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HET PROCES- VERBAAL INZAKE CONTRA DE COMMANDANT EN 

ANDERE LEDEN VAN REGIMENT 84 VAN DE SS DIVISIE 

LANDSTOR.J.'1 NEDERLAND , HOUDENDE DE INDEL ING EN OPSTELLING 

VAN DEZE DIVISIE, VOORNAMELIJK REGIMENT 84 

INZET TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM . 
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POLITI.S U'fH3CliT 
BUR&\U oi:-·~ POiU~"G CORLCGSU!SDRLJ ~/EN 
LltJ.ti COWJil;;iSL.; U'l?.3CHT.: 

Hij.lage, behor~nd.e biJ he~ proces-verbEial. 
inzakt! cont.~ .. a ue comt.1é.illdant en andere le
den vun Ret,i.L:le.ut. 84 V6.Il de SS .Divisie 
Landst.orm liederlaru.i, houdan:ie de indeling 
en opst.elling van daze Divisie, voorn~.me
liJk Regiment 84. 

De 34 SS Divisie k'lndst.orm ~ederland, ook wel i eru::amtl Landsto~m Mede: 
land, is op umstre~ks l3 Pebruari 1945, in hhar ~ehe.Q.l, vonuit Cost-GelJ 1 

la.mi an overi..,s5e.i., ove.1-gepl.aatst. r.i.aar het. f'ront. aan de :1e<le:-riJn en in l 

Betuwa. 
Oa Lurn"w i:.orm lled.erlafä.L is ont~:H,ua.--i uit da in ,1a eer~ t.e .Jaren Véiil •Je oor
log opf 1::rich":: L~ndr:acht ifcder lanà. In het. m:i.J <',.:1..c vHn 194.:J, ~.er·d .'. da Lctn .. 
wacht ••euerlé.trn.i biJ be~luit v~ de rtij~coi..!l!:li:.c;b <":1·is Seijs ln(iua.rt., ge
noemd 11 Lunuö c.o1:m Hederland''• 
Hieruit. is on ;;,s 1,<:,1.wl iH~t 1;;.egi.L'.lent. La.nJ. St.orm l·ietlerléind, bes tl.an.Je uit een 
driet.al ba t.a .l.Jons, waru."Véill een b"i=de~l t.e in het iui..ien, '.s-ti8rto[erü.:.osch 
eu Vll6h t.. ~n i:::en cu talJ on in G.rc nint:en mo ~t. h~tten t;;<::.ieLen. Een k;; edeeJ. ta 
Vän µit. Hee;ii.:.ent hoeft deelger~û• en ai.n J.e i :· a'Jechsen teheil d~ t.:;eallieerder 
in !-.oord lJ~-4~i~ en ~uid .Ned.eri..=-I'.,.;1. Het ba.-t:.~tlJ on uit. !l(;t lioorc.len h eeI~t, 
nüar bekend i!i deal.e;encrnen uan de bevechtün biJ e1e ::.Ls:g om A~nhe.m en was 
i11t,oueeld biJ de iii vi~ie ttohens uiuren. tiet. ~eEir.1ent. ö tond in die tiJ J cn
u.er co.L!l.üi.d.mio vun de latere sa Otert'Ührer (Generual M..;.joor) Kohlrozer. Na 
de öla6 om Arnhem is het Heg!E.mt, eerst ui tgeoreiJ. tot. een örip-:de en 
d,tarná tot e~n .uivisie. Het. geheel kwarr. onlier cornmanào vun Kohl.rozer te 
staan. üeze Divisie !:!tomi voor \iat het la6 ere per~oneel be~rert, voor on-

geveer drie-viJ.fde gede~lt.a uit. Heder.lhn.is p~r~one~l. In uo hot,e1•e onüe:x
oft'iciçrsru.a~~n k\,amen wei.uig .Hetlerland.~rs voor. De 1'i.ge ..... e off' ici •~rsr1 ing e. 
.;arden gadei:::!i-r.aliJk u~~e~ door lladerlanders, voor de reti t vws alles 0ui ts 
Mat tle Lbere o.C.fic;ier~ I.'u.ngen ·worden hi~:n· lJeJ.c 'èld <.i.ie van Untar-s turrr..t'Ühr <::: 
(~e Lui1;,ananr..) en Obe~~t.ur!Ill:'û.hrer (le Lui~enunt), terwiJl een enk~.1.e tr..é: 8.l 
~en lieüi::l'lé. .. n..i~1 .. uienöt. d~ed in ue r ë.a. ng Vf:1.n ~: .. S tü1upt.sturn1.fÜh.cer {K.c1.µitain) 
Voor zov(;r hoi ere r?..ngen uan .i'.ieder land ers 'nar,:..en t.oeg ekend, be trot' dit 
mees:t,.:."1.l spcciulü; ten, zoals veeart.sen, srtsen an derf eliJ ke. 

De inde.l.i.ng zoals deze hi •~na i.J uitge\',erkt, ü; fe\H?ë,;;t. in de. tiJd <.L 
de Divisie aan het. front aan da NederriJn en in J e ~~et~we l ug. :Jit front 
strek-i::.~ zich uit. over ~t;n <.i.t"St.a.ni van orl(;eveer 70 K. 11. en ·n el Vë-mö:t' Zalt
bom: .;,e.l tot aan Je 0~1Jving van Heelsum. In ct e ve.1.'~,l&~ing·en vun versc:iil
ldru..: 1:;,~t.ui6 en ~n V1.h'ddch ten il:i hidrove1· een ~i tvoerig e vBrl-G~rl ng opge
nomen. 

A. 34a SS 1'rei•1dlligen Gren.qdier 0ivü;ion,L-"'1:1L1!)turm ~~ëd.ar~nd biJ de 
inzdt. uau ~a liederriJn in het. voorJaar van l~N-b. 

~eliry:5 i ilivi~ie s t.ai~. Corn.Tu . .mdeur ,~s Obei-•f'Ühl·~r ·{Gan.Maj) • 
g8motoriGea1'1, Mart.in-.ililax.ir::~ili:13n Kohlroze.c-. 

Ad.J ud,-mt. S:3 liHup ~3 tui•m.ri.'.îhrer (.K.:. pt) •. NeuJel. 

De aajuJ.unt. van J.a comr.aam.leur in §., ev;ülen w ,n interne J.ien~ U1a%"ela [' enhede 
&.uminkt.r ::.l ... lève1...i2r.i.!c>t. (voo:r-le,u ... en va n i~ei.0,:1.an poet siè;nat.uren). Ver• 
pla~wi11t: van o.c'.ficiercn an m.an.scha;:.ipen. '✓e:'leni~; van onderscháidingen, 
O.rticier~c~ooi•üallnb 1:n, bevorder·iilJ::,en enz. 

-Co ru:1HnJ an t.-
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Comoandant vu~ da Uivi~iesta~: SS Stur~ührer (Majoor) Kuhlmeier. 
Da 5t.ar was vorde?eld in de voJ.ea11.de af'delingen; 

A.fd. la. 0 I, Oberi;-turmf'Ühl'er Kuhl!l (0 I is le Ordoru¼ns-Of.t'icier). 

0 Il: 
0 III 

0 r:v 

) Oncir:r~ taan ;~.td. wa ~un, 
) ~ie ool, I b. 

SS Unters turmf'. 
ss tt " 

SS Unt.erai:.urmrûhrer rrezckawit-z. 

3rooae 
Heister· 1 

lu iti Cht:1, van de ~ w.r tevcuw uc.lviunur Vé..lil de 
r)iv.Ccwt.. in alle ~ö..ken da gevechtsrum..ie
lingen oer..j.'"~.:tand.e. 

0 I is ( le OrdonDnsorricier) Helper van Ia. 
0 IV is 7er üt?~chikki% v'-'-n de Div.Com,lt.,. 

Aro. Ib. (..iü•a.,mp~ns en munit.ie) Com:it. ~~S H~uptsturrnführer 
Loreiltich~iJ.t.. S~ Obarbturo:f o Osseer, ',,a.Mun. 
(.iJetrieböt> i:.af'.t', Gei'a ~) 
(Grtö f!ll (if,6h.t'Wirnr) 

(Divisie kartot.heek un tekenar·uelinf. , s ... ..,<1a t orn.~~.n· iif\L Ia). 

Ai:"d. Ic. ;·~b·,,ehr CSpiorw..uge m conträspionnage), S;; .1:ië:upt,;n,urrn.fûhr·er >: 
H.idi r.~1·, t.dveru., tevangenenverhoor en w.:.,ürne.min.t:.en be treft"endB :+.t 
J.o bl4'tVaöi%t!ll VJll de vi.j auJ.. ~:~i; 

Af'd. IIa. ?ffi-irer!)ersvnHlidn (O.t'.ficierséldrr~inistr:. tleJ Cher' cl~ 
Ui viBielll iJu:-iant. 

Afd. IIb. Unt.?r.führ•er en tlhruI1;ch;~;:·w ::e1•~;0:1;_~li2n (P2rscn,~ elLa~.iluinL, t.rL,
tit:?) • Chuf iö ei~ iJi·1i~iëadjudknt. 

Af'c.t. I!I i!> üivii.;i~EHrecht.. (Divi8ierech~tank t.e velde). Divisioru.;
riclH.er S~1 Oberb t.urmf'ührP.r 1Jhlmmm. 

Af'il. IVa. ü; Ver",Hüt.un,E V.I. ~hef (Lei ter) 
(;\tlmi.ni~ t.r-a î.ie) 

V.II. Vi::r-p.fl~tU% 
V .III. Kltssa 
v.rv. 

~~s 5 tur-ruuam·ührer 
Atrecht. 

('/013dir-i,' )'i' 
( Fir:~~"lciën) 7 ,. 

v.v. 
v.vI. 

Bekle idw1t; 
t:nt~rkunft 

O'ourier J 
(Kazernering; 
At'd.i•'e lu.pos t. 

A:fde' IV b is lJivi~ieurts, ~S Sturmtanfûhrer Dr.irasseri 
Divi:.,iaupot.hekar 8S ik.upt~t.u~mführer i~eger 
Divisia~mcmrts SS •• ·• ur.Topf". 

Afu. IV C is Divi:;.iepé.,é:i.r'Cit1l'lhl'ts ss :: ·.,w·GJSanrmu•èr. ;,aeiI1J2.n en 
:3.S Obers turrni"ührer f.nf.f_'[e. 

t.fu. V is lJiviaieingeni~ur S$ lb.upU,turm1"Üh!·er :-:iarers 
Al'.J. .. VI a iti ,H:!lt.ë.IUH!haul.iche r.;rzi~hl..lnb' (Opvo&.Jing volgens een 

bepa~J.J.u 'fl e.1. .. 1.::_;_l-ibè~cllou·,·.-ing) , SS U1n.~r;:) 'tU.r"mf'(lhy·er Ra th. 

b i.& l<'Ühri.;o~r"a und Verf>ort,UllE, i'ruppen be t.ceuung. 
(Ontwikkeling en ont.spunniI1ö) • 

Dij l.ie i'...r;:... I~ vau J.e Divisie waren vuo1•ts i%edeeld l.ie volg?.nde 
on.ieroelen. 

Ia/ P'c.lk. (Pants era 1\v ;.rn re ompugni e) SS Ha up ts tw-:::1f'Ühr er l1'r i ede :ri c i 

Ako ( 

Ia/Pi {Pionier~coar.iJagnieên 

Ia/lt'lat'Ü (Luchta~e~r~ftl. · 

I1:J./ ~af'Ü · ( 1lé.:.<!hrich tendi ens t 
~erichtendi~ru;t,Te

. - lei'oon,RRdion eilz. 

) S~ Hé-.up ts turmi"Ührer Ahlër·t. 

) SS Eaupt.s t.urmf'Qh,•gr Dûrger 

) SS ObarsttL~Ü1'~ar Eisolt 
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Ops tell.ing en inde.l.i~ van da 34e SS Freiwilligen Grenndier
Division "~ut.orm l'lederl.lind'! 
Divi~i~su..r zia A. 

SS ~aiwilliLen Grenuuier Hegiment. 83 (3a NederlanJse 
SS Heti.-..--ien,:,) ü~unotoriseero. 

Regiment.sa t.ar bes t.aa t. uit , 

Berichta:wec-r.ia 
Pionierssectie 
Kot.orri~wi~lbdveiligi~ssectie. 

Ie Ba ta.l.J on 
s tö. .f' •-
la '-o.m.pat,nie 
28 " 
Je ,1 

4.8 H 

Ile bu tö:il~ on 
Stat' 

(.J.nri.;.:.nt~rie) 
idëm 
idem 
z.g.n. Z1it.re Compagnie bewapenJ. met, zwa re mi trail

leurs en Gram1atwurpers. 

ovarit:.en~ als le Uü tül.J on. ""o.mpagniën gem.1mr.:1erd 5, 6, 7 en 8 

l3e ~ompu~nie, z. 8 .n. rleti:nenU>compnEni~n, stonden rechtsstreeks on·Jer 
co1lllLlllnlo van ae .Het,i1~l~ntsco .::-~ndant. 

· : 
-~ 

,ijQ-wapenu mcï:. Licht.in.tunterie t,e~chut. (L.I.G.) en Granaat·~er_µers. 
l4e Comp&gnia, Pan~erJi~chtco.mpagnie (Pukl, Panzerschrik en Puntzar vuiJ• 
bewap enillb. 

SS Frei ·,d.llib en <.irenadier (ln.fänterie) ae(:,iwent 84, bespwmen. 
(4e Nelier i.an...i..se Regilüent.J. 

Regi~en ts~ C.ü.t' • 

Hie!'1.oa tehooroe. Lle~ichtaooiem,t (Sectie) ?ioni !.~rssectie en Rij ·,del
sec't.ie. 

Ie Ba u.ü.J on, St.H.f'. 

Ie Co.cnpctt,nia, (Int.'H.nt.eria) 
~e en Je Compugnie, Hls voren. 
4a Com~l6nie, iJ1:h1uµen,J. met. z·.vare :Machinege·,. eren en Era naat·N e1•p ers. 
(Zie .li :::;) 

II~ .bata.lJon. Stuf. 

0veri6ens als .la butalJon, compagnicin t;; enummer: 5,o,7 en 8. 

13e Compa~ia, abi biJ aeg. &1. 

l4e Compbbnie, u~ bij Reg. 83. 

Artillerie Reé-~Lnent.! (w&Q in opst.elling te Josef'stadt 
le ButteriJ S.1'.H. \~~ware Vel.dhouwitsers 15 c.m.) 
PionierscomIJélbnie, Br\.lêgencolonne 
:.ach,!jchub. ..... ieru; t1 Ve ... ·bor6 u11Lbreb i1ü.ent. Staf'. 
l~, rahrschwudron 
G8. 11 

3e 1
• 

I.nn u-.indtieu.unt, tik.olonne: '<1erksta ttkompagnie 
P'cint.zeru.t • .ehrabtailung, (5 er.notoriB etH•d en t e sp:innen;. 
Afd. Si.at' .l'lachrich~~nzu~. 
1. Puntzerab·,1ehrkot:1pc:1.LI1ia. ,. 

. 11 

(Protector.nat). 
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PunUJarJ&geruec~ia. 
Nach~rich~~nkorapa~--nia~ tele~ooonsectia 

Radiosectie 
llch~e berichtancolonne. 

1/a.cpl.e~ingöcompagnie. [:emot. en betipmmcn (.Sani täts<iienst.) 
iiekenau~~~ectia 

Veterinaircompagnie 
Ord.nunë~liien~ t. 
te.lüpo~ wiens t. 

'lt!r",vultw1pGdicmut, \i-.wninis trat.ie) 

Verpt·l.et,w~sau.;.,t..ube ( TruppemYirtschfift~l.:i[er ) A 

Schll!chi:.e.reiko!npagnit:1, temot. en 'Le~ P• 
.b~ck.~rei Korapa~nie · ic.iem. 

tlakkompabnie (ge.mo~. en bdsp.) 
~erich t~nö ectie. l!.-l,iussgruppe. 

FelJ.ersu tzba UÜ.J on. ~i u.d. 
li:, 1..omp<J.6Hi.u ~ Ini'anteriaJ 
~e en aa idem 

Di v i:..i on~hk<.t.mp.î:"'ö cllule 
~torm.:j \~schu" afj. 
P!intzerreg. 11as nie1:. l1nnwezig. 
hi'~'l 't.~ba ta~ on. ~'"'H~ ... 

le en ~~e t;ompi4~nie (Ini.'ant.eria). 

SS. Grenadier ~egt. 84. 
.t:le~c-... nn,~n. 

Ctit. 
Adj • 
OI. 

