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s . ~. 18 Juni 194-9 . 

No . Geh , /Gr, V. D, 777/48 . 

Ondcrwerp: J . B. Kroon . 

Aan: C.V. D. 

1yp: Lv~ 
Coll , :/tV 

I 
2 2 JUNI1~9 

-
In oansluiting op brJ~[blL tt ..'\ 21 Gel;lCim/ 

Gr. v .D. 222 a. a. 2.) . 3. 19t_J Cll 4•5 .19Jt.3 l;e. trc f 
fende vermoe delijke spionnage en J . B. Kroon 
en onder venlijzing naar Uu dtwrop betre !eking 
hebbende brief No • .34924 d . d. 9 J uni 1 91+9 , 
moge ik U be r i ch ten , da t he t on de r zoe k ....r _ 

in deze aangelegenheid gcen resu1tate~~ef't 
opge1evcrd. / 

lndien mij in deze nieuwe f'oj en ter lCGnnis 
worden gebracht , zal ik U t ake inlich ten . 

~ ----------
s.T. s.r 



No. 34924 •s-Gravenhege, 9 J"uni 1949. 

Uw No . : Litt A 21 Geh.e1m/GrVD 222 

dd . 23/&948 en 4/5- 1948. 

Oil<1erwm~tl: Vermoedelijk spionnage en 
J'. B. K R 0 0 N. 

G E HE I M. 

•• cfr 

Hiermede heb tk de eer t1 mijn scb.rijnn No . 34924 
dd . 4 Maart 1949 in herinner1:og te brengen,. betreff'ende het 
in margine genoemde ond~werp. 

Ik moge U verzoeken de atdoening hiervan we1 te 
wlllen doen b spoedigen. 

.c. 



No. 34924 .. 

Uw No.: L1tt A 21 Geheim/GrVD 222 • 

• • d .: 23-3-1948 en 4-5 .. 1946. 

Ollderwerp: '18moedel1jke sp1oDl19.ge en 
J'.B. K R 0 0 N. 

G E HE I M. 

•s-Gravenhage, 4 Maart 1949. 

Onder verwijzi:og naar Uw bovenwrmelde brieven 
en mijn notitie over dit onderwerp, d.d. 15-5-1948, verzoek 1k 
U mij te doen medede1en ot. Uw vel'der onderzoek in deze nog nieuwe 
gegeveus heett opge 1everd. 

K.c. 
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 

Directie 
'S-GRAVENHAGE, de .. . ? . .Aug . 

Admi ni stratieve en Juridische Zaken . 
X:J;:i(S:!:J&:DN\Qr 

No . 85694-7059 G. S . 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d a g t eke n I n g, n u m mer 
en a f de II n g nauwkeurig te vermelden 

GEHEHft.: . 

. I. .. 
Ten vervolge op IDlJn schrijven dd . 7 Jul i 1948, J • .A . Z. No. 

71374-5847 G. S., heb ik de eer U hierbij te doen toekomen 
co pie van een brief van Harer n.iaj est ei t' s Gezant te Praag dd . 
31-7-48, No. D-GS-248/523, alsmede copie van mijn schrijven 
dd . heden aan de Commandant aer Koninklijke Marechaussee, naar 
de i nhoud waarvan ik moge verwijzen . 

DB MINIS'rER V .A.N EUITE1'1LANDSE Z.AKSN , 
Voor de Mini s ter, 

Het Hoofd der Directie • 

.Aan: het Hoofd der Centrale Veiligheidsdienst, 

te 's-GRAVENHAGE . 

® 7600 - ' 48 



Direct.ti:zl~istru:ti eve 
. Zakun. 
. 65694-1059 G.S. 

,. 

GO.:: BI!S. --

.;. 

'"-"=' 11et verwijzing naar Uw sclirijven dd. 4 Mei 1948, Sect'ie 2, 
No. Litt • .A 21 Geheim -'er oonlijl~ /Gr- VD 222, heb ik de eer 
U hierbi · .ter ken i::memi 

t eetal riever• van Harer ajcsteit's Gezan te r~: ag dd .. 

24-6-48 en .":.1-7-48, No. D-GS-145/ 426, res ·• 248/523 .. :ru".r 
aanleiding hiervan zou ike erne verne. en, of het · U wellicht 
mogelijK is nadere gegevens te verkrijt:.>en nop "ns Ir .. ,'O.LKER. 1 

Voor de ~·nister , 

Het Hoofd der Directie. 

Kom.nklijke l.llarechcussee, 

ZAE:EN , 



olandestien vorvo~r 
per A.f,L'.O. 

Het v~rwijz1n& naar Uw r Bxoellentia's missive d.d. 7 
Juli j.l., Direotie .dminiatratieve Zaken no. 71374/5847 CS 

497, heb ik de eer te bericht n, dat het mij niet is mogen 

, gelukken 1 na.dere ge evens te vekk:rijgen omtrent ir. ''iolltero 

:BiJ h~t ?eza.ntschap van Belgil\ hier ter stade is de nnasn 
onbekend. 

Indien het mogelijk 2ou blijken mij het reetstratienum~ 

mer of andere bijzonderheden mede te d len betreffende de 

:Suiok...automobi 1, wae.rin ir. rolker is t;ezien, zonde:n hierui t 

misaohi n gevolgtrekkingen kunnen worden &$maakt. Dij het 

corps diplomatique te Praag zijn te veel Buioka in Gebruik 

om de automobiel in kweatie zonder mear te kunnen determine

ron. !k moge in dit verband nog aan mijn brief d.d. 24 Juni 

j.l., no. D-GS 145/426 toevoegen 1 dat de rode lettGrs C» te 
Pra&g op een af0onderlijke ovale plaat zijn aangebrncht en 

dat op het numraerbord, voor het nummer-, de letter P an • n 

liggende streep g plaatet eijn. De nummerplaten z~jn wit, met 
zwarte oijfers. 

De Gemant, 

/ A. Mer ens 
Zijner mx,ell,ntie 
de 1n1.stel ,;a;n .Bui t~nland.se ~a.ken, 

I 

te ' s-0 r a " ~ n h ta. g a 
I 

met 2 kopie8n , 
/ 



~, 

r. • MINISTERIE VAN 

-~ITENLANDSCHE ZAKEN 
n· \ ~ 

l re_(tie Admlnlstr&tieve en Juridische 'S-GRAVENHAGE, de n .... 7 .. Juli.. 19 .48 .• 
~~N~ Zaken . 

N~ 71374- 5847 G. S. Men wo rdt verzocht bij de aanhaling van 
deze n brief dagte e kenin g, numme r 
en a f d e e I i n g nauw ke urig te vermelde n 

. I . 

·-
./' 

Aan : 

~~0 l rf' 
r-1o-Juu 194~· 1 

I ACO/f?~J.il 
Ik heb de eer U hierbij te doen toeko~en copie van 

een rap.!Jort dd. 8-3- 48, heLwelk ik vc;.n de Koninklijke 

Narechaussee ontving, nopens het smohkel n van pa.jes ne:.ar 

en V&.r1 Tsjechoslowakije . 

