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's-Gr'lve~hage, 23 ~eptember lS18. 
Javastr~nt 68 • 

• • : 4.6)70. 
~jl.~ 1 fotocopie . 

Hierbij motSe ik UHoocedcleestrenee een fotocorlie van een 
doOl' mij ontvDngen ra_ port, inzake p1;.blicaties omtre•1t Generaal 

V on Paulu.s, deer. t oe:r.oman. 

AAN: 

.. Regerlngscommiesaris in 
~ge:rene Dien3 t, 
Flein 1813 No .4, 
· ~-GRAVEN ij AG F . 
---------------------~~ 

Het Hoofd V(n de Dienst, 
namens deze: 

l~r . nr.J . Hazenberg • 
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C. V. D. - - -======= Breda, 16 September 1948. 

~:447/-48-Geheim. 
Vo ~r 

Onderwerp: "Publicaties omtremt Generaal 
Von Paulus".-

J!/ r 
Bij lagen : één. 

A a n 

In verband met bovenvermeld onderwerp, moge 
ik U.H.E.G.berichten, dat ik daaromtrent het volgende ver
nam: 

"Het Parijse, grote - nochtans ~einig ernstige- en 
moreel zeer lichtzinnige- en links-gecrianteerde weekblad 
"SAMEDI-SOIR", waarvan een bij kantoor te Brussel is geves
tigd, heeft in haar uitgave van Zaterdag, 4 September j.l. 
in grote opmaak een stuk gepubliceerd over Generaal Von 
Paulus en zijn zogenaamde Armee. 

Volgens de inhoud van dat artikel, heeft een re
dacteur van het blad MevDouw Von Paulus te Frankfurt bezocht 
en deze zou hem verschillende brieven van haar man hebben 
laten lezen, die zij clandestien via het Rode Kruis zou heb
ben in handen gekregen. 

Daarin ontkent Generaal Von Paulus met alle nadruk 
dat hij ook maar iets te maken zou hebben met de opstelling 
van een Armee - Von Paulus en verklaart, reeds meer dan 
twee jaar te wachten op zijn vrijlating uit zijn krijgsge
vangenschap. 

Het blad heeft een dezer brieven in faesimilé af-
gedrukt • 

Gebleken is echter, dat tegenover deze ontkennin
gen van Von Paulus, bij verschillende vrij goed geinformeer
de instanties, ernstig wantrouwen bestaat. 

Men acht het ondenkbaar, dat de Russen geen maat
regelen zouden nemen tegen Von Paulus, nadat reeds bij her
haling berichten met ontkenningen zijnerzijds verschenen 
zijn, ontkenningen, die clandestien, dus tegen de Russische 
voorschriften in, verzonden zouden worden. Men acht het bo
vendien ondenkbaar, dat de Russen zich in hun politiek door 
deze ontkenningen zouden laten dwarsbomen , wanneer zij het 
nuttig zouden oordelen, het inderdaad opgestelde Duitse le
ger van overlopers, met de naam van Von Paulus te versieren. 

Op één der feest-avonden, in het raam van de te 
Antwerpen van 8 - 10 September j .1. gehouden "Belgisch-Oosten 
rijkse Dagen", is deze Von Pauluskwestie in een gezelschap, 
waarin ook de Oostenrijkse Minister Von Krauland zich bevond 
ter sprake gekomen. 

De Heer Hoofd van de Q·Y·~· 
J a v a s t r a a t, 68. 
's-G RA V E N HA G E. ====================== 
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De Heer Von Krauland verklaarde daarbij, dat men in bevoeg
de Oostenrijkse kringen, zeer wantrouwend tegenover Von 
Paulus staat en dat wel, op grond van talrijke informaties, 
welke men van de zijde van uit Rusland teruggekeerde Ooste 
rijkse krijgsgevangenen heeft verkregen. 

Overigens gaf Minister Von Krauland, als zijn me 
te kennen, de al of niet medewerking van Von Paulus van on
dergeschikt belang te achten, waar het b~staan van een vrij 
omvangrijke Duitse eenheid van overlopers een onbetwistbaar 
feit is. 