SS Si:.anuartenf{l.hrer Lip :-•ert. 
SG Un~erstu.rmführer ~~um?-nn. 

1

1
0II. 

\ 
1 

1 

ss II nei tsma. 
SS 11 riom.üies, 
latar ov~rrepl2.at~t n..:.~r 
.J i V • ~ t.ä t' • 

In...:.~_;,_ir":~ '✓<.Ul iL> 'ie P .. •, f - ~. '·· "' • L•"' \,C.... • 

Afd. · Ia. Chef SS U' stuf. :lei tr.;ma 
!ekenn.fd. ~oldaat ~lsink. 
SchriJ ver v2n la Van de1~ ,,oude en v .d .;,teer 
5S lu.i.uptschf-..:tûhrer Schw~irts er. 

A.f'd. Ib ,mpens, .::iuni t.ie ,gereajBchél.p, Voorsch~iften. 
DienstaM:.wiJ ziriLan, Gus en GA.s af'weer-. 

Afd.. IV c • . 

A.t'd. Ic. 
Afd. III 

Afd. VIa an 

A.fd. IIa. 

SS StuJ.,nscharf'ûhrer :w.d tke 
SS •• Kief er 
Maist.ar der Schui:..spolizei Liebig 
.:let,t. Vuuri..erkar ~ Obersch.:1rf'Ührer 7 
Regt. ,,o.p~n:n.t¾es 'ter Oscha Sil.berbach. 

Hegt. V1Jte.L""nairec:iens t.. 
•• ttot?.t~etilz.&.:seöt.er ~ Oscha ~chrai tt. 
rt I-'ahn~n~chm.i.lci (lioet'bes4'~'1.atëria~l em~. J. 

Spionru..1ba en con--c.ras pionnage SS Us tu:r Hornmas 

Gerecht~zt!~(~n aer~t Ho::nrae3, onde:::. .. claza Oficha Schmidt. 
Ic en II werd lii. ter bet.nndaL..i dco~ i ill.\l!!lann. 

b, eerü t Rommes, <i~wrna SS Sturmban.fahrer Dr .Erenàe 1, tevens 
oi'.t'icier van de s t.a.f. 

Ot'f'iciers&~ini.s t.l'.:rti.1, SS Un.scha Cerri tsen i.n[:edeeld als 
_gevechtsschrijver • 
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A~d. Ie en Ub Orxierof~icieren en Manschappenad:ninistratie. SS Csch 

Pannekoek. 

aegt. Post.stal.1.e en ~aldpost. 
la/Iiachrichtant'Ührer, SS Obers tu...~tlh:er KÖck&ri ~z. • 

Ra<.iio•-Tal~toon en Tel.exdi~ns t.. 

Ia/Pioniertdhrar DS Untar~turm.tahrer Zwarts • 

r/ a Verwal.t.ung (admini~tratia) SS H.auptsturmf!Uirer 
llart.he.l, tege.liJk COL'.!lllalldant van de i{e6 .Tross. 

r{ b Regimentsarta ·Van der Meulen, SS Hauptsturm:führer Toegevoe~"d 
(Oscha TorgsuorfJ 
Ra~i!ae1n.s 'ianuarw en plaatsvervangend Reg.1\rts. ss Cberjunkor 
(Vu&ruirigJ I~el, (~aniu!ter Vogel). 
Deze iö lat.er t;e.!.,t.rat't voor plunJ.ering en op6evo4Ji door SS StJ:· 
Bl.eism!iJk). 

v. Regt. Ingenieur. (Krai't.t'ahrtechnisc!l r'ffi:lrer) SS Unterstu .. •m.t'tlhre 
J.v.u.Lip. 

Ragt.5t.a1"compaEnie. Comdt.0bersturmt'Ührer Köckeri tz (Van on6 eveer 18 
b'ebruari tot. l Maart 1945, SS 0bersturm.fûhrer H. ··.1.FernauJ. 
Stabssch;;ir.fClhrer1 Meister der Sc"liutapolizei .rttger. 
Rechnu%s-t"Cllu1 er ~jjo ekhouder ën kasb ehthn",..ier). 
alleen voor wat bet. .·ef',:. de Mam:icha.ppen van alle onderdelen c.ier Regt. 

leen 2e SchriJver 
'ila11 :f en-,'I art. 
r'ahr~wr'f'e.l. biJ ua Gevechts.stat". (Chauff'eurs) 
Van ~euwen-Boomkhmp,chaurreur van Lippert reed met volksw~en. 
vun à~r Pol" üenera.torwa~en • 
.Meldeö~f'.fe.L biJ üe ûeve~iH.af' (ürdonnansendienst) Comdt. een Usch< 
en 2 Pl."'<ionnansen. \ 
3 Motor:ri,r~ivlardonrlhnsen. 3 ordonnunsen te p~rd en 6 ordonnru1sen p( 
r~wia.r. ' .. :, 
.l omerur'fici~r voor bediening van Sch~renfernrohr. 
H.a5 1:.. Nachricht-~nzug. (Berichtendieru; t) fü:1.dio, 
Tale.foon. 
Radioatd. Chef een onderot'ticiar en enkel~ ~6nschappen. 

1b r,apenB en muni t.ie 

Ic ~pionnage ontler O I 

IIa ü<.iJ • IIb Adj. II J~ • 

IVa Ondero~ficierëvoeding,?inanciën,Kazernerir.ig, 
Kleding~ ~oekhouding. Chaufreurs {Rijtuig~rosa en paarden). 

VI OI 
IIe baUllJ on. Ini'ant.arie 

l!ommandant. was SS Hàuptssturm:fÜhrer Ziegler (Later ov 
geplaatöt Div.Sta:r.) 
Adj. was SS Haupts~char~ührer ~inenkel 
Opvolger. 
ss Hauptst.urmttlhrer lierms . Comdt. 
SS Unt.erst.urmt'Ührer Raba AdJ. 
le en 2e 0rdonrumsoft"iciaren ontbreken • 

.t:Sat.alJonsHdû!ini~tratieoî:ficier Oberstut'. 
Guasmann, later overgeplaatst ru¼ar Div. 
star.Che~ van ard. IV a. 
Batl.Art..s Van der Meulen CTevsns Reg.Arts), 
lat.er LiS Ober:; tur . ,Niet:..ch IVéi, tegeliJ k Com,:t t. TroBs. 

-Btl. -
• 
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Btl..St&bscharrmii-er (Sargt.:.t<lj .Adm.) SS Oacha BeiJ ar • 
1;tl. Gevechr.s~chri.Jver Uscha A.Oudheusden. 

tt Rechnu~srûhrer (.öoek.~ouder) Uocha uan Jurgens, lat. 
naur be Cia over<".;agaan. 

Ib 11apell8 en .:nuni t.ia SS Oscha Schweighardt. • 
IC O I H.uupwchar~ûhrar Schwarwar J.atar naar Rgt.swr. 

I!a AdJ. IIb AdJ. 
III SS H.auptschar:t'Ührer ·,,arnecka. 

IVc SS UGcha Albrecht (Gedesar~eerd) 
v. SS Uscha ~nat. Jurgens 

VI. SS Uscha J.P.Spru!t, later bi.J 6 Cia als Gevechtsschr 

Comµ.tbniën. 
5e Corr.mái1ctan"t. was Cber};tut·. Stab5charführer .u;lstner (Sergt . 

Adm.)e 
6e i.;lö'tn4dr (Serft.mn.u.r Thijssen, öergt.-A.ct.m. 

(Spies) u~cha GeiJte.cnan. 
uevechtsöchri.Jver ~.P.Sprui~. 
Komp, t.r.b'Ührer, Ad.J .Uscha Futs. 

7e " 1
• eerst. Naw:::iann, duarna O~tut'. 

Fulles, dharru..ar ust.ur G.J. van ttel.sdiD.Een Lln tenslotte 
Us tu1· Keu ter. 
Stabsch;.i.r.r. (Sergt.liaj .Adm.) A.Grünv.ald. 

8e CommandWl"t l.as li.aupt.s "t.urmfahrer liink.SUibschar.t'Ührer 
(li~scha) liilt.w.an. 
Komp. tr.1-'Ührer (Adj.van de Comp.Cdt.06cha G.A.G.van dt 
.,al. 

SS Ustu:t'. warborg,. SS UBt;..1r Lommel, ss Uat.u.f' Du Burk, 
SS 0be1:s'tu.t' vun 't. Hof (:ErsatzbawlJon) Ustu.t' Broos, 
~ommandanten van b~U..lJOIU:ieenheden. 

liet Ret,i.ment. 83 was ongeve~r op J.ez~.Lfde wijze i~edeeld als 3.egi.c.en 
84 • .Ue co~iu~mt. hierva.'1. -.,1as ua ~ Coer~ turr:i~ant"Ührer ( Lui tens nt-Ko 
ne.lJ Kra..t'.t·t • .I.Ja laatste ·.-,eken werd het. .coromhncio biJ ziakte vç.n :-cré.t'f 
1,•warè:.enomen door St.urmin,n...4lhrer (MuJ oor J Ger~rd Mull8r, th.:--ms in Ned 
land 6 edetineerd. Dit. Reëi.::lent bezet.t.e de ·;~ esteliJke Frontsector, ·f'le. 
geheaJ. in üe ilatuwt? lag. 
•eeJ. biJ7.on.:ierheden ziJn hierov?.r nie t bekend. 
binkela looen vun d.i t. Rebir!lent. hebben zich tekenillleid verworven door 
Lan.kroor in Tiel. 
Yoort.s behoorde t.ot. d.a .I.Jivisie Lé.1nd.storm Nederland het z.f;.n. 11 Ver
sor6w1t.,sragiment0. Dit 'iias hoofdzakeliJk een admini~trötiët' onc.ierdae . 
dat. altiJd ver achter het. :front. lag. De coc.~b!l<.iant hiervs:in wf..1~ de SS . 
Sturmban.t'ûhrer Heinrich, dnarvoor Sturmtaru11hrer Hüttig. Diens é.ld.Judé 
was Li~:::t.iJdS tie Naderlam.!he Untersturmf'Ührer Van Deventer, tiie ge-
Hneuveld is. · 
Dit rtegisent bes~ond uit diverse onderdelen, ~elke dienden voor de Vt 

zor6 irlë van cte t.roependelen van da andere regimenten zoals slageriJ, 
bakke~iJ, hanu.warkerij (Schoenoaker,k1eermakers enz.) Verder transpor 
a.rda.J.ingan (Fahrsch'rladrons;, waarover hiervoor reed~ is beüproken. 're 
àe vertichilleru.l.a onJero~len behooraen nog weer kleinere eenheden, ctoc 
dit. zcu te ill6ewikkeld ,, .. orden an geheel uit. te werken. Verschillenue 
da in het. vorenstaëi.nd. overz.ich vermelde né:i.Glen kocen in het hierna vol 
ue proces-verbüal voor. 

ite't voremn.ët.aTh.ia overzicht i.s srunengestald naar üanlei::..tini-; van ge 
gaven.s welke ver::; tr1:ü:t zijn door A.P .H.G. ilaW!'.ann, det:ö tiJdë SS Unter.
ö turm:t"~rer der :-Ja.t".t"en SS en uctjudan't van tt..M.Lippe rt,C0!':1.;"".léi!'.deur v a n 
b.Llcnt.• 84 • Utrecht, 6 Juli 1948. 

De '14!lcht.meester uer RiJkspoli tia le k L:i . 

w.g.TJ .Hol\t P.rda. 
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, SS-ic-tlllrung~hauptamt Berlin-uilmersdorr, 2 Uov. 1944 • . 
Kaiaerul.lee 188. 

' 

11 Amt. II Orö.Att. Ia/II 
T§b. Hr. 3934/44 g.Kdot>. 

. ~~~,; Au.t'stallung der ~s Frelw.Gran.Briga.de ''Londstorm N~erlçlnd11 

Be~µ..½,: ~-FHh, Kdo,-Amt d •• ,-~s, Tgb • .Nr.II/2'/b6/43 g~h. v.17.4.43 
~nJ,g.; (gehen n~ dan baarbeitenuen Uienststellen zuJ. 

Verteiler: Sonderver~eiler. 78 Ausfer-tiFunren 
.Pru:t'- l~r. 2 Anlg.: 2 

l) Aut' Befehl de~ Ht3ichst'Ührers SS i~"t. untar Ver,,.endung der ge~&...'"ltan 
pertionellen w1u caui:.t:rial.ien Teile des LanJ.storm 11 lfoderlarui 11

• 

des ~5-itachtbtl. 3, der l iach .:.~.- u.;Jan.Kp. <les B.d. ff-BS in Jen 
Nied~rlan~en, c.te.1.• l, und G, .SS Pz •"'.cg. Kp. 11 Nor<hï es t'' dei' SS-l .lflk . 
~ t.t.r. "Clingem.1.u.altt l>o·.vie J.es Verteiu.igunc;sGU,ba~ ~chevenirlf:en uie 

SS-1''re:!willi,r,en-GrenaJier Brip:1.L~ 11 Lé1nc.l!.>torm Nederl~.nci'' 
{S~-rrei·,,.Gren.J:kiea lie 1'k.lrn".i.~ torm L~euer 1 ~..1. rn...i. 11

) 

~uJ:\~u1:>t.el.ï..en. 
Die zu ver°IH!nd~n~en JSinhei t~n g e l t.en aomi t é\l~ é..Uf~;elÖ~ t. 

2) Die r.u.t"stellW1b t¾rt'olgt. im ni ,:tlerl_gnJ.ischen I¼um. 

3) Gliederung; 
SS 1-'rei-.,.u.ren.!)riLa.de "Landstorm ~ederland" i Et ent~prechend 
dar Kri~gsgliednrung (A~e 1) uni Gül~i~keiwli~te ~er ·K.St u.nd 
KNi (Anlb,k,e 2) ~u glidlie~n Ullil au~ zurüs tan. 

4) Inkruf't.\:-.>et.zung n~uer KSt wid KAli .fûr \.lie caitig kei tblh, te h ·c. t F,è 
so.t·ort. nicln. r.aehr nach den P.ub~ChJ·eib unJ,;en in den Alm tz•,·.r. m.;cr..i 
~scll~inen i.ier KSt und KAN zu ~rol.Een, .sondern v~iru. J e,ei.ls durch 
dHti ~-b'HA im V .Bl.d. ·,J • .::5~ oder mi t Son.;.er- vert'Ügung befohlen. 
Äruieru%en in den KSt unu KAN f: in~ wei t.c:rhin Ilélch d en .è.,uL öchrei
bW1Len in den AH1i vorzi.illehl:.en. 

b) Untert, t.~lluru.;,: 
S5.lt're1w.Gren.15rigade ''Lar..ustorm Nederland 1

' wird v,~hr1~nd ,iet9 ,'\u.f
~te~lunt;szei t d.em SS.FHA ei t In 2 alD ZUötlrnJ.4;er ins pektion un
m.i tte.Lba r un1.er~ tellt. 

ti) Ausbildun;~: 
Ober Au~bildwig der ~peziulistên bei u.en Spezialeinhei ten er6 ehen 
Sor.àerbefehJ..e c.iurch die zuö~mii6 en In~pektionen des S.S-F':-L\, .1uB
bildung~richtlinien er~szt SS-F'HA, Abt. ILl. 

7) Perso ne lla Be~ ti.u:rnunr en: 

8) 

Mi t i.::.uwêü;ung ven 11'üh.rern und Untertührern J.urch d[:s s~-FHA i .s t 
vorL'!u.fic nicht. zu rechnen. 

ruhl. .. er, Unter.t'Ülu·er Wld ;.iann~chu.t'ten deö 11 1..aru.istorm Hellerl.::..i.nci 1
' un.l 

deë-. [3S- \W.chtb1:.l.. 3 sirui alb ~tllmwt:! .t'ür die .l.'h::ullufstel.lurig -..er ss-
Frei w • Gren • .brigade "La!ltW torm Neder l..t nà. •• zu ve r-,,,e1:uen. 