N&e:.r aanle1ding hiervan verzo cht ik Harer Majesteit ' s 

Gezant te Praag mij te willen inl ichten nopens Kroon, 

~olker en Prochazka . 
-

Copie van het antwoo1·d van Hare1· IV1aj es-ce i t 1 s 

~~~ant sluit ik eveneens hierbiJ in . 

::JE Mil\ ISrrER V AI~ BUITEl\LAFDSE ZA~ZEN , 

V6 or de Mini ster, 

Het Hoofd der Directie . 

fi 
het Ho of d der Central e Veiligheidsdienst, 

te 
1 s-G.?..AV~NhLG3 . 
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l>-G.., 145/426 :PraZ!.g, 24 Jtmi 1948 

I~ ar aanleiding vn.n Uw r !:xoellentie 1 a roiasiv d. d.. 13 l.!ei 

j.l., Directie :ur:Ldianb n "dministrn.ti vo ~a.k:en no. 485;;J.-.J78 

OS/387, hf)b ik de eer .anr ·te b l'icht .n da.t het mij uiet is 

""elw.ken, inlich inBt'. t ve:r.:crijt>;en ov r ll.e omle:r 1) en 2) enoem

d lH~r~oz.en. 

Joh"' . .E. ~··oon i · bij de vart c;en>:.oo:::di ere ~c ·r~. • der 

.T.c.- vn.n Ceud & r ooa .1 vr.. \'J r .1. • C. onbeker.d. Etm ii. 

behoort volr;ens d( offic:.lllo lijs·~ niei. tot f>t:lll dil>lome.t.ieke 

hier ter fr~ede. Ilt vr O.c mij uohter at of uiet voor '' .. olh1z:' moet 

wor,an e;nl&zena .... eree Volkov, umbt nas.r bij de 'ovjet-Ambasaade 

hier. J)e C'P-pl ten to .Pr hebben 1.·odv L tt l'S Oil e n ~,1 t ve. d. 

nurumer eri van c•utomobi l n van tUplom\J,t .n te )z-~r ~;:; b e;:i.nn..,n met 

Jd het cijf r 13 .. 
1 

~)~ ~ tr. •• och'zke ia O!~V er 50 jar oua, sindc 1922 udvoca t 

~ hier -t· :r- at·<" &n l e .:rt rle r ptt:to.ti dat ij tijdens het protec'to

ru.ut lletrekkel:i jk i.ntcnai r mr t de Dui tse autori t i ten snmerl"'ierkte. 

Hij t1oot a:l.nu.~ 1946 bij de Communi~t1uch Fr.rtij nan eeloten ··"' Jn. 

De Oezant, 

A. Mer ens 

'ijner Exoollentie 
de nioter van Buitanl8ndse "aken, 

en h a,g e. 

met 2 kopioi!Jn 



D&-l;Ul!l vr. n UOI rich t: 
R~Pt>Ol'to:lU:r'1 . 
Vanwie is he'\; baricht oaf.'kanati_z: 
Bot~lVbolllrheicl VOJ,n l':et berioqt: 

'.r:etrol1!rb&larhoit1. v·m Ckt bericiltgevo:r: 
iulke nc~ic'::< ~\jn ondern.omen: · 

l>1t:1t \,c::Ikt;l in.Jtar!:~,;ieSI wordt sar.1clm
z;e";erkt: 

8 1'~3[Jrt l ':il:-'· . 
}11." s. 
Hie 'C t·~ noc~meno 

bd trot.<':vl~ .lr 
be trorny'!Yil l::.' • . 

noz l_{f.}!1(;' . 

,.~ 
nor q~t :,,.~·,,~ n 

/' 

' . 
- - - - - - - - - -

-~~ 
~~ -

nmu.rn:::.; L. 0~ de ... & liaart 1948 biam ik, rJp~rte::u.r, in cont:>ct w.:t e~a pr.~re.oon, ·welk.e in aie.nst 
is ~ls .cr ..... u.."i'¢ur bij ® .A.T.O. Vafl G6nd en Loo ... , <'!it: oncler de voonl:,;'.lrde did; zijn. f>lilao 
ni3 t gt no,::..Hl zpu worden, de ~volgt!n.de V<H i~l~•:c".L•<' r\J.' le_.sdfl: 

l' .&.'i.l''tu.J. :.L .. ~: 
' 11Ik bP. n u.h otw.uffeur in di~rlSt u;_J ..l':l •"' .'J.'.v. v•··n ~nd en J...oo:; ter _s ~nndnla11 ts 

Rotterdar .• Ir'L J.eze dicr>..st bon ik ainds geruine ti,iu in ae t ~·;~ns i todiensl,; .op '.i'$jech;.~l01'11.<
kije en lindcre l~nden. I<l bet tot<ilal 7!b ik th:.!Nl r)lus. •,i:u.w .JO reizen ge~;akt vun intnr
n.atior:.;)~l verkeo!r. In Tajctcho-olow><-i.jc '!:!Oetenwij in,~.-'!'..:-~ ..... en ook in <Jndere ~sflti&ft pl>.>t.~tsCJn 
do oedc ron aflilden WelkcS in Noderhnd werd•n Op;;;e l:H.lfJ n en O~ekec rd brCU).~C :': Vi j £r06dO ren 

nCl!<:e l)ll!s~md z'ijn -voor Nederl!i:ld C¥f voor a.nder•J 1J.nd6n. vuor -:,oVel' mi~ t-akend· is 
hG t bo;:;fdZ<O kelijk trOJnsi toV rkeer. 
On.gevce r ~~n half J~<nttari 1943 ontviP.g ik in ;;tijn p~:n.:aion ean bri '!.,· m:: G :lla ~fzctnder 
J. KhUO:i, >;oncnde t·: ,wl'3n1lond, A."'Uiehel·ohsi.;ruftit HOo 8 l1llllrin o.m.o .;;o voltfen.dtl mededelin~ 
stond. "Haarl!CI vrietlll, Ik vornam, c.wt U rij,!t op ~:•j~c .o-.slor:at::i.jc • .iilt U zo opoodit mo
l'cli.jl·· <;;1!3 oij mtj a::.nkomen . Ik h 1J iets ,;eJ.ant;ri.jks rnet U ~<!! btlpn~te,n". Dezc fr.Ruui· 
le4tXL!t. ik f.:eUl:l\lrl in 19)7~ II-': hob toej1 n . l. Vtm'herll :tijleS -~~: 11~~ <!I' }.a.te:;_• in cl£! jaren 1$'.:J'd 
en l;.J ~ ~ .. i.k bt!fu verschillcnile mai~n bij..:;..;::~t~<oll · ls nij :<..o'ndc:,: G l:Jui'feur wac: voor :::ijn 
~xi .;;r:;_,~::.jl. j?ijdens de oorlog h.:~d hij i;."S-.. ens e~n C"'.Le a~n ienoor;.•.l : .• dre:l, ,va .. rin ik htltn 
:; ls f:'!\ oon ::l ... n~ w~ 1 ~ems bezoch-:c. Di t cv.f'e i;;, tli.i vc:. oomvd tot (_ ~ n .. ·_,e. l'i9 die t~j·~ heb ik 
ge~m CS•tltl1.ct rneer met. hC,;1 .. :eh<id. Ollgo'VII<ill' vij.' dbt-":1 n:j·ae on-!;·. !!~St S<W 'te lJJ. -. J. heb ik 
hem 'Jezoch't ann zijn waning te Roermottd. Hicr ont:1oot{,e ik aen ~or.;oon die ;.1ij JOO.L' E!'oon \ 
-weru voor.._.cst<3ld als een zeker Ir. WOLKl!:rl, W<!lke vormoeueliJL -o,~;<n :..el...,isc!1e ·(\: komst is. 
Di t mc:t~nna ik vas<; t~ stellan ~~~n del Vlaam;;Je 'W.al. K.roon r,1:l••in: iln n~·vol.-.end<5 inle ~di!',Z: 
''V'roeg'lr i :Ja ik eon oh:..ui'i'enr bij jullia, r'ii~ _\';el ·~dru3 . !?3kje'E' v >O'" ·.1i.j moe;vJ.m doch. o.r..tiat 
dezi ::~i<: k is en n.~~t meer op r1ie route ~ar r-ra3.i.: rijdt, kom H· bij jou mi.l'C het; verzo•Jk 
om een :.:J.t!lin fX•l:je vroor mij nee tc i ev·~n en h( t in };Ta3s t.e oo:z.or;•an. -.;Cllt is 'ri.!!l-1; moeilijk: 
en ook~· iet ,gev~~rlijL, hn~ijl .. ~" ~ e~~l 1.100ie c?n~ ~l~e. kunt 'Vc~d.i~nl..l.n. ,Jill zu~~ het."a~d 
o~ V•C.L .:c..:-d not'!.l.£ hebtJen. 'l.'ln-i~Jl hl.J d.J..t zei.l-0 c..:Ju n'l.,: •:og ~ec ~ ,,.•kJe 'ICX?r II'...l..J a:aiN;.a~l.t:. 