Hij deelde verder mede, dat de Oostenrijkse autori
teiten hebben vastgesteld, dat in de laatste maanden, een 
zeer belangrijk aantal Oostenrijkse krijgsgevangenen naar 
Oostenrijk is teruggekeerd, welke als zeer twijfelachtige 
figuren worden beschouwd. Zij zijn in Russische kampen ge
schoold als propagandis, agitator of toekomstige stoottree
per en daarna als bona fide krijgsgevangenen gerepatrieerd. 
Op deze wijze - aldus de verklaring van Mr-Von Krauland -
beeft niet alleen in de Russische zone, maar ook in de zêne 
van de geallieerden, een zeer omvangrijke infiltratie met 
ongewenste elementen plaats, waar feitelijk niets tegen te 
doen is.Een steeds ernstiger probleem voor het door de Rus
sen bezette deel van Oostenrijk vormen de door de Russen 
opgerichte fabriekswachten. Onder het mom van bewakings
troepen voor fabrieken, in gebruik bij de Russen zijnde ma
gazijnen enz.,vormen zij in waarheid een soort politie, 
welke steeds talrijker wordt en steeds meer door de Russen 
wordt benut, zonder dat de Oostenrijkse autoriteiten er 
maar iets over te zeggen hebben. Volgens de mededeling van 
Mr.Von Krauland, is de Oostenrijkse regering over het alge
meen van grote zorg vervuld voor de toekomst. 

Persoonlijk achtte hij een militair conflict 
dichter bij, dan men in het algemeen aanneemt. Juist 
spreiding van een talrijke vijfde colonne achtte hij een 
der bedenkelijkste aanwijzingen, dat ernstige dingen aan
staande zijn • 

Met betrekking tot het vorenvermelde, moge ik te
vens de aandacht vestigen op de inhoud van het als bijlage 
hierbijgaande knipsel uit het Belgische dagblad "La Libre 
Belgique", van Zondag, 12 September 1948. 

Tevens moge ik mede verwijzen naar d.z.rapport, 
No:l93/-48-Geheim,d.d.l4 April 1948, onderwerp+"Buitenland
se Berichten", waarin dezelfde aangelegenheid wordt behan
deld."-

w.-
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:Dnu neuf sur I' armée r von Paulus 
· Selon Ie quotldien sous llcence 
br!tannlque c Telegrat >, les Rus
ses rapatrlent actueUement, par 
milliers, des membres de la. my.stê
rieu.se armêe de c 1' .Allemagne LI
bre > que dirlgeraient lee g6néraux 
von Seydlltz et Paulus. Ces Alle
mands iraient rentoreer la polltl
que de la zone sovlétique. 

Si la nouvelle, q.ui est prise au 
sérieux dans les services de ren- · 
selgnements occldenta.ux, est exae- 1 

te, la manceuvre1 dont elle fait état 
servirait à un aouble but. : Dans 
l'immédiat, fournir un solide o.ppui 1 

.au réglme communiste; pour l'ave- • 
nir, jeter les bases d'une armée al- · 
lemande communl!!te pour le cas 
oû le,s Alliés accepteratent la pro
paaition soviétique de re1rait de 
toutes les forccs d'occupatlon. 1 

Le « Te1egrat > ajoul:e que ces 
soldats d(lment « bolcbevil<é.S > se
raient armés de mortiers et de mi
trailleuse.s, et formés en batruilons 
répar1ia entre les princlpaux points 
.stratégiques de la zone rus.se, dont 
Wittenberg-sur-l'Elbe,qul est situé 
à la limite de la. zone britannique. 
De ces hommes, 5.000 .seraient at
tendu.s lundi au camp d'accuell t<e 
Berlln. Les préparatlfs en vue de 
les équlper et de les armer se
raient déjà très avancés. 

n est deptris longtemps questlon 
du retour en .Allemagne de l'armée 
Paulus-Seydiitz. Le brult avalt 
même couru qu'elle se trouvait dé
jà en zone soviétique en totallté, 
c'est-~ire forte de 100.000 hom
mes. Ces nouvelles, généralement, 
ont été démen1ies dans le.s milleux 
alliés. • 

Les feld-maréchaux Frledrlcb 
von Paulus et Walter von Seydlltz 
ont été faits prisonnfers à Statrn
grad avec plusieura eentalnes de 
milliers d'hommes, apparemment 
convertis au communisme. ns ont 
dirlgé pendant la guerre le « co
mité de 1' Allemagne Libre > dont 
Ie Siège é1ait à Moscou. Leur ar
mêe réunirait un grand nombre 
d?anclens combattants de Stalln
.gri!.d et d'autres prlsonnier& de 

, guerre allemands, qul aont passés 
1 paz1 les cours d'éducation politlque 
' du part! bolcbGvlk. Selon eertalnes 

sourc.es occldentales, Ie maréchal 
Paulus lul-même se seralt rendu 
en .Allemagne à plusieurs reprises 
depuis la g11erre. 

"LA LIBRE BELGIQ.UE" 

van Zondag, 12 September 1948. 

w.-



G E H E I M. 

No . P 270a;48 . Enschede , 18 Juni 1948. 

Onderwerp: Paulus- armee . 1::'·"~ · I 
Uw schrijven No . 35652;-ÛD 
dà . 2 Juni 1948 . 