Rekrut.it:?rung !:!rfolt;t d.urch H5h.ss-u.Pol.Fhr. 11 Nordwest''• 

Muterielle Best.ir,1m\ ;.ngen: 
a) ,,urf en, CJ~rlh. wiJ. it'ahrzeuge weraen un ter Anr echnung der vor

. h,:\ru.ienen Bt;!>~'!nde durch SS-FHA t Org.Aiit.. Ib z~~e·.desen. 

b) KSt. Wld. KAN werden J.urch SS-F'HA, Org.Abt.Ia /II, Vorschriften 
durch 5S-Ji"IIA, Vorschri.ft en- und. Lehr:ni ttel.-Abt. zut e·1desen. 
Nicht benÖ~it, te KSt. nnu KAN s o wie Vorschri.ften ~inu. ent
spr~chend- zurûck..:,enden. 

c) ~ani tt!tsëerltt, illLi.te1, i aJ. w1..i l.iu~rün tung ·,.ird a u.:t· .".nfor,Jerun.:~ h ei 
LS-.r'HA ,.ümt.st,r. D. Amt. X:-1 uw·ch du::; ~ L'.. SL ( :;,.: entr&l-;.;nni tl! tsl.:if a ... 
beim Heic.h,Llarz t -ss un...i .?o.) zugewie.s en. -

-9-
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Abzeichepi _ 
A.lü Abzaichen tr~en dia AngehÖrigen der 55-Fraiw.Gren.Brig ,;-1da 
111.unus"torm Nederlum 1

• au.f" dem Kr&g ellilpiegal die ·,,o.U-s ~..nge:l und 
Jtrmalu t.reit'en mi t. u.er Auf'schrin "LanJ.ó torm Neder laru.1.u • 
.J\ll.fer"t16'Ung ~rfolt;t durch dilss ss-w.V • .ttauptamt, Am~ B Il. 

~aldpost.nummerl'lWlueru.og bzw. zuwai.sung it,t bai ss~_f."'H.A, Fûh.Ab t . 
Fp zu beuntrugen. 
Dia in der An~, ·e beir~e.r ,-:-ten oeroonell.en und ma teriell~n Soll 
s ..i..'.:<t:ÜJerechnunFen sowie die Pfe rtle ;_iollsUlrka ;;; inti bind:2nd und 
a~ ..ieldeunte1• ÜlJrnn zu ·1er·.-.-é:l.nden, 
Ancleruf¼~ll der- SollB t,;:rkan per~oneller Art auf' Grund neu einzu
Udt~enuer um1 nuch ~ gerlnderter KSt und KAN gem. Zi:ff. 4.) 
werden durch ~;s FH Or .Abt. Iö II in Jen Ver~nderun,.,sblAttarn 
oe e.n.i.~n. 
01.J~r ,~d.erungen ~I::!~ K?z.-, .mf'ten- uni Pt'erüe-solle ergehen v:,n 
li'all zu ..tc'ail ;Jonuerbefehle ciurch SS ) .FHA. 

12) Zur eillhei tlichen ll~arbei tung der gem. SS-1-'Hi-., A;.Jt II, Crg ••"•.b t. 
Ia/ l Tgu • .i.vr.Il/18700/44 geh.v. 31.10. · .-4 ein.zureichendan ~'. u .J tlinds 
berichte is~ uiesen ûU~schl. die neue Kriegsglieueru?1k; mit d2r r 
ge.Le~t.en perconellen i.Jo .ll!..i~rkt1 uru.i materi e ll~n Sollat1.ss~ttt.ung 
öo\de P.ferd.eüollDtf.rke zu Grumia zu legen. 
Dia am ~tichwg~ zust.!!n~ii6 e peruonella Soll, u..'1d vorha n d ene 
Is ts ~rke (Juvon Kranke, VerwunJ.ete u~w.), die oa te~ielle Soll. 
und vorhandene Ist.aillist.attun>-:;, davon ein.satzbereit, sowie uRs ~ o : 
und .r~t. <:l.Zl P!"erden Cüavon kré:-!nke, ver·.vurn.lete u~w, ist in dan f.ri. 
t,;.lièd.tH•ung~n ai11zutra 6 en. 

13) u) Die au!' der Kriegsgliederung gera.Zif~f • ll. J einz.utrat ende perse 
~ l.Gt.L~rke hat hl..i.e vorham.ienen Gol,lé::tten zu enthe.lten. tiie r :;: 
6 t3hÖren ti.uch Ur.Lauter, AbkoI.!lill<-ï. n.Jierte, Krérnke wi::.i Ver"11undete j 
nerruüb 8 "ochon, et·,...a vorhwi<.iene Überz~hlige ~oL.lé.A t.en. 

Geb enülrnr dem Sol.l (Zélhl der I1.;J.Ch lGt.lf zus tehen--ien Sold.éi. ten ur: 
Hil:t'~ willir;~n) unt.erscheidat .s ich ~iie J.u ts Ufrke nur J. urch uü s 
.lt'ahl ode1~ ut·,,a vc.rhaooene 501:J.a ten üLel· ~ ol..l.. 

1 

b) Dïd t;umä sz ~iff .12.) einzut.rage.nu tl oat.e.1.~ielle lstb tt!rk e entb :~1 
a .Lld w:.1 ~:tichtu. t;e ~-crhanuenen ma.te1~iel.len Teile (Solluuss t .a ttu 
Lkw. ent.hlrlt einschl. uia zustehende i-1:aultiernusst, :ttung ). 
Der Lkw • .L.stu~Ui.and bat soatliche .(raft.fa hrzeui:;e r2i t Lk,., . i'ahr, 
8tal.l zu enth~lten, auszer Pk,v. _.u.1it le. Lkw. FahI"g estell. 

c) .Uie gem.Zi.t't.~.h enzutra!;ende lstst~rke an Pferden hë.;t nlle v c 
hanJ.emm Pferda enschl. lier · erkran.ktl:!Il unu kommwl i.üi ert.en zu en~ 
bulten. 

14) Mi t ZuuU.tnd.uericht 3tichU.g l. 12.44 1st. er::; t nmlig der su-.nd der 1•-l 
ste.L-Lung dem iteichöfûhrer ~S unli ~ FHA zu melden. 

15) Ve.:-.unt.·,vortlich für uia .nuste.ilunE c.ler SS-Freiw. Gren.Brig.;":da ''L.md 
storm Nedorland." iut der Äo:.nmancteul'. 

~.d..R. Der Chot des ss-Fûhrungsh~up~..au~es 
gez.J ü t t n er 

SS-Haupts~ur.m.fûhr~r. ~ Obergruppent'Ührer und 

-.· - ···· · ·· •' ""'"'· ... , ... 6 .... 

General der ~a f f en ss, 
Voor eens..Luiu end é:t..fschri .ft 

De ·.;ach t.ae e 5 ter le k:L::... ssa 
der RiJklipolitie, 

w.g. TJ .ttol•;;erda. 



POLI'l'IB UTRECHT 
:BUREAU OPS.PORING OORLOGSMISDRIJVEN 

· SUB-COMMISSIE UTRECHT 

---
Pro o es-Verbaal, houdende 
Terklaringen van de Commandant van het 
v.m. SS Wa.chbataJ.jon an diens a.d.judant 
(P.A. Helle en A.P.H.G. Naumann), de SS 
Standartenftlh.rer H.M. Lippert en do SS 
Obersturmftlhrer H.W. Fernau, betreffende 
de slag om. Arnhem van 17 tot en mat 25 
September 1944, met bijlagen.-------~-

-----------------~------------------

Naar aanleiding van Terschillende verklar~~n van leden 
van het vormalige SS -;vachba.taljon 3 (Nord-West), waarvan 
de Staf destijds was gelegerd nabij het P.D.A. aan Laan 1914 
te .Alnersfoort, aJ.s zou dit Wa.chba.taljon door da toenmalige 
Comnandant, de SS Sturmba.nnfUhrer P.A. Helle, eigenmachtig 
dus zonder opdracht van een hogere chef, in de strijd tegen 
de geallieerde Luchtlandingsdivisie zijn geworpen, heb ik, 
TJLERD HOLWE.aDA, Wachtmeester van Rijkspolitie 1e klasse, 
tevens onbezoldigd. Rijksveldwachter, dienstdoende bij da 
Sub-Commissie Utrecht van het Bureau Opsporing Oorlogsmis
drijven, hierover uitvoerig gehoord:--------------------

1. PAUL ANTON Iu;LLE, geboren te Rovereto (Zuid Tirol It.), 
22 September 1898, van beroep technicus, nationaliteit 
Duitser, wonende te ~ünchen 23, Kaizerstra.sse 54 (Dld), 
thans gedetineerd in de strafgevangenis aan het Wolvenplein 
te Utrecht, voormalig SS Sturmbannführer en ComL1andeur va..~ 
het voormalig SS "tlachbataljon 3 (Nord-West), die mij om
trent de inzet van het Wachbataljon op 17 September 1944 
tegen de luchtlandin.:,""Stroepen het volgende verklaarde:---
"Toen op 17 September 1944, de geallieerde luchtlandingen 
plaats vonden in Nederland om de Rijnbrug te Arnhem in be
zit te krijgen, werd op bevel van Rauter het Wachbataljon 
ingezet, om mede te helpen deze geallieerde poging te ver
ijdelen. Omstreeks tussen 13.00 en 14.00 uur die dag, werd 
eerst door d~ geallieerde luchtmacht een aanval ged.aa.n op 
het station de Nederlandse Spoorwegen te .runersfoort en 
tevens op mijn kampement te .Amersfoort. In verband met da 
bezetting van Zuid liederland, waren de daar gelegerde 
oompagn.ieän van mijn bataljon (3, 4, 5 en 6) naar .Alnersfoort 
overgeplaatst, zodat het gehele bataljon daar was gelegerd. 
De 2e Compagnie, welke onder commando stond van da SS Haupt
sturmfnhrer Ziegle.r, wa.s met een transport gevangenen uit 
Amersfoort (P.D.A.) na.ar Duitsland. De luchtaanval op mijn 
kampement had niet veel effect, daar ik over voldoende 
luchtafweer beschikte om de aanval af te slaan. Er kwam na. 
de middag eerst een telefonisch bericht binnen van da Orts
kommand.ant van Amersfoort, de Hauptmann Brinkman, dia mij 
de mededeling deed, dat er valschermtroepen van de vijand 
in de Betuwe waren geland en hij verzocht mij om een ver
kenningspatrouille uit te willen zenden~ Hiervoor werd de 
bij mijn bataljon bestaande "Spielmannzug" (tamboer en pij
parkorps) aangewezen, welke sectie tevens dienst deed a.ls 
z.g. Jagdkommando. Daarna kwam er een telefonisch bericht 
van Rauter, dat het gehele bataljon gevechtsklaar moest 
worden gemaakt om te worden ingezet. Ik zelf zou mij met 
enkele leden van lltijn staf zo spoedig mogelijk dienen te 
melden bij de Genera.al Von Tettau. Deze had zijn gevechts
stand (Commandopost) op de Grebbeberg bij Rhenen. Ik zou 
hier nadere opdraèhten krijgen. Met mij gingen mede, mijn 
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adjudant de SS Unteratu:rmfa.hrer A.P.H.G. Nauma.nn, de Batal
jonsspies de SS HauptsoharfUhrer Beijer, de 1e schrijver 
van mijn Staf de SS UnterscharlUhrer A. OUdheusden en de 
Rechnungaftlhrer van de Staf, tevens mijn chauffeu:r, de SS 
Unterscha.rführer J.P. Spruit. De SS Hauptsturmfü...11rer Ernst 
Bartsch, tevens plaatavervangend bata.ljonscommanda.nt en 
commandant van de 4e Comp~e, werd belast met het verder 
in orde (marsvaardig) ma.ken van het Bataljon. Het gehele 
bataljon op de 2e Compagnie na, werd ingezet. Achter bleven 
verschillende administratieva krachten, kokspersoneel en der
gelijke, allen onder commando van de SS 0bersturmführer 
Gussmann, die chef was van de administratie (Verwaltung). 
Deze moest zorgen, dat wij op tijd onze voeding enz. kregen 
aangevoerd.-.... -----------------------~----------------
Da.ar de 40 Compagnie gemotoriseerd was, werd deze met de 
Spi~lroannzug vooruit gezonden na.ar Ede om het eerst te worden 
ingezet. Hierbij was ingedeeld de zware sectie onder commando 
van de SS Hauptscha.rführer Ei~e:n.l:::el. ----------------------
Deze afdeling was voorzien van enkele zwaardere Infanterie 
wapens, waaronder 3 stukken P.A.K. van 3.7 c.m., 6 granaat
werpers en 4 zware mitra.illeurs. Deze compagnie en de afde
ling zwaardere wapens zou het eerst worden ingezet. Deze 
Spielmannzug, die zoals ik U hiervoor reeds verklaarde tevens 
dienst deed als z.g. Jagdkomma.ndo, zou als verkenningstroep 
worden vooruit gezonden. De sterkte van deze sectie was on
geveer 28 of 30 man en stond onder commando va.~ de SS 0ber
echarfUh.rer Sakk.el. De rest- van de compagnie~n zouden na Komen, 
zodat alles in de avond v..n 17 September 1944 in Ede zou zijn. 
De 1e Compagnie stond onder commando van de Hollandse SS 
0bersturmführer B:ronkho~st, die ik U reeds eerder noemde. 
De ;e Compagnie stond onder commando van de SS 0bersturm-· 
filllrer Hink. De 5e Compagnie stond and.er commando van de 
SS 0bersturmführer Kühne en de 6e Compagnie stond onder com
mando van de SS 0bersturm:f'Uhrer Fernau. De totale sterkte 
va.n het bataljon bij de inzet was zo ongeveer 700 tot 800 
man. Ruim 200 man waren achtergebleven. Hierbij was de 2e 
Compagnie en verder administratief en kokspersoneel en der-
gelijke.------------------~------------------------------
In de avond en nacht van 17 op 18 September 1944, werd het 
batal.j.on vanuit Ede compa.gniesgewijs in de strijd geworpen. 
Het Jagdkommando. werd eerst uitgezonden om verkenningen te 
doen. Deze verkenningstroep hebben de geallieerden zo dicht 
laten naderen, dat men hen goed onder vuur had, waarop de 
hele troep uiteen werd geschoten. Sa.kkel werd zwaar gewond 
en ia later in Apeldoorn aan zijn verwondingen overleden. 
Nog anderen werden gedood en gewond en verschillenden zijn niet 
meer terug gekomen, vermoedelijk wel omdat zij gedeserteerd 
zijno De Sturmmann Abramsz die als melder bij de verkennings
troepen was, kwam o.a. terug en meldde mij wat er gebeurd waso 
~ 4e Compagnie onder Bartsch werd ingezet voorbij een boer
derij aan de weg van Ede na.a.r Arnhem aan de bosrand. De com
pagnie lag ten Zuidan van da weg en met de linkervleugel tegen 
de weg aan, Hierna werd de 3e Compagnie van Hink, ter onder
steuning naar de rechtervleugel van Bar·tsch gezonden en daar
na werd de 6e Compagnie van Fernau weer op de rechtervleugel 
van Hink ingezet. Ten laatste werd ook nog als bescherming 
van de rechtervleugel van de compagnie van Fernau, de 5e Com
pagnie onder k'ühne ingezet. Deze heeft een bars.leken.kamp bezet 
van de .Arbeidsdienst, waar de geallieerden zich haddan ge
nesteld. Hier werden door Kühne 50 krijgsgevangenen gemaakt, 
die naar achteren werden gezonden. De compagnie van .Bronkhorst 
bleef als reserve achter in de nabijheid van mijn commando
post, welke ik had ingericht in de boerderij waarvan ik U 
eerder sprak. (Zie bijgevoegde schets I). Bén sectie van deze 
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compagnie, onder commando van een Unterscha.r:ftlhrer, werd ter 
ondersteuning toegevoegd aan da anderen compagnieën. ,1le 