HW "o.;loofJe mij, d:1t ik in J:>.r;;.~~: bij d& .r:_:ii:'r;<: v-..n dat r-•~kja 500 kron• :, ~n ontv .... nJ.:f~t 
leon ne,v ondit ;-elu des(~e:vttmst in Hederl:mds~ of· :mdere v:1J.u;.u i:on opnemen. i}.-:!'.e l;<.atstl! 
me uc de J..i··. wer'l not; t:er.s heves ti;~J door de U;.;tmezi::re I.r . •iolker, c!ie er no,: ... ·;u 'Goe-voe!. de 
J.at it: .... cl::.t ·d je moo"lt zijn uo.r~ het ,;avocutenkrmt.oor .Dr. ~,loi" .:- .l~<5 .-. ...>!':..~, ·:'rhu X Ju.o__:-

12 (t.-.:1. jtJ85li o .DiJ die cijnheer kon il>: d•.•t beloof.-le ,;el:I 0"'l10!00!1. . Daze per-
;.). : J oor~ uij ::tijn aankor.:!St c,.xallon., in ecn v;;:a de Tll·'lvl,-cnde ~h.·tt:<ln: rn.iot!<!l 1

1 ,.\n-
:.ote;l de t'D::ois oi' Hot•::l ::>'Winer. · i,j :.:;ou do.<n zo '3[X)\1di, tV.)_e1i.'~: L~t &en ~<u.to 

tr G>l;.ots .• zijn en mij al'ho.len. :Bij mijn 'Vert;!: ·~:-.~r Nederlan.rl Y.OCU hi . r ••. ri~·.l ·veer o.H5:1 
pakje r:>e~··~,;ven, hei.-telf<.. d,.n liO:.;te~,,d zou zijlt voor Kroon. ·.Joor dtlze .oi'lr1"L.;~il'' '~ou ik ~n 
v~nn Yu-oon de eom V4>n 5Ci0o-- guldl;ln ontvol:._: 3flo Op di t a:)nbod stetad«: iL toe en .F: loofde 
hun he" i.Je .. ref'f.;nde pakj 1 s .anderen c'Wa._'.;. ,;e koman ;:.f'ho.>len.· 2Qi.ils rioo1· ni.j_-,,;,~. af ·e.;)rok n 

- 0en ik a. .. a.zs -
I 



.... ( 

" 
- 2-

.b.n i\( dna.gs··~ bij Kroon ·hl!t. pakja g~an ~fhalen. Jij ~z·~ .,:elo£;.:nheid -trof ik Kl'oon we
ierom tor vlli\Q be &:.l.p. KrOon overh~mdipe .mij he 1; p;...kje he t-:;.} ll: onsav .:~r d."' .':.):'ootte h.ad 
van et:n sig.a~enkistje e!'l. wfi.s vcrr.;;.lkt in grijs J?-'kplllpi0r or'lltond6n met ijzer~.ad, welke 
Q& gebon.~~·.an·-aetvonn. ,Het _gt.Jbes.l vo~tldc ZQoh·t ·, oan, wa9.rrloor ik hot i&lo kr~ecg, &tt dJS 
,i.JUlOud vapi.~ii konden z'ijn. 'r~vens ontvi'ng ik een '!'ollctjt• bapJ.akt met plakpa!?icr e11 

.. ~,u kaal"tjJS -~~teldend.e. res._,.c:tie~elijt;: de n1Hun v~n Ir. ~lolker. en de naam on ht t ;)Ortia 
.. ~.fl-:~...t ad~60aw~_a.ntoor. De.ze k:aartje~ lwb ik in ruijn ooZi t e;'l ik get:i' ze u dcsgewsmst 
· p~r. ~ b.it pakJe., noch op h<St rolletJo ~m~ een adrt! s V( or. -< t gew~cht nn h~t pakj• 

. -~~ ongeve~:tr 400 .t.. !)00 gr~r:t. i:et rolletje had een le.Il8i:C v,Jn 25 ! 50 em. Het la.lartjo met 
_ <!a na41m '\f<in. Ir. Wolker •1\-tiit-~M.lft kreee ik hoofdzal·~elijk mie Cl'!1 do tU)~xa v41-n Ir. Wolk.er 
· ·vooral nieir te vergeten of te wcrwiss&len met '"ndere ·oij mijn a"'nkanst t~ .... -ra~t:• 
:~~-.do Ohtvang~t oe'n ik lOC t de ~kjClS vortrokken !l.li:Jr _:ot-~fr!rdurn. ~ da<i·err.;. 's morgen£~ 
. hell ik bij het J;.lden v;;.~n de wagen hl!t door Kroon m"'~l!"::icveu rolletjt.l op eCJn voorzichtig• 
wijze [![}O~nri. t~~ bet da~rin a~lNI'GZiee p;.;tpier op un zae1· voo:r.~ichtige vrijze .er uit L"tllhilal-d~ 

l Di t llleek cen 8ocUll!C-nt 1;1! zijn., wa:.~rv;mLill!nsnd liu wcrd ve::-td:nirri v 2n de .!3elgische Ko-
1 nir.o[:s~tij~ i_ik z..ou kun.\'lem Z6gec:.n d;;;t he"·, een .:soo:d; oork,.:.rlde r;~ts , v~~rin -

I-tet ;zehecl was gesteld in de :!!':ranse t01ql en eadatc. r·Q. in he t j:..01.r 1946. Dezc ooz-kunilo was 
£6 "tei.Ce!",d door tlria f~rsonen en 5ela.kt met een zert.Jl. Ue t w~s no.r:.r ik nltlen lxlstt:::ld voor cen 

·professor, v1~lke een T::: ;f'CI:isch~ naam dr.~3gt. Na hot £t~lezc:n te hebiJa'1, beb ik he t docu
.Jjfnt weer opgerold en op clllzelt'de wijze in het rolletja gdcilorm , ~o;;.ls ik het er nithaaldo • 
• jn.s inziene kon niet wor®n gezien, da~; dit ;.,r uit \w~s fOV/I!Hl!l·~. H;.~clat de WG£fm ~rJ);;.d.en 
was, hob ik het pakje en het rolletjes medegG~UillLtl tot ','fo~d'!nberg t.m gedoponeGrd .:;ij ot!<:l 
t3bakst•inkalier ce COl'IC'JR:::ENT, WQar \iij onze sigare-c·~er: nalcn voor ons V6rt~k rut:Or nat . 
but tenl•md .. Ik h.eb d.io winkdier gevraa~d o:!:' hij die pakje.i voor mij wUdo bcwl)rc?r totd.at 
ik terug~~eke~erd was wn de rois. Deze vold011rl a01n l:tijn ver<:oek. Ik n-;;m ·'l.i0 pakjcs nil"!t 
mce n341-r de b(!s·temdtt [.)L•:.J.io, Ot\U..t ik na. h~t iroic11 ·hn 1,,..-~ docLunent C!G Z"-3k nic t V$r
tr(.l\l'l1Ws en niet Wilde rnerutWfil:r'K"n aan der&olijl<G [lt'lol.Ctijken. Lij i~ ook 'ookenu, d:.n .:\roon 
'Van. alle markten tbuis is en a:t ues aa11 twee k;;.nton l:.at snij•le11o ~Jiii ·:nijn toru.:;keer net iK 
die t.>-'kjes we1derorn opr.eh.at1ld bij diu wink13li"r en zc door eai1 broer v:m mij laten terug
bGzorcen root de schrifhlijke r~clcdBli.ng, dolt rnijn reis ni,•t rt\I.JI' .-ra012 was gewoest, wfi.::.r
door ik niet do gelegenheid had om ~n mijll opdr.-cht te 'ioldo~n~. k,~ di~;:r, b<:n ik 'li<"t meer 
bij }\I'OOU gcwcast en heb. OOk nict;; mer V.-l'l hflr.1 V<i::.':hOitlf!no 'l:O .tTa<l~ hel) ik ZC 1f Ir. H0l• 

kc zion rijden in aen auto, merk 3UIGK, ~t kentd:u.1: "Ro<J~ l!!~t'ir!.l c .. ). or f'IG'l wit 
veld (phiilt ovaiil). Dit was 'bij mijn laatste rei~-; ;~ar .lT~~~ '-'t•:l 22 }'ebruuri 1:748 tot 
3 11\aort 1~8. Bij di" reis vera ilc aangttsproken uoor een rrcde ,~.~~~J.i','eu.:;. ... , r:en~-.J·!d l~iechal 
Pogcr~•, wonend.e te ~wennon<l, :Koningin-i.t~t-zentesscla""n, die mi~1 r.l\! ,,r ... ~.~::, :::n;elcie of J. Kroon 
Vliin de Kruisherenstraat mij ooit oen p:iikjc had me..,..;cEe·;t:n iv:t:.ve:U: h«'>"cew: vr .. u -,•oor 
Pr:<~:.g • .t;!iorop heb ik h~m geilntrroord: "Ja 1 .:loch hel 1-•t nL·;; 'ae~ d-: ~rcruJ o·Jur}lenonr;a, QM.~r 
