. Ook d•e ve�werlti.!1g van het materiaal omtrent het fmanetele ·beleid, waarondler begrepen het aankoo�-beleid is in belangrijke mate gevordera.Met betrekking tot andere punten is het onderzoek nog in volle gang. De eind-redactie van het verslag over het militaire beleid in Mèi '40 wordt in de loop van 1 deze maand vastge�ld. 
Er hangt over het Ve_nlo:i�iden_t nog J a.Jtijd een waas van gehe1mz1nmghe1d. De commissie is er nu in geslaagd de be- 1 schikkin•g te krijgen over documenten, dJie een helder licht werpen op het inci- 1 d'enit zelf en op hetgeen daaraan vooraf- i gegaall! is�n zij de verblijfplaats J 



• 30280. 

VENLO�INCIDmT. 

• 

7 J'uli e 

GEHEIM. 

Hierbij moge ik U in herinnering brengen, de.t de Heer 
ven der Noomaa van mijn dienst U op 12 !laart j.l. diverse 
stukken ter inzage gegeven heett, met gegevens over het z,g. 
Venlo-incident. 

Ik verzoek U mij te berichten, wanneer 1k deze g1:gevens 
weer tegemoet kan zien • 

Aan de Heer Commissaris van Politie 
te 

HET HOOFD VAN DE CEN'lRALE 
VEILIGHEIDSDI:ENST, 

N!lmens deze, 
R OER M ON D. 

J'.G. Cre.bbendam. 



40613. 

41 3328 
10-7-1948.

Venlo-incident.

GE HE 111. 

••• 

.. 

20 Augustus 8 

Onder verwijzing na.ar Uw 1n arg1ne nrmeld 
achrijTen en onder aanbieding van Terontaohuldiging , heb 
ik de eer U mede te delen, dat dezerzijds schrijT8Jl Bo. 
30280 d.d. 7-7-1948 abnalenlijk. aan U Tel'ZODden werd. 

H1L'f Jl)OJ'D VAN Dll mm'1'RJ.I.X 
VEILIGBBIDSDIENS'f, 

amens deze, 
Jan 4e Keer Commissaris Ten Politie 

• te 
li OER MOND.

1.G. Crabbendaa •



GEMEENTE-POLITIE 

ROERMOND 

No ... JJ2è-•. e····· 

Roermond, 10 Juli 1948.
Telefoon No. 33r------

Volg no. 

Aan de Heer: Hoofd Centrale 
Javastraat 68 
's-GRAVENHAGE. 

V,ei11i .mMcl9'4aer st 

J ACD/</o-r /�
oNDERWERPVenlo-incident. 

-
IJLAGE, --

ANTWOORD OP SCHRIJVEN D.D., ... .9.�.7�.194.8. .... No. J.Ü.2.8.Ü • .. 

• 

In antwoord op Uy :,Chrijven dd. 
9 Juli 1948 No. 30280 heb ik de eer 
U te berichten dat aan mij door de 
Heer v.d. Noordaa geen stukken ter in
zage zijn gegeven, betrekking hebbende 
op het z.g. Venlo-incident. 

v/s. 
Coll: 

De Commissaris van Politie, 
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APPER GEDRAG VAN' 

·NED. OFFICIER

Het grensincident bij Venlo 
Captain Payne Best, de Britse offi

cier van · de geheime, dienst, die betl,pk
ken was bij het incident bij Venlo op 
9 September 1939, heeft mededelingen 
gedaan over het moedige gedrag van de 
Nederlandse �fficier, luit Klop, bij dit 

incident. 
Zoals men zich zal herinneren zouden 

in September 1939 op· Nederlands gebied, l 
nabij de Duitse grens besprekingen worif , 
den gevoerd tussen Britse en Duitst · 

i----

1 l.lUH
"î 

,,,.:__ _ 
· •r. :d(lu.<.tw G..=-- �K,.j 

rATUM: .;)_._;)...... � 
-·••.:

1 agenten" Luit. -Klop zou deze besprekin� '
gen in opcfracht van de regering bijwo- Dui�se gangsters en opende het vuur op 

lnen om toe te zien, dat geen neutrali- hen De vier mannen vuurden onmiddel-
1 teitsschendingen zouden plaats vinden. lijk terug en na enige schoten viel hij, 
' ,,Op_ he� moment, dat majoor Stevens getroffen in arm en hoofd, neer. Zonder 
en ik uit de auto stapten", aldus cap. tot bewustzijn te zijn gekomen stierf 

'�ain Pàyne Best, ,,werden wij onder be- hij in het hospitaal te Dussaldorp. Luit. 
· dreiging met pistolen, door vier mannen Klop's moedig gedrag was in overeen
! gegrepen en geboeid. Lu,ite·nant Klop, stemming met de beste tradities van he�

�

die achterin zat, sloop ongemerkt uit Nederlandse leger en verdient als zoda· 
· wagen en zo1.

f 

er ongetwijfeld ïn ge- nig het diepste respect", aldus de Britse
aagd zijn· in· hét nabijgelegen bos te officier, die destijds in Den Haag 
tsnappen. Hij snelde evenwel naar de woonde. 
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VERRASSING IN NEURENBERG 

Nederlander herl(ende Duitser 

van overval te.'Venlo (1939) 
Schellenberg heette 

· eens Schemmel
NEURENBERG, 18 Febr. (Reuter).- De Nederlander Jean Lerwnens, die

op 9 September 1939 te Venlo met twee' kapiteins van de Engelse geheime
dienst, S. P. Best en R,_ Stevens, door. 
een groep SS-mannen met geweld over
de grens naar Duitsland werd gevoerd,
heeft als getuige in het proces te Neu
renberg tegen 21 voormalige hoge
functionarissen van het Duitse minis
terie van Buitenlandse· Zaken generaal
Walter Schellenberg, die de "vredesbe
spreklngèn" van IDrwnler met graaf
Bernadott;e van Zweden regelde, her
kend als degene, die de aanval op de
Engelse officieren leidde.Volgens Lemmens had ScheUen1berg onder de naam Schemmel de twee officieren meermalen aan de grens ontmoet. Op de dag van de schaking, toen Schellenberg erl de Engelse officieren weer op enke<le meters van de grens op Nedertánds grond!gebied bijeen waren, zag hij 

1 Schellenlberg een teken geven .. Onmiddellijk reed een auto met SS-1ieden de grens over en opende het vuur, waarbij de Nedel.1!8111dse eerste luitenant Klopf gewOllld wero. De béide Engelse officieren en Lemmens zelf werden gevangen genomen, vastgebonden en naar Duitsland gevoerd. Zij werden eerst naar Dusseld'orp gelbracht en ondervraagd. Op 10 Decémber 1939 werd 

Lemmens van de beruchte Gestapo-ltelder in de Prins A}brechtstrasse naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebraoht Reuter voegt hier aam. toe, dat men van de beide IDngelse kapiteins na hun verdwijning jarenlang niets meer hoorde maar da.t zij in 1945 behouden in D�itsland werden aangetroffen. Zij bevinden zich thans in Engeland. Dinsdag Is In het Lagerhuis een vraag gesteld over de veroordeling tot levenslange gevangenisstraf, die een SovjetRussisch Tribunaal over twee bewakers van het kamp Sachsenhausen heeft uitgesproken op grond van de. beschuldiging, dat zij de ·Engelse kapiteins Best 1en Stevens heblben opgehangen. 
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Plein 1813, No. 4 

26 April 191+7. 
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Hiernevens moge ik U een tweetal 

censuurrapporten doen toekomen, aangezien 

U het waarschijnlijk nog niet geregeld 

hebt deze regelmatig te ontvangen. 

De Regeeringscommissaris
in

� 
Dienst, 

' 

• 
Den HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  ge .

@ 40221 - '46 

Einthoven, 
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