- situatie op Maandag 18 September 1944, omstreeks 15:00 uu:r 
was zoals op bijgevoegde schets ia aangegeven. Het bataljon 
lag toen opgesteld tussen de weg naar Arnhem en de nieuwe 
geprojecteerde rijksweg naar Arnhem. Zoals U kunt begrijpen 
waren wij de gehele naoht en morgen druk geweest. Ik was 
meexmalen naar voren geweest om te zien hoe het bij de com
pagnieän ging en aan slapen had ik niet gedacht en er ook 
geen gelegenheid voor gehad. Toen het in de middag wat rus
tiger wa.s geworden en ik een uurtje ging rusten, werd ik 
omstreeks 15.00 uur door mijn adjudant aan de arm geschud, 
dia mij mededeelde, dat er vijandelijke valschermjagers naar 
beneden kwamen~ Ik wilde dit niet geloven, doch plotseling 
zag ik er eentje vla.k vcor de ramen staan en naar binnen 
kijken. Meteen dook ik weg, waarop rij ons gereed maakten 
om te vertrekken, daar bleek, dat wij er midden tussen in 
zaten. Buiten gekomen moesten wij nog sleg leveren met enkele 
van hen en wij namen er drie gevangen, die gewond waren. 
Hierbij was ook eenlapitein dokter, die daarna onze gewonden 
heeft verzorgd. Intussen daalden overal vijandelijke val
schermspringers tussen, voor en achter de stellingen van het 
Wachbataljon. (Zie hiervoor bijgevoegde Schets No.I). Ook 
kwamen er vóór de linies van ons glijvliegtuigen naar bene
den met troepen en materiaal. De HauptscharfUhrer Zi.nenkel, 
die 111et zijn zwaardere wapens in stelling lag ongeveer recht 
Oostelijk achter de compagnie van Bartsch aan de weg naar 
.Arnhem en aa.n de bosrand (zie schets), draaide hierna zijn 
stukken om en heeft met zijn stukken de vijand die uit da 
lucht daalde onder vuur genomen. Ik heb later met een offi
cier van de geallieerde luchtlandingstroepen gesproken, die 
mij vertelde, dat dit vuur zo'n verwoesting onder zijn mannen 
had aangericht, dat hij minstens gedacht had, dat ik over 
een groot aantal afweerwapens beschikte.-------------------
Het gehele bataljon werd uit elkaar geslagen en ik kon 
hierdoor genoodzaakt geen melders meer uitzenden om verdere 
opdrachten aan mijn compagniescommandanten te geven. Dit is 
dan ook niet gebeurd. Een ieder moest zich maar zelf trachten 
te redden. ]e 1e Compagnie onder Bronkhorst, was direct bij 
het zien van de eerste _vijandelijke valschermspringers al 
aan de ha.al gegaan. Enkelen waren achtergebleven, waaronder 
Bronkhorst zelf, die zich bij mij meldde. Ik ben met de 
leden van mijn Staf, waaronder Naumann, .Beijer en Oudheusden 
- Spruit was niet aanwezig - in ongeveer Noordelijke richting 
teruggetrokken, naar een soort boerderijo Bronkhorst met nog 
enkele anderen en een pa.ar gevangenen, hebben zich bij ons 
gevoegd. Op deze boerderij hebben wij enige tijd de comman
dopost ingerichto Wij hebben getracht nog verbinding te 
krijgen met de andere compagnieën, doch dit is niet gelukt. 
Met Naumann en Beijer, ben ik daarna langs een omweg en door 
de bossen heen, na.ar F,de teruggetrokken. Oudheusden is later 
nagekomen en moest voor de gewonden en gevangenen zorgeno 
Hij is daarmede later na.ar F,de gekomen. In Ede was al ver
teld, dat mijn gehele bataljon was vernietigd en dat ik en 
de andere leden van mijn Staf 1raren gesneuveld. Dit bericht 
was zelf kort nadien al doorgedrongen tot .Amersfoort. De 
OberaturmfUhrer Gussmann had al vernomen, dat de vijand in 
Scherpenzeel zat. Hij heeft daarop direct maatregelen ge
nomen om ta vertrek.ken, hetgeen ook is gebeurd. Zodoende 
kwam het dat wij geen eten kregen voor woensdag. Ik heb hem 
hierover later behoorlijk onderhoudeno Bij aankomst in Ede 
en nadat ik mijn rapport had uitgebracht, heb ik Bronkhorst 
belasy1net hét verzamelen van de verspretde leden van het , 
Wachbataljono Hij had zich hieryoor gevestigd in een hotel 
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in de omgeving van het Station der N.S. aan da spoorlijn 
Utrecht-Arnhem (Hotel Welgelegen). Het bleek verder dat 
Fernau krijgsgevangen was gemaakt. Deze is na de gevechten 
teruggekomen. Het bleek da.t KUhne met een gedeelte van zijn 
compagnie doorgestoten was naar Bartsch. Wat hier precies 
is gebeurd weet ik niet, dit is wat duister. Hij is in 
,A.peldoorn terecht gekomen en kwam na enige tijd terug. Ik 
kreeg het idee dat hij heeft gesimuleerd. Ik heb hem na 
zijn terugkomst weggezonden, hij is naar .ál!lersfoort terug
gekeerd en heeft verder niet aan de strijd deelgenomen. 
(Zie ook de verklaring van Naumann). Hink was gewond ge
raakt en keerde a.l vrij spoedig terug, zodat hij zijn dienst 
weer kon doen. Bartsch is 24 uur krijgsgeva..,gen geweest bij 
de Engelsen en heeft zich weten te bevrijden, zodat hij 
weer terugkwam en ook zijn dienst weer kon doen. In de avond 
van Maandag, 18 September 1944, had ik dus nog twee offi
cieren over en wel Naumann en Bronkhorst. Daar ik Bronkhorst 
had belast met het verzamelen van de verspreide leden van 
het Wachbataljon, had ik hier dus verder niets aan. Er 
waren van het gehele bataljon in de avond van 18 September 
1944 nog ongeveer 60 tot 70 man over. Hiervan heb ik Naumann 
een kleine compagnie laten samenstellen. Deze is hiermede 
in de nacht van 16 op 19 September 1944 langs de spoorbaan 
van ]lie naar .Al"nhem opgerukt. (Zie bijlage schets II) •. In 
de vroege morgen van 19 September 1944, koos hij stelling 
op e~n punt ten Noorden van de spoorbaan, waar ik later 
ook mijn commandopost heb ingericht, welke later naar het 
Oosten is verplaatst. (Zie schets II, commandovlag bij via
duct is de nieuw ontworpen rijksweg, ook wel genoemd het 
"Hazenpad"). Toen er daarna weer versterking kwam en er ook 
weer een pa.ar officieren terug kwamen (Bartsch en Hink) 
kon ik weer een paar comp~""Ilieën samenstellen. Naumann werd 
weer adjudant en in zijn plaats werd als compagniescomman
dant aangesteld een Hollandse Untersturmftlhrer, genaamd 
Scheers uit Zwolle, die la.ter is gesneuveld. D1: compagnie~n 
werden daarop in stelling gebracht tussen de eerder genoem
de nieuw ontworpen rijksweg en de spoorbaan, ongeveer ter 
hoogte van de plaats waar de vorige dag de geallieerde 
zweefvliegtuigen waren geland. (Zie schets II). In de nabij
heid was ook een groot viermotorig geallieerd vliegtuig 
neergekomen. Hierin bevonden zich een groot aantal papieren 
en gegevens, welke voor ons va.n groot belang waren. Een en 
ander is inoeslaggenomen en opgezonden naar de hogere leger
leiding. In de nabijheid was een boswachterswoning, ~elke 
was gebezigd door de geallieerde brigadestaf. Hierin heb 
ik nadien mijn commandopost gevestigd (zie commandovlag B, 
op schets II). De stand van da opstellin,s van mijn bataljon 
op ·qoensdag 20 September 1944, omstreeks 12.00 uur was onge
veer zoals die op Schets II is aangegeven. De obersturmfüh.rer 
Bronkhorst was in Ede achtergebleven en was belast met de 
bewaking van de gemaakte krijgsgevangenen. Dit aantal 
groeide steeds aan. Aanvankelijk werden de krijgsgevangenen 
bijeengebracht in het eerder bedoelde hotel bij het station 
en later werd hiervoor een kazerne ingericht (Bergansius
kazarne). Wij lagen dus op \i'oensdagmiddag ter hoogte van 
het station te Wolfheze • .Aan de ~evechten namen voorts deel 
een paar compagnieijn van de Wehrmacht onder commando ·van 
een kolonel, diens naam is mij niet bekend. Deze la.gen in 
Noord-.iestelijke richting schuin achter ons en hebben niet 
veel uitgevoerdo Verder waren er nog een afdeling van de 
68 Schifstamabteilung, een soort àlariniers, die ten Zuid
westen waren gelegerd, doch dia ook niet veel hebben uit
gevoerd. Een bataljon van da onderofficiersopleiding uit 
.Ar.ihem, onder commando van. de SS Sturrnbann.führer ~erwein 
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lag ten Zuiden van de spoorlijn naar Arnhem, terwijl tevens 
het Ersatzbataljon 16 onder commando van ObersturmbannfUhrer 
Kra.ft aan de gevechten deel nam. (Zie schets III). De · Pant
:aerdivisie Hohenstaufen ter sterkte van or..ge,;eer 2000 tot 
3000 man, lag in het Oosten. De opstalling zoals die na da 
20a September 1944 is ge7leest is ongev-eer zoals die op 
Schets Na. III voorkomt. Ik lag toen met het bataljon in 
Wolfheze-Oosterbeek, ten Westen van het station Oosterbeek 
en ten Zuiden van ie Spoorbaa..>J.. Het bataljon Kra.ft lag toen 
ten Noorden van da spoorbaan om te zorgen d.a.t de geallieerd.an 
niet over de spoorlijn konden komen en zo achter onze linies 
langs weg trachtten te komen. Meer na.ar het Oosten lag een 
politiebataljon met dezelfde opdracht. Ten Zuiden, dus op 
da rechtervleugel van mijn bataljon lagen de compagnieën 7 en 
8 van het bataljon van Ebenei.11. Op de r .echtervleugel va.'l 
Eberwein heeft een afdeling van de Duitse Reichsarbeitsdienst 
gelegen. Op een gegeven moment wisten de geallieerden een 
bres te slaan in de linies tussen Eberwein en de R.A.D. Hier 
is toen een bataljon Her.n.ann OOringtroepen ingezet. Dit ba
taljon trok recht tegen het vijandelijk machinegeweervuur in 
en heeft geweldige verliezen geleden, ongeveer 60 tot 70';~ 
van de sterkte. Toen het gevaar geweken was en de linies weer 
waren opgevuld, is dit bataljon teruggenomen en niet meer in
gezet geworden. De situatie zoals die van 21 tot 25 September 
1944 is geweest, is op Schets III, zo goed mogelijk aangege
ven. Ik had mijn commandopost ingericht in da nabijheid van 
hotel ·.volfheze. In d.i t hotel 11as de troepen-verbandplaats 
ingericht onder commando va.n Dr. Dijkema, de bataljonsarts. 
In de nabijheid lag tevens de commandopost van Eber:vein. Meer 
naar achteren lag de commandopost van de regiillentscommandant, 
de SS Standartenftlhrer Lippert, aan wie ik ondergeschikt was 
met mijn bataljon. Als com:pagn.i.escommandanten had ik vanaf 
Woensdag of Donderdag, Ba.rtsch, Hink en de SS Hauptscha.r
führer Einenkel •. Bij de tennisbaan in Oosterbeek (Op Schets 
III aangegeven áls sportterrein) leden wij gevoelige ver
liezen, door toedoen van de op geniale wijze gecamoufleerde 
geallieerde militairen. Van deze hadden zich een aantal in de 
t9ppen van de bommen zo goed gecamoufleerd en verdekt opge
steld, dat wij hen niet hebben kunnen ontdekken. Deze mili
tairen waren van top tot teen in een soort camouflagenet ge
huld, dat alleen hun ogen vrijliet. Toen zij tussen de bla
deren van de bomen zaten en zich aan de stam hadden vastge
bonden, wél.l'en zij totaal onzichtbaar en geleken zij op blad 
en bopimen. Ook hadden zich dergelijke goed gecamoufleerde mili
tairen opgesteld in het kreupelhout en waren ook totaal on
zichtbaar. Dat deze hierdoor een groot aantal tegenstanders 
hebben neergelegd, laat zich denken. Pas toen die militairen 
door honger en dorst ged.rev·an het niet langer konden vol 
houden, gaven zij zich over. De luatste da.gen werden zij niet 
meer voldoende van eten en drinken voorzien. Er werd wel 
voedsel enz. door de geallieerde vliegtuigen afgeworpen, doch 
dit viel in veeJ. gevallen in en achter onze linies en degenen 
voor wie het bestemd was kregen het niet. Zoals U bekend za.l 
zijn is te Oosterbeek de rest van de Luchtlandingstroepen 
geheel omsingel-i geworden en hebben da.ar dan ook de gevechten 
een einde genoaen, zo ongeveer op 25/26 Sep·tember 1944. Ik 
heb dit einde, zoals U bekend ia niet medagemaakt. Op 22 Sep
tember werd ik teruggezonden naar Arnersfoort •~· Rier had da 
SS OberfUhrer Kohlrozer zich gelegerd in da barakken van het 
bataljon. Het commando over :tijn bataljon werd overgenomen 
door Ebenwein en tezamen met het bataljon K:rs.ft, werd het 
regiment onder Lippert opnieuw opgesteld.-----------------
Voor mijn vertre~ hebben de geallieerden nog een kans gehad om, 
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om da rechtervleugel van mijn bataljon heen, achter mijn 
linies te komen. (Zie pijl op schets III en bijgevoegde ver
klaring). De oorzaak was, dat Eberwein blijkbaar niet voldoen
de aandacht heeft geschonken aan zijn linkervleugel an niet 
voldoende voeling heeft gehouden met Tilijn rechtervleugel. 
Hierdoor leden wij nogal enige verliezen. Toen na het einde 
van de gevechten de ba.lans ~erd opgemaakt bleek, dat het 
Wachbata.ljon 42 man aan doden had verloren, verder 124 man 
zwaargewonden en 120 man vermisten, inderdaad een hoog per
centage voor deze korte tijd. (Zie hiervoor ook de verklaring 
van Naumann). Bij deze vermisten zullen zeker een vrij groot 
aantal zijn, die zijn gedeserteerd. Ik ben er echter van 
overtuigd, dat er ook nog veel doden zijn geva.llen, die niet 
zijn gevonden. De gevechten hebben veelal plaats -gehad in 
zwaar bebost terrein, veel kreupelhout en dergelijke. Ik weet 
bij ondervinding uit de eerste wereldoorlog, dat de strijd 
in een dergelijk terrein zeer zwaar is en het verliescijfer 
hierdoor zeer hocg wordt. Bij het vechten in dergelijk 
terrein zijn er velen gewond geraakt die door de raa.nnen van 
de geneeskundige afdelingen in het dichte struikgewas niet 
gevonden werden, zodat de betreffende gewonden, omdat zij 
zich niét meer konden bewegen, ter plaatse doodgebloed zijn,-
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat zelfs nu nog wel 
geraamten van geva.lenen, zowel van onze zijde als die van 
de geallieerden in het struikgewas zullen liggen.-----------

-/.:Iet aantal geallieerde militairen, dat door het Wachbataljon 
· is krijgsgevangen ger:iaakt bed.r~t ongeveer 600 man. Na de 

gevechten om Arnhem, is het bataljon weer naar Amersfoort 
teruggetrokken en is daar opnieuw ingedeeld. Er werden nu 
vier compagnieën gevormd, die een andere taak kregen. Het 
verrichten van Wachtdienst was afgelopeno Het werd nu een 
zuivere gevechts44nheid. Zoals ik al eerder heb verklaard 
bestond het Wachbataljon voor het grootste gedeelte uit 
Nederlanders en ook het grootste gedeelte van het Wachbatal
jon, dat aan de gevechten om Arnhem heeft deelgenomen, waren 

_ dus Uederlanders" 91 ·• ---------------------------------------

De bijgevoegde schetsen, zijn op aanwijzing va.~ Helle en 
Naumann samengesteld en geven de situatie weer, zoals die 
op de verschillende datums zijn geweest. De strijd om Arnhem 
was een bewegingsoorlog, zodat het dus niet mogelijk is om elk 
geval afzonderlijk in ka.art te brengen. Het geeft dan ook 
ten naaste bij de toestanden weer, zoals die zijn geweest 
op een bepaald tijdstip. 