ik die zal:ll: tri.1:1t V"'rtrouwdo". Bogers dee:l mij 'aa~rop J'!H.:rl~, cl'd L··. :olhr :.l!!'crdere ll1Ailen 

. a i'riila~ <.}" inforr..~tsd had UI;l-9r e~i1 ch.auffe!Jl' v"'n .i-!o>.!n~ondo Eiero,:- ':• 1ur.:;n za 2..v::ers 
. get,... :.A rac:1t.r.vd in .. lau ts Vl.ln uij, · di t OJ~trl:a t :Bogers woon:" ~ · ", "~ ·: •.l: J"'.4-.:nd c!l ik ui·:: to 

.SOgcrs z~id~ verder, a...·c ik r ... oent uitkijksm voor die 1,roon, •1f.· ... ·c· l-- ~.'li•J :d v-un t~ie p.Ji:jc::s 
.die nij r:t'.lezeeft Vlllse ~'::ser. Ll!1oud6n. or; mij~· .. vra .. ..: r.o:; :liJ .:;.. L~ ,tJten."icr.«!! 
komt, ..,,..,t',I·:)Orddo hij, Ll;,;t er ·een chaui'j_'c:ur geweest VI"'-E, die o.; _ ~ .' ~··Je voor .r.:-oon 
hAd. no.::IJ}'.lllD '-~n e!l clit h·H1 111oeten opone 1 in vt:rb.and ~ L L~-'C "~vi.l.o...._· -., .. ,. e~n kumende con,~·ole 
waarbia ::_r! l~ken was, du.t d•w.rin v .. lse ~1cs;:;cn Ul<l•"NEIZit ·,1:•1' .r,. :.J.!z .. _;.:.st>el1 zijn teen Lloc·'" 
die coouiTc:u.r op . .1ndere wij.ze V<lrstopt klmne1J ;:;ortlcin, zo<~.·,t (l .... ~ro.·.,._· .. !1t niets is uitre
komen. llOg<:l'S wist miJ niet te vort<:lhn of het lJr.derlc~!Hl:Je - ci' Lui enl·mds~ ,;~ssc•l ~,l.:;reu 
dio in het ·cor:ende thlkje W'<ren ingq:Dl:to 1Jf&ndel i-.J v:.l).:',! ,. '!.J.j 

I 



- ....... -
.•. 1\~ 

.. .M•4! gliohp.geu\ , 
·. ' Ik: veronuerstel, dat i3oJ:e r s ook wel. _,ems pk j es voor .n.:coon i>!!eft meegencmtZn e n 

•• t • ook de cbatl:rfeur If[E;S;:>i:H1 w"lke l«;;t t~o> te '.·roonachti~: i s t e l.~onloroe k ("om . ;::.asn~el). 
Mij i a ~~end, ~t :Gor-e r~ ,ge;huwd io r:J.II! t can H.us:; in c·,l -~ oor .<.i jn bu,;ali,jk 1101genoo g nieta 
bez:i:t. 'lbans zit hi j ~r wel.geste l d bi j 1 t"'r ... :i.,jl bi j ook ma01r i' o _~ - .-- p~r wed: ve :-dionto 
Uit dt! medcd.eling Vli~ l J:"..rop n, cmt bi,j e~rs t et: n cll .• :.l.ff~ur ba a .J:e ~.ii.ok je :: 'Joo:c· :!e!la meen.Hll 

en toon zic:k . W2a 1 ka.n worden ge~egcl, d.< t f.oJCl"· J:!.~dc ndG'! :.s ... J .J oo._:z ie ,: te en d••n',,c.r:· 
eon tijdlM:te dien.st heeft moeten dorm ih de ~ ·t;.:;.tl~ ~ienst te Ho~m:md . ~ door mij t,::>.lo.~r. !
de reis, Wa.& weer diD $erste 'V:m Borers naar he t buiicnl~n.l, n ;. z i ,jn :::i.ool~te. Door 
Kroon werdtln mij nog <lndoi-~ nrunen v:;m chau.ff ('J u.rs ._:enoorlld, tli~ ik e c ·.-;;~r ver ge t e !'J "er1 , 
qooh waarv:;: !! .cr rede~1 oij di11'arsa onderne:m ir·;~t~ , ;, ~o. b i ' da rJ~ uJ .:. 1.(! "~o.ourmona , 1-;~ - s te 
Venn enz. (He l;i ties; . · 
Corrupti,e? 

Vooi-ts is mij uit eigen cr'V!l.I1ing 'tekend, dat Y.!l>~t -J.e ;o uto ' s v ;m de! ;\o 'I' .G , 
op e'in gesweldif e wijze eesmokkeld wordt. Dit v1orut door wi j zen er lrt , .;. 1::. er .?,oedl! rc ;- in 
de wa .;ens ge].adcm worden die. nbt veran tr10ord ~ijn o r de r:o;•piert"'' die voor ~ leide 
dieru;t do-eno De wagan:il worden 'uij het vert-rek door do doua:1.e ve~ogeld e '1 d.Llarn. d tt 
meer g.::opi!nd. voor~ t wi.j gekomenzijn op d!!! pl <~·,'., !.> v ;o n <>'!stemmin.cr . il~t L: t:tiJ '"~ ::P. t,~ , 
clat do AnJGrikiolQ.llae L.I>. in D-titsl3nd cun d<.!r wa ... e 1:3 uit !.. '~ 't r[JnS[J()rt GI~.;i .lun vc.clr c~·;:.

t~toie em daaruit enl{ele .kisten namen, wa;..rbij. iW OJ?!ninti .;le e k, rl;;t sij vo l ._rcp<~ k t 
ware11 met :Jistolen V<1n hat k;;liber 4 ~n 6.j5 mno (W<ipensmoi·k~l;o 

• Up de w .. nte.ceningen Vliln cl2zo kiaten v1~s te ziea,. d;,t z:.j 1 I:JEriltc:nd ·., aren voor het tr;.n
sitoverkcer vi& Hed~rlr..ndo .N.'ol:.ir scn~ttill8 waren in cleze kisten r uiJ•1 6CXJO v:.~n Qi• pi- 
stolen. De h.l'. hec:!t dezc w-.1. ~::J.S in bcsl<4&settou1en, waa:r.1o ~oJt.H1 woortl meer ge sprokon 
is over die kwe;>t ic. (d ree us !:leerdo:r:'El. J;nalen ·,;;l _x:ns op een Jer;::o: li j ke ';;i JZe tioor of 
naar 1'.edcrl2nd w e! ~.lOb< ald. Zijn waet ik nie to j):; mo. clijkt,cid d:•:..r''l;oe is .zec:r zet;~il<lr.h
liJK.t ten;ijl wij •nders op.de rou~.c nog nict .r:;econtrole~rd zijn, voorwti.t betreft de 
'Vorzegelde vracht. Ik vind het een l'\indsbolang om van deze zakon IIIfllding te makcn<-
H¢t zou annbevele.-1m1aarJig zijn om dit tra.p...sito-verkeer op zeur :;cherl)e ;Jijze ta con-
t:roleMn, zodlilt !'r0udc • .d. orunogelijk r;ema~kt nord.'.;. t~ 
La&Uk•ntol~eno ''" 

J.let groot:;te e~deelto 'V.;)U Mt tr~nsitog~d ~VYordt zel• .. den Q3fl a.~ .. {;je·J.l~"l:l~()~. l -r.;e 
Rot tU~r J.Hn, de n La.,g c n ~'\J.rui te rdw.lo 
Het cver,srob l~ol v:.on rle r,oedoren ai"komstig uit. 'l':ajecho-Jlo·,,-akijtt worden ~tgelu.der. 
~n gotwnd.clJ~or .le •.:Obr. v~n li;JP.;H, tran.aportk;.ntoo::.:, a·~,!dt.::c .. ti v ,n de ! ino:.i Tsjoc. :oz
Sla'1fiGo 1let si.,_.;;-·}Q;:v.:nt v~n Ir$ ·Nolko::r is ~llil volgt: ''D-n..:· lo 75 n•. :~link ~-oo;tuur, 
o-n~al (eli>Bt, c1r-aa_::,t .ruine en lici1tc !~edin ;, hef4:f't vcrmoedcli,ik t!nkele gouJan t•mtlan, 
himpncus, brGdf.i <Junnc li Fen, :~w~•l'C wenkbrauwnn, Le[;ol!'d b:. .~r rK:. lo ••l VOQrhoof'd. 
V;.n Kroon kan 1net ze~~'Jrl ·JciJ WUl".ltll' tl;,nvenor,en, dot hiJ i.nv; .. lide is, >r<;.trdoor hij ni.·ot c: 
niet ,:c. l:..o!·.k.~lijk lot> pic 

~--------------------------------------------
... ' lJJi~e ' 

:¢ 1d'J i.,:eord ·.-.'Orrt·- op omzichti._:e H :.jze controlo te hL•U';•~t"· 0) ue lnhoud van de 