I --
2 2· JUHit948 I 
---
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A A N: 

1 A Cl .J t~'i.J:-o 1 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven heb 
ik de eer Uedelgestrenge te berichten, dat de door mij bedoel de 
Duitse bron verkeert in de kringen van de ex- nationaal soc i 
alistische politie- organisaties en als zodanig op de hoogte 
is van het bestaan (c.q. de wording) van de in mijn vorig 
schrijven genoemde "Clubs" . 

Deze persoon heeft de gegevens uit een rapport , dat v1as 
ongema ... k ... door een tv1eet,..l Duitse officieren van de Paulus
armee, die voor "verbinding" van Rusland naar Duitsland '"aren 
gezonden. 

Bedoeld r~pport was gericht acln~ Britse veiligheidsdienst 
in Duil;sland . 

Nadere mededelingen kunnen in deze niet worden verstrekt . 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastrar:,t 68 

• te 

' s- GRAVENHAGE. 
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1aV88traat 68. 

no. 35652. 

Onderwerp: Paulus-armee. 

GE HE 1 M. 

• 

Door gewoonlijk betrouwbare bron werd mij l:ledegedeeld, 
dat uit Dui tsl&nc! vemOI!len Wat'd, dat de zgn. Pe.ulue Armee in 
Rusland een sterkte van ongeveer 500. 000 l!llln bereikt hcett. 

Dit leger wordt nog steods uitgebreid met jonge Duitsars, 
dio voor dit doel overgebracht worden nanr Rueland. lle meeste 
van hen kOJY!en uit de Oost-zone. 

Het leger, dat geheel C8l710toriseerd is, heet't een· tank
corps van 200.000 ~ an een afdel1Dg luchtatr1jdkrnehten van 
125.000 ~n. 

Voorts werd vernomen, dat het personeel der voo.rmo.li~-o 
Gentap;>, S.D. en Sicherheitapolizoi zich in "Clubs" begint te 
verzamelen. 

Op deze wijze denlet men een ondergrondse activiteit in 
de toekomst te kunnen ontrlkkelen. 

Ofachoon de doorsnee-Duiteer uit deze groeperingen zeer 
anti-Ruaaiach ie, heett toch de zgn. Paulu8-1dee :m&t een sterk 
centreal gezag voor hen zem:- veel bekoring, t~rwijl de houding 
...-an de Britse bezettii~gsautoriteiten deze mogelijke koerswijzi
ging wel in de hand werkt. -

Bij navraag uuar de Duitse berichtgovcr ontving ik de 
meëiedeling, dat deze verkeert in de kringen van de ex-nationaal
socialistische politie-organisaties en als zode.n.ig op dG hoogte 
is van het beataan (c.q. de wording) ven de bovenvem.elde "Clubs" . 

De gegevens over de "Paulus-Armee" zijn afko!!l.S!tig van 
een xa:pport, dat EB opgemaakt door een tweetal Duitse or!'icleron 
tan dit le@Pr, die voor "verbinding'' van Rusland naar Duitsland 
waren gezonden. Bedoeld rapport was gericht aen de Britse ve1-
11ghe1dsd1Cill18t in Duitsland • 

BET HOOFD V.Rl DE DIENST, 
Namens deze, 

L. ?ot. 

~ de P.oogedelgestr. Heer P . J .M. Driebeek 
· Reger1ngscol'lllliasar1s 1n Algemene Dienat 

Plein 1813 No. 4 
•s-0 R A V E N H A G .E. 
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G E H E I M. 

No . P 270;1+-8 . 

Onder,t~erp: Paulus-armee . 

• 

Ik heb de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten: 
Uit betrouwbare bron in Duitsland v1ordt vernomen, dat 

de zgn. Paulus- armee in Rusland een sterkte van ongeveer 
500.000 man bereikt heeft. 

Dit leger wordt nog steeds uitgebreid met j onge Duit
sers, die voor dit doel overgebracht worden naar Rusland . 
De meeste van hen komen uit de Oost- zone • 

Het leger, dat geheel gemotoriseerd is, heeft een 
tankcorps van 200 .000 man en een afdeling luchtstr ijdkrach
ten van 125. 000 man . 

Voorts wordt uit deze bron vernomen, dat het personeel 
der voormalige Gestapo, S . D. en Sicherheitspolizei zich in 
"Clubs" begint te verzamelen. 

Op deze v1ijze denkt men een ondergrondse activiteit 
in de toekomst te kunnen ontwikkelen. 

Ofschoon de doorsaee-Duitser uit deze groeperingen 
zeer anti-Russisch is, heeft toch de zgn . Paulus~idee met 
een sterk centraal gezag voor hen zeer veel bekoring , ter
wijl de houding van de Britse bezettingsautoriteiten deze 
mogelijke koerswijziging wel in de hand werkt. 

Verdere inlichtingen omtrent het vorenstaande kunnen 
momenteel niet worden verstrekt . 

Enschede , 14 Mei 1948 . 
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