2. ALBBRT PAUL ID.:I::.-.IZ G.ë.:O=iG H.A.IT.i:til'iN, geboren te Colditz (Dld), 
30 Mei 1923, juridisch student, wonende te Annaberg (Saksen 
Dld), Duitser, thans gedetineerd in de strafgevangenis aan 
het Wolvenplein te Utrecht, voormalig SS Untersturmführer, 
destijds adjudant van de hiervoor genoemde SS Sturmbannftlhrer 
P.A. Helle, verklaarde mij over de slag om ,Arnhem het navol-
gende:------------------------------------------------------
"Het is geheel onjuist, als zou Helle geheel eigendunkelijk 
het onder zijn bevelen staande ~achbata.ljon hebben ingezet 
bij de slag om .Arnhem. Hiervoor ia hem opdracht verstrekt 
door Rauter persoonlijk. Nadat wij in da morgen een gedeelte 
van de gea.llieerds luchtlandingsvloot hadden zien overtrek
ken en er die middag een luchtaanval had plaats gehad op 
het station der N.S. te Amersfoort, werd er omstreeks 14. 45 
uur, persoonlijk door Rauter opgebeld na.ar het bataljon in 
.Amersfoorto Helle was op dat tijdstip niet aanwezig. Ik heb 
toen toevallig da telefonische bevelen opgenomen. Deze luid
den, dat het bà.taljon nog diezelfde iniddag mar.svaa.rdig moest 
worden sema.akt om te ~orden ingezet tegen de vijandelijke 
luchtlandingstroepen. In de eerste ula.at~ m~ 0 ~+ ~- ~, 
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een verkenningsgroep word.en uitgezonden. Deze moest via Wou
denberg, Scherpenzeel en Renswoude na.ar Ede oprukken en da.ar 
aangekomen moesten zij nie~we orders afwachten. De comman
deur met zijn adjudant en enkele leden van zijn staf moesten 
zioh zo spoedig mogelijk melden bij de Genera.a.l Von Tettau, 
aan diens commandopost aan de Grebbeberg bij Rhenen. Omdat 
de commandeur (Helle) niet a.a?1wezig was, heb ik direct de 
nodige maatregelen genomen. Ik gaf opdracht e.a.n de SS Ober
scharführer Sa.kkel om zich met de leden van het Ja.gdkommendo 
(Spielma.nnzug) gereed te maken voor vertrek. Dit commando 
moest zoals ik U reeds eerder heb verklaard, altijd gereed 
zijn, om in gevallen als deze, direct op te kunnen treden. 
Tegelijkertijd heb ik alle officieren van het bataljon en de 
commandeur in de eerste plaats, gewaarschuwd, die daa.rna. 
direct in het kamp kwamen. Hierna had een besprek:i.ng plaats 
op het bataljonsbureau. De oudste officier en plaatsvervan
gend commandant, tevens commandant van de 4e comp8€llie, de 
SS Hauptstu.rmftlhxer.Bartsch, werd belast met het verder mars
vaardig maken van het bataljon en cm de troep naar Ede te 
brengen. Ik ben met de commandeur en enkele leden van de 
Staf, zoals de Spies, de SS Hauptscharfill:lrer Beijer, de 1e 
schrijver, de SS Unterscharführer Oudheusden en de Stabrech
nungsfillu'er Spruit, die tevens dienst deed als chauffeur, 
naar de commandopost van Generaal Von Tettau gereden. Wij 
reden via. Woudenberg, Maarsbergen, .Amerongen naar Rhenen en 
de Grebbeberg. Hier aangekoo.en heeft Helle zijn opdrachten 
van die Generaal ontvangen. De nodige bevelen zijn door mij 

daarna overgeseind naar Eartsch in Amersfoorto Deze luidden 
dat hij nog diezelfde middag om zo en zo laat op mars moest 
gaan naar Ede en zich op een bepaalde plaats bij ons moest 
melden. 'Nij gingen na.a..r Ede en hebben daar, aan de weg van 
Ede naar Arnhem, in een ce:f ~ (theehuis) onze eerst.e commando
post ingericht. De ze is later naar het Oosten verplaatst en 
wel in boerderij de Ginkel. (Zie hiervoor de aangeeeven 
punten op Schets I)~ 
Wij troffen in Ede Sakkel reeds aan met zijn verkenningstroep 
die daarna omstreeks tegen 19.00 uur weg is gezonden om een 
verkenning uit te voeren. filj is vertrokken langs de weg naar 
Arnhem en tussen de Ginkelse boer en de bosrand ten Oosten 
daarvan, voorbij Km.pl~ 13 is hij in contact gekomen met de 
vijand die de gehele verkenningstroep uiteen hebben geslagen, 
wa.a.J.·bij Sakkel zwaar gewond werd. Van deze verkenningatroep 
keerden ongeveer een man of vier terug, waaronder de melder 
Abra.msz. Verschillende van de -mannen van de verkenningstroep 
zijn gedeserteerd. Nadat ~e melder ons de resultaten van de 
verkenning had overgebracht is Oudheusden naar voren gezonden 
om Sakkel op te halen. Dr. Dijkema. die zijn verbandplaats in 
de _nabijheid had ingericht he~tt hem onderweg overgenomen 
met een brancard en la.ter is Sakkel naar Apeldoorn vervoerd 
waar hij tenslotte aan zijn verwondingen is overleden. Het 
was ongeveer 22.00 uur in de avond van 17 September 1944, dat 
Bartsch met zijn comp~e te ?.de aankwam. Ongeveer 22.30 uur 
kregen wij de melding van .A.bramsz over de plaats waar zich 
de stellingen van de luchtlandingstroepen bevonden. De compag
nie van Bartsch heeft zich toen verspreid en is in Oostelijke 
richting opgerukt naar de bosrand voorbij de Ginkelse boer. 
De stellingen van de luchtlandingstroepen lagen zowel links 
a.ls rechts van de verkeersweg n~n.A.rnhem in de bosrand. Alle 
compagnieën, behalve, de 2e waren paardenbespanning voor
zien. De 2e compagnie was gemotoriseerd. Cmdat de 2e compagnie 
naar Duitsland was heeft de 4e compagnie de motorvoertuigen 
van de 2e comp~e toegewezen gekregen en zodoende kwam het 
dat deze compagnie het eerst in E.cie was. Hierbij was inga-
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deeld de zware sectie van Einenkel, voorzien van de zware 
infanterie wapens, waarover Helle U heeft verklaard. Die 
naoht zijn er vier nachta.anva.llen gedaan door ons en wel als 
volgt. De bedoeling van Helle was om in de nacht de gehele 
Ginkelse heide in zijn bezet te kxijgen. Helle z~ wel in, dat 
indien hij niet in da nacht deze heidevla.kte in zijn bazit 
kreeg, hem dit over~ niet zou gelukken. Dit voornemen van 
Helle is da.n ook d.ireot door een ordonnance aan Generaal Von 
Tettau gemeld, die hieraan zijn goedkeuring heeft gehecht. 
De opdracht a.a.n Ba:rtach was om voorbij de Ginkelse boer de 
bosrand te bezetten en te behoudeno Bartsch ging tezamen met 
de sectie van Einenkel vooruit en greep de geallieerden in 
de bosrand aan. Dit was dus in de nacht. Dit gelukte niet vol
doende en däarom bleef hij daar een eind voor de bosrand liggen. 
Hierna werd Hink met zijn compagnie ingezet op de rechter
vleugel van Bartscho fezamen vielen zij toen aan, doch ook 
dit gelukte niet. De vijand bleef in zijn stellingen. Daarna 
werd Fernau ingezet op de rechtervleugel van Hink. Ferna.u 
zou een flankaanval doen, dus op de linkerflank van de 
vijand. Dit gelukte ten dele, doch da.ar de hoofdtroep van 
de vijand meer naar het Noord.en niet voldoende door onze 
oompagnie~n werd aangegrepen, omdat daar te veel weerstand 
werd onQervonden, kor. Fernau ook niet vooruit komen. Hierna 
zijn deze compagnie~n teruggetrokken op één frontlijn. Te
voren was de aanval gedaan vanuit de mars en dus niet vanuit 
tevoren gekozen stellingen. Dit is bij de vierde aanval wel 
gebeurd. Omstreeks 5.00 uur in de morgen werd een nieuwe 
aanval ingezet. Tevoren waren de wapens van de zware sectie 
va..n. Einenkel opgesteld en deze hebben ongeveer 10 minuten 
een zwaar aanvalavuur geopend op de vijand. ·,Vij noeme_n dit 
een vuurorgel. Ondertussen trok de infanterie vooruit, onder 
dekking dus van het vuur va.n de zware wapens. Daa.rna werd 
de infanterie aanval ingezet, de vierde dus, welke gelukte. 
Er is toen hevig gevochten. Het werd een gevecht van man 
tegen mano De vijand vocht mat messen en onze .mar.i.nen met 
pioniersschoppen en de blanke bajoneto Tijdens het vuur van 
da zware wapens was de compagnie van Ktlhne naar voren ge
komen. Deze was aanvankelijk achtergebleven bij de bataljons
commandopost. De 1e Compagnie was toen nog ten Westen van 
Ede en is later in reserve gebleven. h'Uhne had opdracht om 
zich met zijn compagnie in te schuiven tussen Fernau en 
Hink. Voord.at hij hier was, kwam hij terecht in een op de 
heide aanwezig barakkenkamp van de Nederlandse .Arbeidsdienst. 
Hier werden omstreeks 7.00 uur in de morgen een 50-tal vijan
den door de compagnie van K""uhne gevangen genomen. Voor de 
aanval welke dus in de vroege morgen door ons werd onder
nomen, moest de vijand wijken en hierdoor konden wij verder 
na.ar voren-oprukken. Omstreeks 11.00 uur in de morgen waren 
onze compagnieSn opgerukt tot ongeveer de andere zijde van 
het bos. Dus tot de plaats, waar in de richting van .A;rnhem 
weer een open terrein begint. (Ongeveer met de linkerflank 
bij K.p. 16/17 aan de weg naar A.rnhem). Verder zijn wij 
niet gegaan. Fernau bevond zich toen met zijn rechtervleugel 
aan de spoorlijn van Ede naar Arnhem, bij een overweg, waar 
precies is mij niet bekend. (vermoedelijk die ten Westen van 
de z.go .Buunderkamp, pl. 81). Deze is hier blijven liggen en 
daar in de middag na de 2e luchtlanding geva.ri..gen genomen. 
Hij kon niet over de spoorlijn komen en is de gehele tijd 
in gevechten gewikkeld geweest met de vijand die ten Zuiden 
van da spoorbaan was genesteld~ In verband met het feit, 
dat onze compagnieën de morgen van 18 September 1944, nog 
al ver naar voren waren opgerukt en de rechtervleugel, dus 
daar waar Fernau zich bevond. niet g e11Ak-+. wro o r1~~- _ _ _j - - -

-,,. 
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Duitse troepen, werd opdracht verstrekt, dat de linkervleugel, 
dus Bartach en Hink zich wat terug zouden trekken, het-
geen daarop ook ia gebeurd. (Cngeveer bij Kp. 14) Eigenlijk 
was het zo, dat het onderdeel, hetwelk onze rechterflank 
zou moeten dekken, -dit was de 88e Sch:ü'stamabteill.Ul€ na.a= ik 
meen bestaande uit 2 comp~eën-, in hun oorspronkelijke 
stellingen waren blijven liggen. Deze la.gen juist buiten 
Ede en wel ten Oosten daarvan en ter weerszijden van de 
spoorbaan met de rechtervleugel ongeveer tot aan da nieuw 
ontworpen rijksweg. Van daze onde~steun.ine op onze rechter
vleugel is niets terecht gekomen. Dit had tot oorzaak, dat 
de geallieerden de kans kregen, om onze rechterflank heen te 
trekken. Dit gebeµrde en zodoende kregen wij omstreeks 11.CO 
uur vijandelijk vuur van granaatwerpers en mitrailleurs uit 
de bosrand Zuid-West van onze commandopost, die in de loop 
van de· morgen in de Ginkelse boerderij was gevesti5 !i. Wij 
hadden de gehele heidevla.kte van de vijand gBzuiverd, het
g~en ons doel was. Hierbij rekenden wij er op, dat onze 
rechterflank gedekt zou worden. De vijand beschoot va.nuit 
zijn stallins aan de bosrand hiervoor bedoeld onze melders 
enz. op de verkeersweg en onze commandopost. ------·---------
v~n onze commandopost a.f hebben wij deze vijandelijke op
stelling mat een onzer stukken P.A.K. beschoten en het tot 
zwijgen gebrachto Bovendien heeft de compagnie van Bronk
horst ~ai trailleurvu.ur afgegeven op de bosra.,'1.d, waar de vijand 
zich had genesteld" Bui ten da hiaryoor bedoel ie 88e Schif
stamabteilQne;, lägen aan de buitenrand van Eda, dus ot13"e
veer r9cht achtar ons enkele compagnie~n var. de 'Jehrmac;it 
onder commando va.neen kolonel, ik meen genaamd Oberst 
Wagne::. Dit ;varen hoofdzakelijk oudere mannen van OI"45eveer 
40 jaar oud. Deze zijn ook in hun stellingen gebleven die 
dag. Lu.t~rf dus de volgende dagen, werden zij ingezet, meer 
na.ar het Noorden, in de richting va.n Otterloo Toen de 
situatte in de middag va.n 18 September 1944, zo ongeveer was, 
als op Schets I is aangegeven, kwam de tweede luchtlanding, 
:c.~ ben ec~t~r van mening, dat onze rechtervleugel, dus de 
compa.:,""Ilie van Fernau meer naar het Zuiden lag en wel nabij 
het viaduct in de spoorweg bij Kmol)a.al 81. Hier is, naar 
mij bekend is, de Spies van de 6e coopaoo-nie, dus die vàn 
Fernau gesneuveld en daar is Fernau die middag ook gevangen 
genomen. Op d.e schets moet dus de compa{;.-nie van Fer:nau meer 
naar het Zuiden worden getekend en tussen Fernau en Hink in 
lag de com.pB.o.onie van Kühne. ( Is hierna aangevuld). Kühne 
lag met zijn compagnie dus nabij het viaduct in de nisuwe 
rijksweg. Tegenover hem in de bosrand, aa.~ de andere zijde 
van de geprojecteerde ;veg lag de vijand. Verder op ne.a:r het 
Zuiden lag de compagnie va.n Fernau en was omstreeks15.00 
uur die middag geheel ingesloten. Hij had geen verbinding 
meer ~et K'ühneo Omstreeks 12.00 uur was Fernau nog bij ons 
op de commandopost geweest ~n had gemeld, dat hij zware 
tegenstand had van de vijand. ïwij hebben hem ~aarna een 
sectie van de Compa.:,onie van Bronkhorst gezonden. Deze trok 
via de Compagnie van Kühne in de richting van Fernau. Deze 
sectie stond onder commando van de Duitse Oberscharftihrer 
Roskamo Roskam zou van Kühne mat een stoott:i:oep proberen 
naax Fernau door te stoterio Dit is echter niet gelukt en 
hierbij werd Roskam zelf gewondo Fernau kon dus niet meer 
weg en is dan ook in de na.middag, toen de 2e luchtlanding kwam, 
met zijn gehele compa.gr..ie door de vijand. gevangen senomen. 
Het was omstreeks 15QOO uur, dat ik mij bij Helle en de 
anderen in de co.mmandopost bevond in de Ginkelse boerderij" 
Plotseling kwamen er veel grote gealliee·rda vliegtuigen 
opzetten" Helle zat in een stoel te slapen en ook Beijer 

_ .. , .... ,,_., .. 
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deed een dutje. Ik dacht aanvankelijk aan een luchtaanval, 
doch het bleek al spoedig dat er versterkingen voor de 
vijand werd ~evoerd. Wij waren allen dood.moe en dus was 
het begrijpelijk, dat rij last van slaap kregen. Wij hadden 

1 
de gehele nacht geen oog dichtged.aaniToen de vliegtuigen 

1 boven de Ginkelse heide kwamen en dus ook boven onze stel
lingen, kwamen de parachutisten naar beneden springen. Het 
was een prachtig gezi cht, doch wij zaten op deze wijze in
eens midden tussen de vijand in. De ene golf vliegtuigen 
na de andere kwam uit Zuid-~estelijke richting over en loste 
de lru;i\iing op ongeveer 200 meter hoogte. Zodra de mannen met 
hun valscherm in de lucht hingen, waren zij meteen gereed 
om te schieten • .A.a.n de grond gekomen kapten zij met messen 
de koorden van de valschermen los en zochten zij dekking en 
verzamelden zich~ Sommige van de afgesprongen vijanden daal
den tot vlak bij onze commandopost. Ik maakte Helle wakker 
en deelde hem mede wat er gebeurde. Deze zat eerst als 
wezenloos van de slaap voor zich uit te kijken en kon eerst 
niet begrijpen wat er gebeurde. Wij moesten toen haastig 
onze commandopost ontruimen, hetgeen dan ook direct gebeurde. 
Met lielle, Oudheusden en Beijer, trachtten wij in Noorde
lijke richting te:rug te trekken. Buiten gekomen raakten 
wij direct slaags met de vijand. Er waren er die met hun 
valschermen in de bomen waren blijven hangen. "Hij maakten 
er enkelen onschadelijk en enkele gewonden werden gevéi.Ilgen 
genomen. Hierbij was ook een kapitein-arts. Deze was ons 
later behulpzaam bij het verbinden van onze gewonden en die 