f:ist.!! i'Je:~"J'Il: JC•vJ.' :,:..._ ouitenl.md. v dez:;l:Cda i'lijza con..rule t~ hou·leulij h.:t ir- <!rt 

ui,,k-•le•: ·1 . ,: rl!: ~oede:::-er (kis·ce!!)o 
l,o te .. · . , .. t: _•:: ~o~·m die ~rsoonlijl:e t"zoeken ~::.·le~ ~o:1:1. hi~ Y.ruon. i~;.~ oo i_":.i.:;.n of l:r. 
1fOlk~?r i!-~l!·. r •·-' i.l ver .. _,,1det1 is "'-!Oll he·" ,_;orps Diplom;.~tiok te .::=-t:•.fl ~· Dit; ::>ou c:~d:;~an kUJ!ll:.. n 
worden op ·..;.e vli'Jt:.Ve.iden in ;~ederlunJ. o:..' .'3!llt:if. 



• 

• 

-Gra venhage, 27 Hei 

No. 34623 

Onderwerp: Zoltan WQ~~~ 
G E H E I M.:. 

Uw sohr .. : Litt .1\ 21 Geh/G. V. D. 
222-S 248 d.d. 2 3-~-48 . 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld sohrijven 
heb i k de eer U het volgende te berichten. 

"Hoogstwaarsohijnlijk betrs:t't het bier Zoltan 
WOL ·R. is van Hongaarse oorsprong, nu Tsjechische natio 
naliteit. Gedur ende de laatste oorlog diende hij als 
kapitein in een Tsjechisch onderdeel van het Rus sisohe 
leger. Heeft connecties in Australia en Engeland. 
Begin 1947 werd hij benoemd tot handelsattache bij de 
Tsjechische Mili taire l~issie in Berlijn, waar hij zeer 
bevriend raakte met Col r:ITCHIH, de economisohe dictator 
van de Russ ische zone. 
'
1/0LPJER is thans werkzaam bi j de "Huttenwerke" in 
Tsjeohoslowaldje ala procuratiehouder. Is belast met 
de aankoop van sohroot in het buitenland . 
In Berl:tjn bnzat wo:r t "'JER een 8 - cylinder Ford met een 
Tsjeohi ~:3oh CD numnex·. Het Tsjech i aohe CD kenteken is 
n •. l. ean «YVaal 'borG. ( fi. t) met rode rand en rode CD 
letters • .1\pa:rt daarvan is een nummerbord, zwarte o.ij
fers, witte, achtergrond • 

.... -------------
/ 

~/ 
/ - / 

Het is niet waarschijnlijk, dat ·\fOLHffiR fout i s in rode 
zin . Waarschijnli.~jk betreft de pal<:jeskwestie gewone 
smolckel . .Adv i es: fouiller ing a an de gr ens;· 

~c . 



Notitie KB 

Bestemd voor Hoofd c. 

Verzending pakjes per AID 

Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier Zoltan WOLLNER. Is van Hongaarse 
oorsprong, nu Tsjechische nationaliteit. Gedurende de laatste oorlog diende 
hij als kapitein in een Tsjechisch onderdeel van het Russische leger. Heeft 
connecties in Australia en Engeland. Begin '47 werd hij benoemd tot handels 
attache bij de Tsj. Militaire Missie in Berlijn, waar hij zeer bevriend 
raakte met Col MICHIN, de ecomomische dictator van de Russische zone. 
WOLIHER ii.s ' thana werkzaam bij de "lluttenwerke" in Tsj .Slowakije als pro
curatiehouder. Is belast met de aankoop van schroot in het buitenland. 
In Berlijn bezat VIDLLNER een 8-cyl. FOrd met een Tsjechisch CD nummer. 
Het Tsjechische CD kenteken is n.l. een ovaal bord (wit), met rode rand 
en rode DD letters. Apart daarvan is een nUIDmeroord, zwarte ci jfers, wi tte 
achtergrond. l.wr Wjt ~· 

I rl c ~.3. '1~1 1 __.,- ~ 

~ 
Het is niet waarschijnlijk, dat w. rout is in rode zin. Waarschijnlijk be-
treft de pakjeskwestie gewone smokkel. Advies: fouillering aan de grens. 

KB, 20 Mei 1948 



.f( 
G • 4 Mei 1948 ·- ~~ ~-"'=:" ...... \ 

I.~ -
\ 7.MA1l948 

Litt A ~ Geheim/GrVD 222 
Bijlagen' 1 _,_/ 
Ond erwertt:· · C- I' 
J .• :a. Kroon. \A:o iJ ~;jtVJ 

• 
~~j61 ~~ 

In nsluiting op het U bij mijn brief 
Litt A 2l Geheim/GrVD 222-S 248 dd. 23-3-1948 
toegezonden rapport, betre£fende vermoedelijke 
spionnage, c . q. wapen'Cimokkel, doe ik U 
hieroij toekomen afschrift van een rapport , 
opgemaakt door Z, betrekking hebbende op 
nad.ere inliclb.tingen omtrent de in eerstvarmeld 
rapport genoemd e J . Kroon . 

Dezerzijds is het Hoofd Bureau Directie 
Administratieve Zaken van het Ministerie van 
Bui tenland,se Zaken te ' s-Gra.venhage ingelicht 
geworden omtrent het verstrekken van een 
pa.spoort aan Kroon voornoemd . 

G.K. 

t 
Chef G-enerale Staf, 
t .a.v. Hoofd sectie G 3 B; 

Hoofd c.v . D. 
_...,.. 







Kan .!J/'1!1 de r->:)ecialc. rel[\tie ;;evr~;ngd 1,-;;·ordc::: of bij optoldoring 
kr..m ~sov en i 1 do volc;cn :!lo znd 

. ,. ~en chmxffer:r VU'l Jo ATO r1crJ on,Jcvco:t'"' hnlf Januari bon c1crc1 (!,om::· ic-
1 maud zict! no<a!•cn<k Ir .!CLKER qr.· t;oz,G!n belon.ine _ral:;jo:J noc to nemcn n- 1r 

..2llAJ G • .Ji.t !~·\\j:~ ·nc.Hm ;: >'i'>r•1en o.i'_snlcvo:r·d bij hot a.dtroc~~·tcmJ;:anJ~vor 
A Dr ·lois .e;~uCDA.J !''~ ~ .!?rho. Jv.n.3)n ... "'l.nnovn ~hun 12 ~ol 30051 . 
;:. Tuscchcn 22 EGbl~!lari en 3 ;.~f' :r."'.; iEJ ,OJ~ :r: ir. Pr., ·· "'' _-:cr-Jcr.> i ··· c.:-;r· lV.TT."!-r: 

rN;'· .'lJ.c; nt~"i or)l ii CJ)••• P ov :•. lm.t."'d , ,it _Jot ro~t'J 13t~ers . 
De volga .dH bj-:r:ondc:r·he(t8n zi~n beZ-:!"'·n ~ V~::tl'l ·~·o. z:tm : 
·l . 75 J.ung: , .f.::...L:J!" ·Joct.LU' 11 p co~.;.:~ (l.:(.le gouli<.m tanc.1cm

11 11 
Z';rn·e 

eo.:solf-~ .hs.i."' cc ~tr..:'·J. •, o:Jrl~::::.f.o .• 



• 
15. 5. 4-8 

:h1r n-:;nlci .i.n.:; Vv.n u-.7 ra) ort ··~o G ,.D 222- c 248 :iJOtl r voor 
- ~ollon ·:c vol:::;ende actic ~; .... nor.1en • 

Q-) VOJI'tzlcb ti ·o nanior :'la. to .:;nan · .. a-t J . :~ QOH doeJG . ::cR.O )l~ is de 
ccnid 'elc:Ir voor s.lO:c';:e2z'11ten . 

? Ir .:ot· .... m r~om. t; blijlT..ba r n',ccr in lij"edcrl2nd . r. j he f-t eon ~t.1ick 
,;::ot >Jor'noodclijl( ccn 2cl. isch cU:9lo:matic~( nu i1er . Je grenscon-
·i~roJ e 1>:·~11 P ·~elijk hi er o·) let ·.en · 

3 .ia~ · l~2chtJ:c~tJ.-~~ci!CJ.~C 4!et r· :;-oorGeu.r te _;;aon pratol:le Jat is 