--+- van de vijand/De comp~c-n.ie van Bronkhorst die nabij de 
commandopost /in reserve lag, gi.."lg er grotendeels van dooro 
Behalve de sectie onder Roskam, die als versterking naar 
Fernau was gezonden, hadden zij niet a.an de strijd deelge
nomen. Ik denk, dat de compagnie van Bronkhorst op het ogen
blik, da.t de luchtlandingen plaats vonden, nog oné;·eveer 60 
man sterk was. Het grootste deel van de mannen is er toen 
blijkbaar vandoor gegaan. Zodra de luchtlandingen plaats 
vonden, heeft Einenkel zijn stukken geschut omgedraaid en 
heeft hij alle kanten uitgeschoten om de naar beneden komende 
vija.n.den onschadelijk te maken. Hoofdzakelijk nam het tot 
doel onze commandopost~ Het bleek namelijk, dat onze comman
dopost als verzamelpunt bestemd was voor de luchtlandings
troepen. Zij trokken allen in die richting. Zo kwam het dat 
Einenkel ook de commandopost onder vuur nam. Hij is blijk
baar van het standpunt uitgegaan, liever de ccl!lillandeu.r en 
de leden van zijn sta.f doodschieten, dan de post in handen 
laten van de vijand, hetgeen toch gebeurd is. Zodra wij dan 
ook door onze eigen troepen onder vuur werden genomen, ver
lieten wij de commandopost en trachtten aan Qe achterzijde 
van de gebouwen weg te komen. Wij moesten hiertoe over kip
pengaas en hoog prikkel~aad aan de achterzijde van de ge
bouwen kruipen. Helle, Beijer, 0udheusden, ik en nog een 
paar man, waaronder Dogger, in totaal waren wij met een man 
of zeven, moesten wij over de omheining. Hierbij werden wij 
op korte afstand door de vijand onder vuur genomen met 
auto~atische wapens. Wonder boven wonder kwamen wij er allen 
goed overheen. Helle en ik bleven eerst nog in het draad 
hangen doch ook dit ging verder goed . Wij trokken langs een 
kleine omweg naar het Noorden. De bedoeling was om op een 
heuveltje, vlak achter de Ginkelse boerderij eens rond te 
kijken hoe de zaken stonden. Het bleek echter dat hier een 
sectie van de vijand 13€ ter sterkte van ongeveer· 25 mano 
(Zie schets 1A). Hierop hebben wij met ·zeven man - (dit wRr~~ 
Helle, _Naumann, Bei.ier. n,,,;n,.,.,._., -
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handgranaten. Het gelukt ons hen allemaal ta vernietigen. 
Zij hadden on3 blijkbaar niet gezien en hadden hun volle 
aandacht op de compagnie van Bronkhorst gevestigd, die zoals 
ik reeds heb verklaard, in de nabijheid van onze commandopost 
;yas opgesteld. Hierna trokken wij verder in de richting van 
een meer Noordelijk gelegen boerderij (Hindenkamp)o De Ober
sturmführer Bronkhorst was intussen met zijn nog overige 
mannen ook teruggetrokken en werden daarbij gedekt door een 
mitrailleurpost. Een van de mannen van die compagnie, naar ik 
mij herinner was dit de soldaat Ebels, een Hollander, lag 
achter de mitrailleur. Met de mannen van Bronkhorst is de 
boerderij (Hindenkamp) in staat van verdediging gebracht. 
De bezetting bestond in totaal uit ongeveer 35 man. Hier ia 
tijdelijk de bataljonskommandopost ingericht. Wij kregen nog 
versterking van een patrouille SS uit Edeo De hiervoor ge
noemde Dogger was bij de Staf iIJ€edeeld als wapenhersteller, 
hij was in .AJ:nersfoort op de ?lapenkamer werkzaam, tezamen met 
Ebels en nog een paar man. Van de Hindenkamp uit hebben 
wij nog een paar verkenningspatrouilles uitgezonden in Zui
delijke richti.ngo (Ginkalse heide en de bosrand). Deze 
patrouilles zijn door mij gedekt met mitrailleurvuur. Het 
bevel over het daar ingerichte steu..~punt is hierna overge
dragen aan Bronkhorst. Helle, Beijer en ik zijn daarna naar 
file vertrokkeno Oudheusden werd met de gewonden naar Ede $e
zonden, welke werden vervoerd op een boerenwaeen. Spruit was 
op dat tijdstip niet aanwezig. later vernam ik, dat hij door 
Helle naar .Amersfoort was gezonden om sigaren te halen. Langs 
een grote omweg zijn zij via de Edese bossen en de weg van 
Bie naar Otterlo, naar Ede gegaan. Wij moesten hierbij tussen 
de vijandelijke posten en die van de Wehrmacht door zien te 
komen, zonder door hun vuur gehinderd te worden.-----------
D< moet hierbij nog vermelden, dat het ons onmogelijk was 
om nos bevelen aan de compagniechefs te doen toekomen. Wij 
waren in de boerderij (Ginkel) van alle z.ijde als het ware 
ociringd door de vijand en hadden genoeg werk om ons de 
vijand van het lijf te houden. Zodoende moesten de compa.gnies
comma.:!danten zich maar zien te redden, hetgeen zij dan ook 
hebben gedaan. Zij hebben zich zoveel mogelijk verzameld in 
kleine egelstellingen. Door telkens weer een eind door te 
breken, wisten zij in Noordelijke richting door te stoten. 
Fernau werd, zoals ik U reeds verklaarde mat de gehele 
compagnie gevangen genomen. Einenkel lag met zijn zware 
sectie in de buurt van Kühneo Bartsch had zich ten Noorden 
van de verkeersweg, ongeveer ten Noord- Oosten van de Ginkel 
genesteldo Hij heeft zolang van zich afgeslagen, totdat 
zijn minutie op waso Daarna is hij gevangen genomen met nog 
een paar man. Kühne had zich met een aantal mannen van zijn 
compagnie naar Bartsch weten door te stoteno Hij is daarna. 
weer van Bartsch afgeraakt en volgens zijn eigen verklaring 
moet hij een klap met de kolf van een geweer op een zijner 
knie~n hebben gekregen, waardoor hij kreupel liep. Hij zou 
op zijn eèntje in Apeldoorn terecht zijn gekomen. Na enige 
dagen heeft hij zich weer bij ons gemeld, doch hij is door 
Helle weggezonden. Het was een beetje een verdacht geval 
met hem en het juiste zijn rij nooit .te weten gekomen. Hink 
is in de nabijheid van de ver keersweg blijven liggen, tot
dat hij al zijn mannen kiVijt 7ras, hetzij weggelopen, gewond 
of gesneuveld. Hij is toen in da nacht omstreeks 2~00 uur 
(18/19-9) in me teruggekomen. Hij had een géwonde medege
nomen en was zelf ook gewond. Cnderwe~ hadden veel gewonden 
hem nog gesmeekt om hen meda te nemen, doch hij kon er maar 
een mede nemen. Einenkel heeft zijn stukken geschut onklaar 
geoa.a..~t en ia via een grote om.eg, ik meen over Otterlo, 
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ten slotte ook 1Meer in Ede teruggekomen. Toen Helle en ik, 
met Beijer in de avond van 18 September 1944, weer in Zde 
terugkwamen, heb ik mij eerst bij Dr. Dijkema. laten verbin
den. Ik was slechts licht gewond geraakt.---------------
In Ede hebben wij ons bij de cor:una.ndant van de Wehrmacht 
(Oberst Wagner?) gemeld. Helle heeft hem er eerst flink 
over onderhouden, dat hij ons geen versterking had gezon
den en ma.ar stil in zijn stellingen was gebleven. &- w-erd 
ons echter medegedeeld, dat men in Ede vernomen had, dat 
het gehele bataljon ·was vernietigd en dat wij waren ge
sneuveld. Helle heeft die kolonel de situatie op de Ginkelse 
heide uiteengezet. Wij hebben onze rapporten geschreven en 
hebben die nacht verder bij Dr. Dijkema in de verbandplaats 
doorgebracht. Ik heb wat geslapen en in de nacht, nadat 
Hink terug was gekomen ben ik naar de weg van Ede naar 
Apeldoorn geweest, waar ik Einenkel ontmoette. Hier zijn 
we-er wat mannen verzameld, wapens nagekeken en deze zijn 
daarna naar Ede gebracht. Hier kreeg ik opdracht om er een 
compagnie van samen te stellen. Ik kreeg hiervoor ongeveer 
80 man bijeen. De volgende morgen vroeg, ben ik hiermede 
ingezet in het bos, vlak ten Oosten van Ede en ten Noorden 
van de spoorbaan (De Zijselt). De opdracht was het bos te 
zuiveren van de vijand en tevens om de spoorbaan in handen 
te houden. Einenkel is langs de spoorbaan opger1..tkt. Ten 
Zuiden werd het bataljon van de onderofficiersopleiding 
uit .Arnhem ingezet, onder leiding van de SS Stu_-rmbannflihrer 
Eberwein, die ik daar voor het eerst ontmoette. Wij hebben 
bij het naar voren gaan, steeds contact met elkaar gehouden 
en over en weer patrouilles naar el~aar gezonden. In het 
Noorden rukten de comp8.E:,-nieën van de Wehrmacht opa De Noor
delijke bosrand van het bos ac.hter Ede, was de grens van 
het terrein, dat ik moest zuiveren. Op deze vleugels werd 
ik gedekt door de Wehrmacht. Verder naar het Noorden werden 
alleen patrouilles gereden, hetgeen ook de vorige dag reeds 
was gebeurd door militairen uit Apeldoorn, ik vermoed van 
Hohenstaufen of .Frontsberg. liet waren troepen die voorzien 
waren van S.P.Yl. (Schutzen Pantzer Wagen). Dit waren gepant
serde rupswa.gens die van boven open waren. Hiermede werd 
een groep van 15 man vervoerd, het voerde een stuk geschut 
van 2 c.m. Deze reden de bossen door aan de Noordzijde, dus 
van Apeldoorn naar Otterlo enz. Zij hebben wel steeds ver
binding met ons onderhouden.-----------------------------
In de nacht is er een melder naar het steunpunt van Bronk
horst in de Hindenkamp gezonden, om hen te zeggen, dat hij 
naar me moest komen. Hij is afgelost door een Oberaturm
führer van de SS uit Ede, genaamd Laban. Het steunpunt is 
in onze handen gebleven. Zoals U reeds bekend is, is Bronk
horst daarna in Ede gebleven, eerst om verspreide mannen te 
verzamelen, daarna als gevangenen bewaker. Wat hij daar ver
der heeft uitgevoerd is mij niet bekend. De gevangenen die 
wij verder maakten \Verden allen naar hem afgevoerd en later 
zijn deze waarschijnlijk wel naar een andere plaats over
gebracht. (Gedeeltelijk naar .Amersfoort, Prins Bernhard
kazerne). De comp~ieën van de 88e Schifstamabteilung heb 
ik niet meer gezien die eerste dagen~ Pas toen het teg;en 
het einde liep en wij in Oosterbeek lagen, heb ik hen \veer 
terug gezien, doch ook daar hebben zij geen rol gespeeld. 
In de richting van Wageningen .lag een bataljon (het z~g. 
SS Ersatzbataljon 16) onder commando van de SS Obersturm
bannflihxer Krafft. Dit bataljon is op de rechtervleugel van 
1"'berwein ingezet en trok zo verder raede op naar Wolfheze, 
tot dit was bezet. Het bataljon van :Zberwein is vanaf Di:i.s-
d..a.Jlmorg-en tA.o-Al i .;\r mo+ "''"' ~- --~--1,-1- ~- .: - --'- - - ' 
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rechterflank gebleven tot het einde toe.---------------
Het was omstreeks 7.00 uur in de morgen van 19 September 
1944, dat ik mij met mijn comp~-nie van ongeveer 80 man op
stelden achter de kazernes na.bij het station te Ede aan de 
spoorbaan naar Arnhem, om het terrein in Oostelijke rich
ting te zuiveren. De commandopost van Helle was toen geves
tigd in een hotel nabij dat station (We]gelegen). Hierheen 
waren alle overige mannen van het bataljon gebracht. Het 
voorliggende bosterrein was omstreeks 11.00 uur die morgen 
geheel gezuiverd. Wij hebben daar nog al enige buit ge
vonden o.a. een aantal motorfietsen. Zoals ik U reeds ver
klaarde bevond. het bataljon van ~~erwein zich op onze rech
tervleugel. llinenkel trok met ons mede langs de spoorbaan in 
Oostelijke richting. Veel tegen&tand ondervonden rij niet. 
Het was de bedoeling om de luchtlandingstroepen in twee~n 
te splitsen. Dit moest dan gebeuren, zo ongeveer langs de 
spoorbaan. Dit.is echter niet gelukt, vermoedelijk wel om
dat de vijandelijke troepen, die naar het Noorden lagen, 
door de Wehrmachtscompagnieën werden aangevallen. Vermoede
lijk dat de luchtlandingstroepen toen teruggetrokken zijn 
in Zuid-Oostelijke richting, om te voorkomen, dat zij van 
de hoofdmacht, die in Oosterbeek -lag, zouden worden afgesne
den. Onze opzet is dus niet gelukt. Toen wij om ongeveer 
11.00 uur dus aan de bosrand lagen, zijn wij da.ar een half 
uurtje blijven liggen. Ik heb contact opgenomen met da 
compagniescommandanten van Eberwein om de stand van zaken 
te bespreken. Einenkel rukte in~~ssen nog een eindje voor
uit en bleef daar ook wachten. Een patrouille van Lberwein 
was reed.s een eind verder het bos in geweest en hadden daar 
een paar gewonden van de compagnie van Fernau gevonden, die 
da.ar goed verbonden door de geallieerden waren achtergelaten. 
Deze heb ik nog ondervraagd over de rijze waarop ?ernau was 
gevangen genomen, waarover ik U hiervoor reeds heb verklaard. 
Ik heb mij daarop nog naar Helle begeven om hem verslag uit 
te brengen. Hij zeide mij toen dat ik weer terug kon gaan 
en verder oprukken. Hij zelf bam. mij achterna en vestigde 
eerst zijn co!Illllandopost enige tijd aan de bosrand. Toen ik 
daarna bijna aan de overzijde van de Ginkelse heide was aan
gekomen met mijn compagnie, dus tot de plaats, waar de com
pagnieën de vorige dag waren gekomen, kreeg ik vuur uit de 
bosrand. Ik heb mijn mannen, in rust gebracht achter een lage 
wal, die daar juist voor de bosrand is gelegen. Het bleek 
toen noodzakelijk om eerst onze munitie aan te vullen, waar
toe ik een paar man heb uitgezonden. Zelf ben ik er ook nog 
op uitgegaan. Op de heide lag nog veel munitie dat daar da 
vorige dag door ons was achtergelaten. Toen dit alles zover 
was, kwam de SS Untersturmführer Scheers, een Hollander uit 
Zwolle, met een sectie SS uit Ede voor versterking. Rem is 
toen het bevel over de gehele compagnie overgedragen. Ik heb 
toen de commandopost ingericht bij het viaduct in de nieuw 
ontworpen rijksweg (zie schets II). Toen wij daar juist voor 
de bosrand lagen, k.vamen er vier Duitse jachtvliegtuigen, die 
nog een aanv~l deden op de stellingen van de vijand in de 
bosrand. Toen dit gebeurd was, is onze aanval, tezamen met 
die van het bataljon van ~~erwein doorgezet. Omstreeks 12.00 
uur of even later, heb ik het co!Ilr:laildo over de compagnie aan 
Scheers overgedragen. Omstreeks 2.00 uur in da middag kwam 
Bartsch weer terug. Ten Noorden van de nieuw ontworpen rijks
weg, in het z.g. Ginkelse· Zand, had de vijand zich genesteld 
en hier kregen wij heftige tegenstand. Het bleek even later 
waarvoor dit was. Omstreeks 3 "oo uur ü1 de middag kwam .name
lijk de derde luchtlanding~ nu uitsluitend met glijvlieg
tuigen. Deze landden op het open terrein, ten Oosten van het 
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boa waarin wij zaten (ten Oosten van. de Buunderkamp). Wij 
hebben toen met alle macht een aanval ingezet en aldus be
reikten wij in de avond en nacht de bosrand, ooatelijk van 
de Buunderkamp. (Frontlijn Kru.islaan-Hutlaan, zie stafkaart). 
Hink was die dag in Apeldoorn geweest voor operatie aan zijn 
a.rm, waaraan hij was gewond. Hij is in de avond weer terug 
gekomen. Er. werden toen weer een drietal compagnie~n gevormd 
en wel onder Eartsch, Hink en Scheers. In de vroege morgen 
werd de commandopost van het bataljon naar voren verlegd. 
In de nacht had ik opdracht om hiervoor een geschikte plaats 
uit te zoeken. Ik begaf mij met een onderofficier na.ar voren. 
Dit was de Hollandse SS Unterscharfü.h..~r Salzman uit Amster
dam. Ik begaf mij zover naar voren, dat ik midden tussen een 
aantal voertuigen van de vijand terecht kwam. Ik bemerkte 
dit pas toen ik er vlak bij was. Ik zag hier kans om met een 
jeep van de vijand weg te komen. Deze werd bestuurd door 
Salzmana Wij begaven ons daarmede langs de zandweg in Noorde
lijke richting naar de straatweg en zo naar de gevechtsstand 
van Helle, die nog bij het viaduct was. Helle is toen met mij 
naar voren gegaan en hebben rij omstreeks 5.00 uUI in de mor
gen van Woensdag 20 September 1944, da colll!landopost ingericht 
in een boswachtershuis, dat juist ten Noorden van da Buundar
kamp ia gelegen. Hier had Bartsch tevoren ook zijn commando
post gehad. Deze verlegde zijn commandopost omstreeks 4.00 
uur naar een der geallieerde glijvliegtuigen, verder naar 
vorena Deze bleef da.ar tot omstreeks 11.00 uur. Helle is daar 
dus om vijf uur in dat huis gekomen. In de morgen werd tevens 

de troepenverbandplaats onder .Dr. Dijkema in de nabijheid 
ondergebracht, die tot die tijd toe in Ede was geweest. De 
toestand des middags om 12.00 uur op 20 September was inder
daad zo ongeveer als op Schets II is aangegeven. Einenkel 
lag toen nog langs de spoorbaan. Rechts bevonden zich nog 
steeds de troepen va.n Eberwein en in het Noorden lagen de 
Wehrmachtscompagnieën. Ik heb daar toen ook nog weer marine 
gezien, doch wat deze uitvoerden weet ik niet.------- -----
Het was natuurlijk steeds een bewegingsoorlog, zodat wij 
telkens een andere positie hebben ingenomen. De zuivering van 
het terrein ten Noorden van ons, was tegen 11.00 uur reeds 
zover gevorderd, dat de linkervleugel van het bataljon begon 
om te zwenken naar het Zuiden. rlaar da compagnieën van de 
weermacht zijn eebleven is mij niet bekend. In het Zuiden 
waren de bataljons van Eberwein en het ten Zuiden daarvan 
liggende bataljon van Krafft, die vanaf Bennekom heeft ge
opereerd, reeds in de nabijheid van Wolfheze gekomen. Om-• 
12.00 uur was Wolfheze bevrijd en waren de geallieerden terug 
getrokken ten Zuiden va.n de spoorbaan. Wij hebben daarna 
met Ebarwein en Krafft een bespreking gehad in Wolfheze. Ik 
kan niet zeggen, dat ik Lippert daar toen gezien heb. LipFert 
was namelijk belast met het commando over alle bataljons, 
zoals dat van ons, die van Ebe::--Nein en het bataljon van Krafft. 
Wij noemen dit een 11 Kampfgruppe 11 • Hierin waren dus bij de 
gevechten onderdelen verzameld, behorende tot verschillende 
eenheden, die tevoren niet bij elkaar hoorden. Lippert was 
voordien commandant van de SS Cnderofficiersschool te Arnhem. 
Na de bespreking in Wolfheze werden de troepen opnieuw in
gedeeld. Het bataljon van Kra.fft kreeg de taak toegewezen 
om zich op te stellen ten Noorden van de spoorbaan om te 
zorgen , dat de teruggedrongen vijand niet door zou kunnen 
br eken naar het Noorden en zich op deze wijze uit de omsin
geling terug zou trekken. Verderop na.ar het Noord-Oosten lag een 
politi ebataljon, dat daar in rust lag. Deze moesten eveneens 
zorgen, dat de vijand niet door kon breken naar het Noorden. 
Vanaf de Rijnbrug in .Arnhem we::-d.èa vi j ~d naar het ·Heaten 
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gedrongen in de richting Costerbeek. Hier zaten de troepen 
van da Divisie Hohenataufen. Hoe da toestand daar was risten 
rij niet op d.a.t tijdstip. Het Wachbataljon en het bataljon 
Eberwein lagen op één lijn ten Zuiden va.n de spoorbaan. Wij 
met het Wa.chba.taljon kregen het gebied toegewezen vanaf de 
spoorbaan tot de weg welke uit '.,'iolfheze naar Oosterbeek 
loopt, langs hotel Wolfheze. Wij zijn toen zo naar het Oosten 
opgerukt, de vijand steeds meer terugdrijvende. Een ein~ 
buiten Wolfheze vlak voor Oosterbeek, sneuvelde de Untersturm
ft!hrer Schaars en werd daarna vervangen door Einenkel. Op 
de rechtervleugel va.n Eberwein la.geen afdeling Reichsarbeits
dienst (R.A.D.), Duitsers dus die als militaire' eenheid aan 
de gevechten deelnamen. Hoe dat verder precies was ia mij 
niet bekend. Het is verder inderdaad juist, dat gedu=ende 
de laatste dagen van de gevechten een bataljon van de Hermann 
Göring Divisie ongeveer 24 uur aan de gevechten hebben deel
genomen en zware verliezen hebben geleden, waarna zij zijn 
teruggetrokken. Hoe het daarmede verder is geweest, is mij 
niet bekend. Onze commandopost is daarna ingericht nabij 
hotel Wolfheze. In het hotel zelf was onze troepenverband~ 
plaats onder Dr. Dijkema. In éen woning in de nabijheid was 
de commandopost van Eberwein ingericht. Wij zijn daarna 
steeds verder naar voren getrokken met ons bataljon, dat 
toen nog maar uit ongeveer 200 man bestond, bereikten wij 
in de vroege morgen van 21 September 1944 de buitenrand 
van Oosterbeek, juist ten Oosten van het sportterr~in. Door 
Dijkema was toen een vooruitgeschoven verbandplaats inge
richt, ongeveer halverwege onze stellingen en de bata.ljons
commandopost. In de morgen van 21 September 1944, deden wij 
met het bataljon een aanval in de richting van een hoogte 
voor ons om deze te bezetten (hoogte 63 .5) • Wij bleven toen 
voor die hoogte steken. Omstreeks 11.00 uur deden wij weer 
een aanval met ondersteuning van infanteriegeschutvuur. De 
situatie was toen zo, dat onze linies verkort werden in ver
band met de verliezen die rij hadden geleden, waardoor wij niet 
over voldoende personeel meer beschikten. De situatie zoals 
clie op Schets III is aangegeven, geeft de toestand dan ook 
weer tot ongeveer 21 September 1944, des morgens vroeg. Daar
na golfde het gevecht steeds heen en weer. De comp~unieën 
van Eberwein schoven wat , meer naar boven om aan onze rechter-

-r vleugel aan te sluiten~/Toen in de morgen van 21 September 
1944, ons bataljon, en voornamelijk de compagnie van Hink, 
naar voren ging om hoogte 63.5 te bezetten, kwamen er een 
paar rode kruis soldaten van de vijand naar voren die met 
een rode kruis vlag zwaaiden. Onze mannen staakten daarop 
het vuur om af te wachten wat er gaande was. Plotseling 
echter verdwenen de rode kruis mannen en openden de daar
achter aan komende vijandelijke militairen het vuur op onze 
stellingen. Onze mannen werden hierdoor zodanig verrast, 
dat zij met ernstige verliezen werden teruggeslagen op de 
linie van des morgens vroeg. Dit gebeuren heeft bij ons ern
stige verontwaardiging verwekt~ Door op deze wijze misbruik 
te maken van het rode kruis embleem hadden wij ernstige ver
liezen geleden. Als de vijand toen de aanval had doorgezet, 
waren zij door onze linie heengeslagen. Het is echter niet 

~ gebeurd./ Wat de meer naar het Zuiden door de vijand ui tge
voerde áctie betreft, waarover Helle U heeft verklaard en 
de vijand achter onze linie kwam., is mij niet veel bekend. 
Ik weet wel, dat dit is gebeurd, doch hoe dit precies is 
gebeurd weet ik niet. Ik heb toen wel op Woensdag of Donder
dag de vijand achter onze stellingen ontmoet. Het is inder
daad juist wat Helle U heeft verklaard over de zo goed ge
camoufleerd opgestelde-vijandelijke scherpschutters. Die 
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hebben ons inderdaad gevoelige verliezen toegebracht. Toen 
rij dus in de morgen van 21 September 1944, bedoelde hoogte 
hadden bezet, lagen wij aan de rand van een klein heide
terrein. Hierna werden rij teruggeworpen. In het Zuiden, 
lagen da 7e Compagnie van .Eberwein eveneens voor eenheids
terrein. Het was onmogelijk om hieroverheen te komen. Zodra 
ma.ar iemand zijn hoofd liet zien, kwamen de scherpschutters 
van de vijand in actie. Toen wij dus op woensd.a.gmorgen, 21 
September 1944, weer op onze uitgangsstelling waren terugge
slagen op de wijze als ik U hiervoor heb verklaard, werd 
er door Lippert bepaald, dat er weer een aanval moest worden 
gedaan. De bedoeling was om onze linkervleugel naar het 
Zuiden om te laten zwenken en zo da vijand over de ~eg van 
Arnhem naar Heelsum terug te dringen. Hiervoor moesten wij 
dus het open heideterrein over, gelegen ten Oosten van hoogte 
63.5. Helle kreeg dus deze opdracht, doch hij ,ras van mening 
dat het niet kon. Hij zeide, hetgeen ook wel juist was, dat 
het Vlachbataljon telkens mede van de zwaarste opdrachten had. 
uitgevoerd, dat bovendien zijn troepen zeer vermoeid waren 
en verzwakt door de vele verliezen en dat het dus ondoenlijk 
was om aan de opdracht te voldoen. Lippert was de mening tee
gedaan dat het wel kon en het gevolg was, dat Lippert aan 
Helle mededeelde dat hij van zijn commando werd ontheven~ 
Hij werd naar .Amersfoort 'gezonden op de 22e September 1944. 
Nu was het de bedoeling, dat wij met ons overige personeel 
aan het bataljon van Eberwein zouden worden toegevoegd, doch 
hiertegen verzette zich Ba.rtsch. Hij liet Lippert weten, dat 
hij (Bartsch) er niets voor veelde om onder een hem vreemde 
bataljonscommandant te staan en dat hij zelf mans genoeg 
was om het bevel te voereno Dit laatste is dan ook door Lip
pert goedgevonden. Nadat Helle dus weg was is de door -Lippert 
bevolen aanval ingezet, doch niet met zoveel enthousias~e als 
de aanval van Woensd8.è,-morgen. Het ging nu langzaamaan, doch 
ten slotte werd het heideterrein door ons genomen. Da.ama 
kwamen wij aan het meer met huizen bebouwde gedeelte van 
Oosterbeeko Hier moest zeer zwaar worden gevochten. Vrijwel 
elke woning was in een vesting herschapen, Het was op 25 
September 1944, dat wij tenslotte de weg bereikten van A.rnhem 
naar Heelsum, dus de hoofdweg~ Links van ons waren nog wel 
vijandelijke posten overgebleven, die zich in verschil l ende 
woningen hadden genesteld, doch deze veroorzaakten ons niet 
zo veel last meer. Hink was intussen reeds naar Apeldoorn 
vertrokken om opgenomen te worden in het Lazaret. Einenkel 
was ook weer terug naar .Amersfoort om het Wachbataljon op
nieuw in te deleno Toen de gevechten bijna waren afgelopen, 
ging Bartsch ook weg. Helle had mij op 24 September 1944 een 
boodschap gezonden om terug te keren , doch Eberwein wilde mij 
niet laten gaan. Hij vond dat ik aan het front meer nodig 
was dan in .Amersfoort • .3r waren ons in die tijd een drietal 
tanks toegewezen. Dit waren Franse tanks en zodra één van 
deze de neus buiten hat bos liét zien, werd zij door het V1J
a.ndelijke antitankgeschut in brand geschoteno Nij hadden dus 
niet veel aan deze dingen. De 23e September wer d nog een lucht
landing gedaan aan de overzijde van de Rijn, dus in de Betuwe 
tussen Driel en Elden. Dit was blijkbaar bedoeld om aan de 
overzijde een gebied te bezetten, waardoor de overgebleven 
troepen ten Noorden van de Rijn de s elegenheid zouden krijgen 
om naar de Zuidelijke Rijnoever over te steken . In der.acht 
van de 25e op de 26e September werd door de geallieerden een 
geweldig spervuur afgegeven ten Oosten van het Doornwerthse 
bos. Dit was bedoeld als een vuurgordijn. Hierdoor konden da 
nog overgebleven vijandelijke troepen proberen over de lijn 
heen te ontkomen, het~een ten dele dan ook gelukt is 0 Toen 
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op 23 of 24 September 1944, deze luchtlandingen plaats vonden 
in de Betuwe, werd van onze zijde een geweldig flakspervuur 
afgegeven, waardoor het niet mogelijk was, da.t de luchtla..~din-

..,.. gen op de Noordelijke oever kon ~orden uitgevoerd.,/Op de 25e 
1 September was nog slechts een klein gebied in het midden van 

Oosterbeek overgebleven. De rest, ongeveer 6000 man van de 
vijand gaf zich toen over. Hoeveel er in de daarop volgende 
nacht nog over de Rijn zijn ontkomen is mij niet bekend. Onder 
de gevangenen bevonden zich zeer veel sewonden. Gedurende de 
tijd, dat wij de luchtlandingstroepen bezig waren geheel in 
te sluiten, werden dagelijks voorraden levensmiddelen, munitie 
en andere zaken door de · lucht aangevoerd, doch veel hiervan 
kwam niet op de bestemde plaats terecht. Het meeste viel in 
onze handen. Even ten Zuiden va.: onze commandopost in de na
bijheid van hotel '.Volfheze werd. ook nog een voor è.e vijand 
bestemde hoeveelheid levensmidiele~ afgeworpen~ Ik en nog 
anderen waren in het bezit gekocen van Engelse lichtsein
pistoleno Toen de vliegtuigen nad.erden schoten wij hiermede 
lichtpatronen af. Het sevolg was, dat de vliegers hWl voor
raden op bedoeld heideterrein afwierpen. Alles k~am toen in 
onze handen. Nadat de vliegtuigen hun yoorradel'.l hadden afge
wor.rien, trad onze luchtafweer in actie, waardoor verscheidene 

J,.vliegtuigen werden afgeschoten~1 Toen de gevechten dus op 26 
September 1944, waren geëindigd, keerde ik ook weer terug naar 
.AJnersfoort. De geleverde gevechten zijn ontzettend zwaar en 
afmattend geweest. Wij hadden v::-ijwel niet geslapen en wij 
waren dan ook allemaal dodelijk vermoeid. De totale verliezen 
voor zover mij bekend, welke het ~achbataljon had geleden, 
zijn als volgt. Toen de eerste d.o:ienlijst in Amersfoort ·aerd 

. opgemaakt, stonden hierop al meer als 50 man. Later is deze 
. lijst nog aangevuld, doch het juiste aantal is mij niet bekendo 
:.Aangenomen kan worden, dat dit hoger is als 60 man. Toen het 
bataljon werd in6ezet op 17 Septe2ber 1944, waren er ongeveer 
850 man, hierbij inbegrepen de trossen die aan de strijd deel-

-:- namen. De 2e Compa.:,c-nie was hierbij dus niet ingedeelda/ De 
i totaal verliezen van het bovenstaande aantal (850) man bedroe

gen meer dan de helft. Hieronder versta ik doden, vermisten en 
gewonden (zwaar ongeveer 300 man). Hierbij moeten dan verder 
nog gevoegd worden ruim 150 gedeserteerden, die niet 11eer zijn 
teruggekeerd. Er waren nog meer gedeserteerd, doch een aantal 
zijn later opgehaald en gestraft;• Van het overige personeel 
is te .Amersfoort opnieuw een bataljon van vier com:p%:rnieën 
gevormd, bestaande uit ongeveer 400 man, hetgeen later mis
schien tot ongeveer 450 man is uitgebreid, doch dan ook niet 

,.:_meer".-----------------------------------------------------
3 o HABS MICHEL LIPP.ë:.R.T, geboren te Schönwald (Dld), 24 April 