or vcrdcr ovc1 de chac~.-':'fcur be.tcnd. ]a ondorzoc_ kan 1nis .chien 
no J•l :1ls net; he!'", J(L.pro:. C4 ::or 1cn. 10t is or· bekend van :--oG:. RS . 
~OG-... :!... ; oct onset .;i.j .::'el Jo :1Elnt~ vnn 0 .. chau.i' "cur kt.:mn.cn _;even 
· ie de pas en l'l'lec.;;euo.:.cn ,. <')ef'!; . 

4 •hL.•x· ... GG~ L;. on'-;0 '·w::..j-:e1fl 7c: .f o .. ~";: GT.'lo:: wlt; ~21 zec:r .. "' vo )rz." chtig 
t; • '·(.:~?;~ ..:;c,.;a .. r.i. it"OC tcr?. ,,,o~Jcn. . 

:.· • -.-::; r·10 A'J!O of met :c dot~~ :.c r .oc:.: ovcrl.;;e ::e~ le _;d :ordori ov~:r 
I ·'; ke• :'lct1 't o 1 l1 ·t la · :n Vail d_.') nt;.to cUe r~ u:- het oni tenland 
J~(; ·tzc~l:'l o 

G ez ... z.Lj.-1 G ~al ann 1c nJ.=on ~e,n.:-r' ::;d - .·orclen of zi j evcn!;ueol 
ic·~z 1. v ::r_o • JLr·: L i;c '.tet .a 1·:~:J,: c·:::. 7~.oJ~:.orc. . 

r·c 



No .t!337 31 · 

\ U\TGEBOOOl 's-Gravenhage, 23 April 1948. 

Ond.: Vermoedelijke spionrJ.age 
c. q . wapensmokkel 

• Uw schr. : Sec tie 2 Li tt A 21 Geh/ 
GVD 222-S 248 
d.d. 23-3-'48. 

G E H E I M. - -------

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schri jven 
heb ik de eer U te berichten, dat de personen, die ge
noemd werden in Uw rapport niet voorkomen in mijn admi
nistratis. 

MC. 



{ ~ . ""' ' v COMMANDANT 
DER 

'!EONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
's-GRAVENHAGE, 23;·"' ff.a;U'Y't 
Raamweg 4 ) V .s' ... 

T elefoon No. 1 83885 ! ,......{:.:.:.~ :;~.,. -·~-.. 
:)ii.~ sectie 2 I l 

Bur. : 

248. . l~.A~.2(00. /AJP;~~~~ t j ~ li!PX Li tt A 21 Geheim/G.V ,D-2?2- ~~ 
0 

u 
BIJI.: 1 
O nde rworp: @)tl Vermoedelijke spionnage 
c.q. wapensmokkel . 

• 

TGJ Uwer inforr11atie doe il~ U hierbij 
toekomen afschr·ii't Vdr. ~en vreiligh ,idsbcricht , 
opgerne.akt door ~6.:1. ijner grBneveiligheidsdien 
ont;le:r-a:ffi...;.;.cr c.m , betra_fende V(~rmoedelijke 
spionnage , e .. q, .. wapeHsmokkol. 

Alvo:cans d ezBrzijds enige actie wordt 
ondernomen, didnt m. i. naJer overleg plaats. 
te vinden van de zijde der c.v.n. mot de daarto 
aangeh®zen - U bekende - o:ffic:ter van mijn
staf . 

])e Gt:me:raal- mo,joor, 
Commandant aer roninl.:lijl~o tlarechauseee , 

o/1 De Luitcnu9.rt-kolone1, 
Chef Vall t St&f, 

W. Y.: -at • - ~ 

typ :HL .~n. 
col l: W \Joe ~-f\~ ~ 
AAN= - ~ ~ · ))1?' ~ '-cos· 

( 

Chef Gener ale Stat , 
4l t . a .~ . Hoofd Seotie G 3 B; 

Hoofd C.V.D. ~ 



1 '' .. 

Datum van bat . 'be:ricb.t: .... a ·'l(aart l~4fi~ - ·.'. 
:a.pp>rte.ur: . . · · . · · \Br 5. . ·· · . > · · 
V.an Wi.ci is be.t ber:Lclit atkomstig: N:L•t ' te noemen. 
118 trpuwbaarbe id van b&t bericb!;: ~ trotDrbaar. . . · 1, 

:Betro~a'baarhe:Ld v-m ae ,.beric}l.:tgevel'~ 'betr.o"'baar.. : . t ,: . ·~ \ .~'· 
Welke aoUo 's S1jn ondel'nCinen: Nog 'g.ene. · , " •. . · . "... 

"· Met welke .tnstan.ties .werdt samen- · · ·"·' · '' · 
gewerk:t: , ·. .. ' Nog met &elliS• ~ ~ , , . ·, ·• . ;;,~ ~ , • . 

• . ' v ' ., . \ • . ~ . • .... ,'/. \· . t 
,-4 • • • , _ _ ._ •,..-- ... ,. • ·· ~ - . - ··:~ •- - ~ -- .~ - . • . • .... • .. J .. - ~· ..,{V ~ n ... . !llll .•-

· ~1~b ·aate. ~~t 1948' kwa,n i~, rap~telD:'; in:·bet ' c~~~c;~, , at ~en· pars~ - ~ · 
lte in dionst :Ls . ala chauffeur bij de. ~ T .• o. v~ Gond en LOos, . ~e onaa~ :voorwaar«l!t ~~ 
zi~ ~nat genOemd, zou wor~n, _ de na~olgende· ·yerklari~ "~legdea,: ~ · 

Verklariy: . ~-· . . . ' ' ·· · . · . , ,. _ 
Ik ben als. Oha.utfe.ur in diens.t bi.1 Cia A:.1'.0. van Gend en~~- 'Mr .. sl_an4Pl.•:~ · . · ·· 

Rott4tr•• In ~ze dienst bou •:Ut sinds ger,uilllit tijd 111 cle . ~~nsi todienst ,_op T~-o~ · ~- ·~ 
Sl91J&kije en aJJ.dere la.Q.den. In totaal heb ik t~ plus minus dertig reuen gemaakt · v 

·van internationaal 'ftrkeer. ])1 Tejeobo-Slowakijo DiOe ten Wij in P.raag en oo~ in ~a.ro 
p.J,aataen de gooderon atladen-.welko iJl ~aarlaxld warden opgeladen • 'CIIQgekeer" brongen 
rij goederen mea, welke besteDuit ztjn v.oor Noiarlan'a. ot voor azul.oi'o J.aDQ.en. ' .. \. .. 

. Voor zOYOr mij bekend :Ls het hoatdzakelijk trar.&ito'f'erkeer. ·<:asovoer bal.t Jaim
e l ari 1948 ontv:Lns ik ~ mijn pension o•n bt:Le.f. mat Jiils. a.fzender J. KoooN, lrQ~nde t4t. 
r i RMJ;'IDOnd1 Kruisbero.ns~t No. 8, waar:Ln O.Jil. ·de · volgonde IIWa&delins sto~. "Waara. . .. 1 ·, 

vriend, Ik wrnam, dd U rijclt ' ov Ts~eobo...slowakijo. Wilt U ao S.Jii.OOclig mogoli.1k eoJW · '. _ 
b:Lj mij aaDI:omen. lk beb iets beJ.ansrijks met u te ~praton." n:tz• Kroon le'ora. :l.k' ken- ;. . 
wan in 1937· n heb teen n.l. van O,m rijlea gobad en later in~ jaren 1938 en 1939 
beb ik hem versobillona8 -.len bijsestaa.n. als hii) zon48r obauti"eur was voor zi~ :tald.• . 
be4rijf'. ~i.)c).,na ae oorlog blcl ~hij tev.ens een cat'e aan ~noemd. adres, waarin ik ·
al,s gewoo1:1 klant wel eons bozocht. DIU cate is nu verbouwcl tot · pge. Na die t:Ljd hob . 
ik geon contact moor met hem geha~. Qngevee~ v:Ljf' da"en M a.,, outvangs.:t "'an de ~ef' . : 
heb tk ~m bezocht ll$n z:Ljn woning te .itcenqond. ~r on1zqoette :Lk een p,treoon d3,o Dtt;J 
door Kroon werd voorgesteld als een zekere· Ir. Woler, welko vermoecJelijk van .BeJgisdle 
at'komst is. D1't msenaa ilc vast te stellon ~ do Vlaamso taal. Kroon ma.aki de navol

. genae :L~eiding: "'lroeger bad ik een .chauffeur bij -jull,:Le, die wel eons '·pakje(:l voor 'm:t..; .. 
meenam, doch ·GIIIldat deze zt.ek is en· niet meor op ·d:Le ~ute aaar J:raag rijdt, kOJa ik' w · 

bij j0111 ut het ve.rzQCik om ·eon klein pakjo voor mij moe to gev~n. en, bet in Praag te 
be~orgen. Bot is n:Let ~e:Llijk en ook uiet gevaarliJk, ilerwijl '"'· er eon moo:Le cent . : · 
moe kunt verdi~nen. Je zult bet geld ook wel bard !lOdig bebben. !e.rwijl hi-j · dU ze:LQI!I ·. 
had hij nog goon Pflk~ voor Jliij aamveztg. B1j beloofde mij, clat :Llt in Praag btj a.· a:r.-: ·• 
gif'te van a..t pakJe 500 kronen 1u ontvangst Ron namsn en aat &eld a.tsgowep;t _ i,u Ne- · 
clerlanqse of andere VCi\l.U.ta kon OiD8JDI!In• l)aze J.aatate maQ8citling nrd DDS eens beft~ 
Ugd a.oor dt jaaDWOztge Ir. Wolker,.· die er nog aan -toevoogde, dat ik 'met cla.t pakj~ · ,. ... 
~at z:LjD. aau bet Actvocatenkan,toor DJ:-•. AlDis BlOCHASKA, Frba X J\D'Ip.DDOVa ~ 12 (!l'f'l·. 
,a85l). Bi.j die m:Ljnhoer .Icon ik aat beloof'&t gold opwmen. Deze persooa. zou hem ook ~-~ 
b:Lj mijn aank:01Ut opbellen, in eon Van a. navoJ.aenlii ·bo118laa "Hotel l1Am~ssaaeur, · 
Hotel de Paris of' Hotel Stetner. Hi.j .zou dan zo apoadig mogelijk. met een .au.to '~ 
ter plaatse .z:Ljn en mij atl».len. Bl.·j .mijn wrtrok naar Ne4erla.n.d zou bij _mij d.an W.er 
een pakjo moegevon, betwelk dan bestemil zou z:Ljn voor Kroon. Voor doze etleWrills 
zou ik clan van Kroon a,. SQ'a van .soo.- gulQrln ontv6lngeu. Op itt aanbocl st.a. :Lk 

toe en beloo:fde bUn het botre:f:f'el:l&l {l6kJ8 . 's anileren daags te kOmeP. at'halon. ZOals · 
door mij was ats•l!nrokeu ben 1k daaga · erne b:Lj Kroon het pakje ga.~ athilleu. Bij cleze -

.
1 
gelegenhetd trol :Llt Kroon wederaa ter plaa-tse aan. ~oon overbandiac)., mij .bet pakje ·. 
betwelk .. ongevoer c1t grootte bad van ~n eigapellkietjo e~ was verpa.kt in grtja ~pa- ·· ~ ·' · ·'· 
pler ·OIIa'onden U~Bt ijzerdraad, welke was gobon&tn :Ln netvorm. Hit geblael voel,de zacht · '. ·~ 

' ' 
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-. u.n; we.ardoOr ik_ bet Idee kraes. ailt··.a, iDboud ~14·~~ koilaan ~1~. ~··~ .into. ' \ · 
. . .. v1ng .. ~. eon r~llet,je bsplakt me~· plakP!'~•r 4ln me· !caartjes ve*l4oza.le - ~~specttne.li~ 

., . U.· -.am van '4~ W9lker en ae uum ,.wn b;t .aclrei van he~ .:a.vpoatQnkanwol!• ,D•~ kaert~ea · 
, · .'· ' . b8 b U: ~. ~jn 'bed t en tk go_,'f ~ t1 ·deiJSOWWnS,t O'lt~r ~ 'Op· .~ t . p&l£jo, pOo}l op ~t. l'Q11e• .. 

· tje lariJm een -.ares vgpr. Jilt 'gewtcnt van bet paltjewu ongeveer 400· A ·«10 sr-. Bet 
rollAitje., had een .~to van 25. I. ~ ~·lfet kaartjft ·met 48 naam ;rr. wollier~lerOes t.k 
hoof'qzakelJ.Jk mee om ae naaa Va'il If· W:olker vooral -~ot to vorse:,ten ot'. 1ie' wrwiaae~ 
mei andere bi., llijQ. aantomst to P.raas. ·· · 

.. Na a. ontvengst bm 'ik ·•t .a. ~~·a Ye.rirokJton naar Rottor~ • . lll aas er ~ 
•s morseaa heb ' ,tk b1i~ bet laclon van a. .aen bet door ' KroQ11 m.eeseaavon J:"Olle,tje op ••a 
voorziohttge wijze seopend en hat daarin aanwe.ziae papier op eon zoer v.ocxr.dohti,se ~ 
'Wi~.ze ol'Uit sot.alcl. Dl·t bleak. eon clooUIIIIIn~ to zi>• J-.arYan. ~k zou. . .k:UDl'aen·' zegse~ clat 
bc!t eon soort oorkODWI •s, waar:JA iemand lid wari. ve~J.a,ar4 -fen do . .Bolswcbl leo- . · 
n1118&Ftij;, liot sebee1 was Sel!ltel.cl in c1ll Fraue ·taal en &e&lteercl in lift ... ;J!.ar 1~. 
Dlze oQZ'k~n:u,lCI :ns se tek~ ~r ar~o p«~rsonen en :P~t mat oen ~~el~ !tl ,.a . !l8~. 
ik aon 'bostema. voor o,n prootes~or, -~ een TBJeoblscblil naaa Clra$St. a bat gelezep 
to bSbbonl beb U: bc,,t c\oCU11$nt' weer opserold en op cle.zelfdf wij.ze in, t.t. 1!0l.l.tje s•
~an, . zoals 1k hot e'J"u:U baalde,. litijna inziena kon Di~t wor~n gezien1 da't clit .er., uit 

... ~s geweest. liaaa.t cle w~en sel&clen 118& beb ik b&t ~-" an bat ro;Ll.etJ~a·. mt~,selUllllln 
tot Wou~bo:rs en s•a.poneerd bij een ta~e~er ., oonour.r.t, wur- WiJ cue 
s1garetten balen voor ons vertrek __.. bit b~tenland. Ik bib cU.e ~olbr -nvraasd 
of bij eli& pakjes 'fOCr mij wU& bewaren tota. t ik tor~k:ecml waa van a. rais. Dsze 
Volcleecl aan mijn verzoek. Ik Dam cti.e pakjes piet meer naar clil be.ateiu.de plaata. OJiilat 
ik l3a bet inzien Van bet document ae Zuk niot Vortrouria Cll\ niet wil~ mecJnerken ' 

• &an a.orselljke praotijken. 'us.j is c>ok bekend, &l t Kroon van all.d mark'blzi tbf&is is en 
bet JDIS aan twee kanten hat sm..;aen. Na mijn teJ"U,skoor b.eb U: die p.t:,Oa·.•cler<U op
sehaald bij .U.e winkeller ,en .ze door een broer Yal). ' lld.j laton terusbe.zorseniiaa t cle . 
scbritteJ,i.jke meclecleltna,, aat mijn rots niet naar ~ag was seweeat, 'li&U"~or ik nitt 
c1e ,,selqenheicl bacl om un ~·ju opclra:oh~ ~ v~1cl0e.n. NacU.ou ben 1k ,nio t m,er blJ .Jtroon 
seweeat en beb ook niets D~~Ser van nom "'ex'llanen. Te ~~ mb U: aelt ~· Wolk~r zten 
r:l..jclen in oen auto, aerk ]}liak1 met kentekcnu "Rocle - lAt'lll~a o.D. op ~·n wit veld• 
(Plaat ovaal)• Dlt ms bij. mi.jn laatste reS.s naar Praas van 22 ebruart 1948 tot :; 

§Haar-t 1948. Bl.j die reia wrcl 1k aangesprooken door oen JDI&t obabtto&ar• sena~ Kiecbe1 
~ lfBosers. wo.naa te Roermond, Kollingia-Regentesselaan• clb mij dill .vraas stelcle o-£ J. 
/ Kroon van clt Kl'lllsberenstra.a t raij ooi t oen pale~ .had meopgeven betwolk )astemclwas 

• 
voor P.taag. Hterop beb i.k hem geantwoord' ".Ja; doob 1k Mb Cl.at niet moe d o srons 
overgonamen, ~ ik die ~aak ~·t vertrota"&•"·· Bosers dllelcle mij Claarop JDI(Iillj clat 
~· W.olker mterdere ma1en. te :?~ag pint'orm~erd nacl -.ar ••n oh~ut.f'eur fin RoarmoDil. '· 
Hie»op hadclen. ze :Bogera pwae.rsobu'wcl 1n ~a ts -.fm :Jid.j• c1:l. t <ada t :aoaers wooll8Chti,s ,. 
is to BoormoDd.. on U: Diet •. l3og'era zeic11 ftrcler1 aat ik moest tU.ti.1ken VOQr fti.e. · ~ 
Kroon, daar 4o iDbowl van .die pakJos clio bi;j •oseett valse paaaen :l.nbou.Qe~ Op mi.1n 
vraag bee hij aan clio wetensobap kaat, an'f;foord4e bij• da·t er eon oba\lf'1.:our ... oat 
was, di.e ook oen pa.kje voor Kr.oon bacl mosenmnen on eli t had moe ten opoM_n-in verballd 

¥e1 in mGt bet sevaer van een komamo oontro1e, waarbij 81Jb1oken .was, a.at aaartn valee l*B- . 
sse w-son aanwezs.s waren. De.ze plil8SeJ1 .z:i.jn toen door clio cbaut'feur op ~re wijzo "feratopt . 
!A• , kunnon worden., zoclat &l~rqmtrent niota is uttsetamen. Bo,sers ~wist ~;;j n:i.et te W:P. · 

., tellen o£ bo:t NeclerJQ.dse- of bu:Lt,IJ\\lanclse passe~. waren ·~ S.n··bet, geo~ pak,. 
waron iJ18epakt. Ik wronc'klrste1, .aat l3oge1"8 ·ook !',81 oens pakjOa _ VOOJ" ltx.'oOD. ·b.e•.tt mee

(ea.- ' · ge.llltlnen, en ook cle obautteur ~~ welke ~tate wooaaoht:lg :La te ·)faal~ok (game 
~ 'I :U..asnie1). M1~ ts be.kencl• clat Bogers aoi:wrcl ia me.t eon li&&ssin ·en voo~ aijn. bunl1.1k 
~ · nasenoes ni,e.ta bezat • . ',lbams-.zit hij or 'WeJ.iesteld b1.1, terrtijl hiJ oo.k: ~ r • .;;.

per waek 't'orcliont. US,t de •cJfcle11Dg van ltr'OOD, dat b1j eorat eon Obiuf:teur ~a d:Le 
pakjoa voor bem. meenam on toen ZS.ek wu. ken worden geZ.td, a.t qara lt'~cinuil ia 
aan oogziekte en daarcloor e(tn tijahJ28' a.:tonat heett moetln doen i.n de a1;adaclienst 
te Roemoncl. · ' 
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De door Dd,j g .. :nqemde rei~, _was we·~ ·ckl .eetst~ . vaJ:7. tigers· naQr be~t, 'QutteDJ.a~ . 
na 24-jn ztek~e.~ . ~r .Kroon ' w_erqe~ ·=~· nos· ~~ -l'l8JI)On ~.Nl c~~·~ - . ' 

, cl:l.e ik' e.cll~r _ve~s~J;en ~·~,~" (IQcb waarvan e:r. r.-n b:l.j di!e~s~~~~~~'n 
z~o, bij' ae<NI~·~tlj · RoqmOijd, .~s ~ ,'fe~ ·enz. ,. , -~· · to.' '! . ~ .• ,. ' : • 

· Voorts 'is Jlij u.tt et!ge~ .,errarizlg b$killld~ drl•t l.ll$t ,cie E!-U:t;o'·~ va~ ~ · A~T;o. · ' · 
. op 'eon aenilliS• 'ttijae gesmo~eld'·word~·. m. t' ~d\ d9or ·-.~ ~;rk~, :~la' or . 

. , gooa.tron in a. 'Qgens' gelackln wora.n ~· .niet verantwoord ~:Ljli\ Op a. l)apie D. 
·· dir ·VOor ge lo:l.&l dions t doen. J)l wagons worden bij ·bet vertrek ., Cloor ao doli- . 

au 'ftlirZC?gelclen aaama ntet DIOBr gftopend vooraat wi'j A'!fkcaell,'~~~ . op dl . 
pl.aats van boatoliain,g. Hot illl mij bekend, aat de Amerikaanse l4t~· iD. D\11~ 
~eon der wa~en.& ~t hot tra~port . ,~·l&n voor ooJ,ltrol'e en.· ~ai'uit m
kelA kiate~n ~i waarbij na openUg blsek, a.t .zij,lvol, sopaltt war~ m~t 
.'PistOlon van be1i kal1ber 4 en 6.,5 1111. "' .. . · . " ·• · ·. ,:;, · ·. ., 
O.p· de aant~lsnin,gen Van doze kf.sten w~s. 't! Z~OJ;L, 4at .z;Lj bestepl w&ren v.ocr 

. pet ·trans:Ltov~rk~'r Via Ne<l!lil'land. , &a~ ~obl.ttiQS .waren· ~ll · ci8~!l t~ten wt.m. •· 
· 6000 van die stolen. De ~· heett dAize W!apens :in l;loaJ.A.assemaen,, W8arna. geen 
. woord meer gesproke,p. :llil over. di.o kwestie ~: ot reeds , ilieer~re mal;On ·wa~ns ~p· · · 
· een c1ergel:ljke Wi.ize aoor ar ~\Alar Ne&trl8n4 gasmokkeJ.a: · .zi~· ~~'t jlc fli.e~. · Ill.. 
mogeli~heid 4aartoe :i.s zaer semakalijk, terwijl wiJ aDders, QP· do rou.te nos ~ 
n:Let gecontroleercl .ztJn,, v.oorwat betreft do verzeaeidii vraoht. n: "'ii¥1 bet' 
eon leniabolaza8 ·OJil· VIm cle.ze .zalcen -~ te maken. ,Hot z.ou· aanbevolens• 
waardig .zljn em di t trans:L to verkeer op zaer sobllirpe wi·jH 'te qQn\raleren. ,.. 
zodllt trau&t o.d. oJIIIQgel:Ljk gemaakt wordt. · .· ·, :. ~ " 

. Laadkanto~. Bet gootate aoclselte vam 'bet t.ransitogoe.d wordt selad.en aan ~ Veeqk.an.tonn · · 
te Rotterd4ml, Den Iflllis en .Amsterdam• ' . . , · 
Hot overgrow cle~l v~n a.. aoed.eren af'kc.liii,St:l.s ,uit ~ajeobo-Slowaijke w~n · · 
af'gelaclen en gebanclelcl CbDl' de Gobi'. Yan ua.n, ~portk:an:t~; .~ontecb&p h, 

~ :van. de firma TsjWJcbos-Slavit. Bat ' si,gna~~t vs.l'l Ir. Wolkor i~ als •olgt.&.. "', 
lqg 1.7.5 a, tlink PQstwar, ovaal. gel.aat, draagt limine en l1clite. kleclini, 
bltett vermoedelijk enkele gouden tllnclan, h:iPip'M!D, bro.d,e dlumeJ,l. lippon, 
aware wenkbrauwen, gegoltcl baar JD!It kaal. voorboofcl. Van Kr<x>t). lean llll!t ze
kerbeid worden &&ngenom~tn, aat bij inva~aa is, waardoor bij ~t ot niet ,. 
gomakke lijk lDopt. . .. ~ . · ; · . 

---~-----~-~----------------~-~------~~~-----~ Geadviseerd wordt op a'Dfiioht:Lge wijze control• to . bouden op a.. :l.Dbou.d van 
a. ld.aton besiiemd voexr bet bu:Ltenland. ·· · ·' -
OJ? &l.zeJ;f'de ,wtj.ze· con~le te bou!ien bij bet in- on IU;.tladell van . a., SQeQe- . 
ren (klaten). . . · . . · ~ · .., .. · 
~· te ~ de ptraomn d:l.e peraoonlijko .be.zoeken atlegge~ bij·K.rOoA. ·:p. tl .· 
gaan of Ir. Walker inderdaad verbondln is ·aan bet Corps Di.pl.Gmat!l.ek to . , 
Praag. D.i. t zou ged.aax:l kunnen worden op a. vliogvelclen in l'fe&arl,an4i or l!al.gtf. "' 

I ' ... ~ ~ 
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