1897, voormalig ~S Standartenfü..'fu-er der "Haffen SS (Kolonel), 
wonende te Hasslinghausen (West:falen Dld.), thans gedetineerd 
in de Strafgevans-enis aan het ~olvenplein te Utrecht, die 
mij over de slag bij Arnhem het volgende verklaarde:------
"Op 17 September 1944, toen de geallieerde luchtlandingen 
bij Arnhem plaats vonden, was ik gelegerd in Sector aan de 
,vaal tussen Gorinchem en Zal tboomel, met de SS O'nterführer
schule, die indertijd in Arnhem heeft gelegen. Deze O'nter
ftl.h.rerschule (Onderofficiersschool) bestond uit twee com
pagnieën. Het waren allen jon~e:nannen van zo ongeveer 24 jaar. 
Ik had de opdracht om de uit Eel~i~ terugtrekkende troepen, 
alsmede de vijand aldaar op te var.gen. Ik kreeg op 17 Sep
tember 1944, bij het bekend word.en van de luchtlandingen 
van de W .B .N. Generaal Chr-istiansen opdracht om naar de 
Grebbeberg bij ·Rhenen te gaan en :rij daar bij de Generaal 
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Van Tettau te melden, van wie ik nadere opdrachten zou krij-
gen voor da inzet tegen de luchtlandingstroepen. Daar aange
komen werden mij buiten mijn eigen compa.e,'"'"Ilieën nog toegewe-
zen aen Fliegerhorstbataljon, vermoedelijk afkomstig van 
Soesterberg, de 10e Schifstamabteilung (marinetroepen), later 
nog een paar oompagnieän van een onderofficieraschool van 
het luchtwapen (Hermann Göringtroepen) en een bataljon onder 
commando van de Obersturmführer Kraf'ft (Ersatzbataljon 16). 
Later k:.ra.men hier nog bij het Wachbataljon van Hella en nog 
enkele andere onderdelen. Het was dus van alles wat. Aanvan
kelijk heb ik met de laatstgenoe~de troepen geen verbinding 
gehad. Behalve mijn eigen compaenieën waren de andere de 
eerste dagen mij toegewezen troepen geen voor het gevecht 
behoorlijk afgerichte soldaten. De mannen van mijn compag-
nieijn hadden reeds dienst gedaan aan het Oostfront. Het 
Fliegerhorstbataljon bestond uit oudere mannen, die dus niet 
geschikt waren voor frontdienst, deze hadden niets anders 
gedaan dan benzinevaten gerold. De militairen van de Schif
stamabteilung waren ook mannen waar ik niets aan had. Toen 
ik bij Generaal Von Tet tau was, vroeg ik inlichting.en over 
da vijand, sterkte, plaats van opstelling enz., doch er was 
de Generaal niets over bekend. I~ moest dat zelf raaa:r te 
weten zien te komen. De compagnieën van de Schifstamabteilung 
zette ik in aan de Rijn. Ten Noorden daarvan, zette ik over 
een vrij breed front mijn eigen comp~crnieën in. weer ten 
Noorden hiervan werd het Fliegerhorstbataljon ingezet. Wat 
er verder ten Noorden zat is mij pas later bekend geworden. 
De eerste dagen-, 18 en 19 Septe~ber 1944 - heb ik de hier
voor genoemde troepen ter mijner beschikking gehad. Op 19 
September 1944 trof ik Helle in Wolfheze aan. Bij het op-
rukken via ïlageningen, Renkum en Heelsum in de richting 
·aolfheze kreeg ik, ongeveer ten Noorden van deze plaatsen 
tegenstand van de vijand. Hierbij werden mij een vijftal 
Renault Pantzers ter beschikking gesteld, die echter al heel 
gauw door de vijand in brand werden geschoten. Tevens heb ik 
nog de beschikking gehad over enkele stukken licht infanterie 
geschut, welke afkomstig waren van een compagnie, welke niet 
was ingezet. (Deze waren vermoedelijk af'komatig van de 13e 
Compagnie van het Regiment Landstorm Nederland, welke com
pagnie tijdelijk was toegevoegd aan de Staf van. Generaal Van 
Tettau. De commandant hiervan was de SS Obersturmfüh.rer Schulz). 
Verder herinner ik mij, dat mij in die tijd nog een Panzer
jagercompagnie ter beschikking werd gesteld. (Vermoedelijk 
wordt hier bedoeld een comp8.oonie, welke indertijd bestemd 
was voor de steunpuntbezetting in Clingendaal bij Den Haag). 
Bij de verschillende onderdelen had ik officieren, welke bij 
mijn compagnieën waren ingedeeld, ter beschikkil"..g gesteld van 
die onderdelen, zoals de Schifstamabteilung, Fliegerhorstba.
taljon enz. De m~wen van de onderofficiersschool van het 
luchtwapen zijn slechts een pa.ar dagen ingezet en daarna 
wegens hun grote verliezen teruggetrokken. Dit waren meest 
jongemannen van nog geen 20 jaar oud. Ik moet U hierbij op
merken, dat dit allen Duitsers waren (uitgezonderd dan de 
mannen van de Panzerjagarcompagnieën, waarbij zeer waar
schijnlijk een groot aantal Hollanders zijn geweest.) Toen 
ik op 19 September 1944, in Wolfheze Halle en de officieren 
van de andere onderdelen ontmoette, heb ik al deze troepen 
onder mijn colillllando gekregen. (De aldus onder één commando 
staande troepen van verschillende onderdelen, wordt een Kampf
gruppe genoemd). Eén of twee dagen voor het einde van de ge
vechten, heb ik het bevel overgegeven aan een SS Sturmbann
ftlhrer van de Divisie üohenstaufen. Diens naam is mij niet 
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van de Stand.a.rtenführer Bitrich, die ziJn commandopost in 
Velp of in een andere plaats ten Noord-Oosten van Arnhem had. 
Ik kon het niet eens worden met de Generaal Von Tettau, wat 
da reden was dat ik het commando moest overdragen. Da Hermann 
Göringtroepen heb ik teruggenomen ongeveer ten Zuiden van 
Wolfheze. Dit is dus geweest voordat Helle van zijn commando 
werd ontheven. Voor zover mij bekend, is de opdracht hier,oor 
van Rauter afkomstig, of althans heeft deze er aan mede ge
werkt. Het was n.lo zo, dat toen ik het bataljon van Helle 
onder mijn bevelen kreeg, deze naar mijn •zin niet snel ge
noeg oprukte en dat was hierbij van groot belang. Ik zag in 
dat door een snel toeslaan, wij het meeste succes konden be
halen. De oorzaak hiervan lag aan het feit, è.at Hella geen 
frontervaring had, zoals dat trouwens ook het geval was met 
andere onderdelen, die tevoren niet aan gevechten hadden 
deelgenomen. Zo had ik het de eerste dagen met andere onder
delen meegemaakt. Ten Oosten van Bennekom-Wageningen lag een 
compagnie, die zogenaamd niet vooruit kon komen, omdat zij 
teveel tegenstand ondervonden. Ik ben er toen zelf heen ge
weest om de mannen tot meer activiteit aan te sporen. Toen 
Rauter mij eens opzocht in mijn commandopost vroeg hij mij of 
er nog iets bijzonders 'Was. Ik deelde hem injn mening over 
Helle mede. Wat Rauter daarop heeft gedaan, weet ik niet 
doch later bleek, dat lielle een bevel had gek.regen, dat hij 
van zijn commando werd ontheven. Hij heeft zich daarop bij 
mij afgemeld. Ik kende Helle overigens niet. Voor het eerst 
ontmoette ik hem in de zomer van 1944,' ter gelegenheid van 
de verjaardag van Generaal Demelhuber in Voorburg. Het is · 
wel mogelijk, dat het in de voormiddag van 22 September 1944 
is geweest, dat Helle toen is vertrok.ken. Wat er toen nog 
over was van zijn bataljon is tijdelijk ingedeeld geworden 
bij mijn compagnieMn, welke toen onder commando stonden van 
de SS Sturmbannführer Eberwein. Overigens kan ik U verklaren, 
dat hetgeen Uauma.nn U over de gevechten om Oosterbeek enz. 
heeft verklaard, wel juist is. Bijzonderheden over de laatste 
dag of dagen van de gevechten, kan ik U niet geven, omdat 
ik toen weg was".------------------------------------------

4. HUGO WILHZLlii F.!ilil'UU, geboren te Erk.rath bij Dusseldorf (Dld), 
23 October 1894, voormalig kamerdienaar van Ex-keizer ~ilhelm 
II van Duitsland te Doorn, gewoond hebbende te Doorn, Kamp
weg 11, later SS Oberstu...."'"Illführer van de Wa.ffen SS en gediend 
hebbende bij het SS Wachbataljon 3 (Nord-West), compagnies
commandant van de 6e Compagnie, die over de slag om Arnhem 
als volgt verklaarde.--------------------------------------
"Bij de slag om Arnhem, welke op 17 Septeraber 1944 een aan
vang nam, werd ik met een gedeelte van mijn compagnie inge
zet. Dit waren in totaal ongeveer 36 man. De rest van mijn 
compagnie was met de compagnie van de SS Hauptsturmfühxer 
Ziegler mede naar Duitsland om een transport "Hä.ftl~en" 
uit het P.D.A. te Amersfoort over te brengen na.ar Duitsland. 
Ik kreeg opdracht om met de compagnie van de SS Hauptsturm
führer Bartsch naar &ie te marcheren. Deze compagnie (4e) was 
voor dit geval gemotoriseerd. Hierbij was ingedeeld de afdeling 
van de SS Hauptscharführer Einenkel, waarbij waren ingedeeld 
een aantal zware granaatwerpers. Wij kwamen laat in de avond 
in Ede aan bij de comma..~dopost van Helle, die met enkele 
leden van zijn Staf vooruit was gereden, via de Grebbeberg 
naar Ede. De eerste commandopost was ingericht in een ca.f~ 
aan de Rijksweg van Ede naar .Arnhem, juist aa..~ de Oostzijde 
van Ede. Vandaaruit werd eerst een verkenningstroep uitgezon
den in Oostelijke -richting, onder comriando van de SS Ober
scharfUhrer Sakkel, Hierna werd de compagnie van Bart9~h in 
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die richting uitgezonden, toen bekend werd dat de troep van 
sakkel, door de vijand uiteen was geslagen, nabij de bosrand 
ten Oosten van de Ginkelse heide. De compagnie was ongeveer 
140 man sterk denk ik. Nadat Ba.rtsch was vertrokken werd ik 
aangewezen om hem te ondersteunen. Het bleek dat Bartsch met 
zijn compagnie niet meer vooruit kon komen, omdat hij op hevig 
mitrailleurvuur stuitte. Toen ik mij bij hem ~eldde, had hij 
z:tjl compagnie in stelling gebracht, evenwijdig met da bcsrand 
tussen de schaapskooi tegenover de boerderij Ginkel en de 
bosrand ten Oos~en daarvan. Deze compagnie had zich daar in
gegraven. Verder bleek, dat Sa.lckel nog tussen zijn stellingen 
en die van de vijand lag. Hij was zwaar gewond en er was nog 
geen poging gedaan om hem te halen. Na overleg met Bartsch 
is hij uit het voorterrein weggehaald. Het bleek, dat het 
hoog nodig was, dat hij werd weggehaald, want hij lag als het 
ware dood te bloeden. Hij werd voorlopig naar de schaapskooi 
gebracht en daarna werd er een ambulancewagen gehaald om 
Sakkel te laten verbinden. Later is gebleken, dat het al te 
laat was. Hij is te Apeldoorn aan zijn verwondingen overleden. 
Ik ben er van overtuigd, dat als hij direct -.vas weggehaald, 
nadat hij gewond wa.a geraakt, dat hij nog in leven was ge
bleven. Toen Bartsch mij de situatie ter plaatse in de nacht 
had uiteengezet, gaf hij mij opdracht om stelling te kiezen 
op zijn rechtervleugel en van daaruit te proberen, door het 
bos een omtrekkende beweging te maken, zodat ik achter de 
stelling van de vijand terecht zou komen. De vijand had name
lijk met twee mitrailleursnesten stelling gekozen in het bos, 
ten Noorden en ten Zuiden van de Rijks~eg. Van hieruit konden 
zij, aldus goed verscholen, de gèhele compagnie van .Bartsch 
in bedwang houden. Er werden telkens licht patronen afge
schoten, die de gehele omge-ving in een helder licht zetten. 
Telkens wanneer maar iemand van de compa.oo-nie van Bartsch, zich 
maar even liet zien, werd hij onder vuur genomen. Ik ben daar
na in de nacht naar de mij aangev1ezen plaats gegaan en heb 
mijn mannen opgedragen, zich gedekt te houden en zo de morgen 
af te wachten. Ik heb daarna de situatie opgenomen, om zodra 
wanneer dit mogelijk was op verkenning uit te kunnen gaan. 
Ik was daar vroeger enkele malen in die omgeving geweest en 
was dus met het terrein enigszins bekend. Ik rist, dat er 
door het bos ongeveer vanaf het punt waar ik mij toen be-
vond een bospad in Noord-Oostelijke richting naar de Rijksweg 

-Ï moest lopen./Ik vermoede, dat indien ik dit pad zou volgen, 
ik achter de mitrailleurstellingen van de vijand moest komen • 
Toen het enigszins licht begon te word.en, heb ik enkele van 
de beste mannen uitgezocht en ben ik met hen op zoek gegaan 
naar bedoeld pad, hetwelk ik inderdaad vond. Ik heb dit pad 
daarna behoedzaam gevolgd en na enige tijd vernam ik Engels 
sprekende stemmen. Ik heb daarna de mannen, die met mij op 
verkenning waren gegaan, naderbij geroepen en toen ik precies 
had uitgezocht waar de stemmen vandaan kwamen, ben ik na.ar 
het mitrailleursnest toegestapt, dat zich ten Zuiden van de 
weg bevond. Ik riep de Tommy toe, dat zij zich over moesten 
geven, hetgeen zij dan ook deden. Daarna ben ik naar de over
zijde van de weg gegaan en heb ook daar het mitrailleursnest 
gevonden on de Tommy's gevangen genomen. Deze heb ik daarna 
onder geleiden van e;nkele van mijn mannen naar het bataljon 

-Lover laten brengen/Van een en ander bracht ik daarna rapport 
uit aan Bartsch. Voord.at ik begon met het uitvoeren van 
mijn verkenning en het daarna gevangen nnlffi~ van de Tommy's, 
was de compagnie van Hink ook ter plaatse gekomen. Deze 
compagnie was voorzien van enkele stukken geschut van 3.7 
c.m. en zware machinegeweren. Hiermede werd vooraf een hevig 
vuur afgegeven op de bosrand. Dit had echter geen uitwerkinK, 
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hetgeen ook al een gevolg was van het feit, dat wij niet 
wisten, hoe sterk de vijand tegenover ons was.---------
Toen dus de beide mitrailleursnesten waren opgeruimd en de 
oompagnie~n opnieuw ingedeeld waren, werden nieuwe stellings
plaatsen aangewezen. In de loop van de morgen werd ik aange
wezen om mat mijn compagnie van 36 man, in Zuidelijke rich
ting te gaan, naar de spoorbaan van Ede naar Arnhem. Ik had 
geen bepaalde opdracht, doch het was de bedoeling, dat ik 
weer de rechtervleugel van de compagnie van Ba.rtsch zou be
veiligen en aldus een verkenning uitvoeren. Toen ik in het 
Zuid-Oosten van da Ginkelse heide de bosrand bereikte, kreeg 
ik vuur van voren. Het bleek, dat er een aantal goed verdekt 
opgestelde scherpschutters in de bomen zaten, die niet waren 
te ontdekken. Deze mannen hadden zich werkelijk op buitenge
woon handige wijze in de toppen van de bomen onzichtbaar 
weten te maken. Dichterbij de spoorbaan geko• en, kreeg ik 
mitrailleurvuur van de overzijde van de spoorbaan. Ik leed 
hierdoor gevoelige verliezen. Ik had in korte tijd 12 doden 
en enkele gewonden. Ik liet mijn mannen direct in dekking 
gaan. Zelf ging ik op verkenning uit naar de spoorbaan. Ter 
plaatse waar ik mij bevond was een viaduct onder de spoor
baan door. Ik probeerde voorzichtig om de hoek te kijken, 
doch ik werd direct beschoten. Er was geen doorkomen aan. 
Zware wapens had ik niet bij mij, wel een paar hele lichte 
granaatwerpers, doch hiermede kon ik niets uitrichten. De 
mitrailleurs welke wij bij ons hadden, waren Tsjechische 
wapens, welke - elk ogenblik weieerden. Het was hopeloos ge
steld met onze bewapening. Alleen de geweren waren goed, 
doch hiermede konden wij niét voldoende uitichten. Met da 
paar mannen, die ik verder nog had overgehouden, kon ik dan 
ook niets uitrichten_. De compagnie van Kühne, heb ik helemaal 
niet gezien, doch deze moet ergens in het Noord-Oosten ach
ter mij hebben gelegen. Ik ben daarna omstreeks het middag
uur, ik denk tussen 13.00 en 14.00 uur naar de gevechtsstand 
van Helle gegaan om te proberen, versterking te krijgen van 
zware wapens. Toen ik in de boerderij Ginkel aankwam, bleek 
Helle afwezig te zijn. Bartsch bevond zich daar wel. Hij 
had zijn compagnie gelaten, voor wat het was. Tevens was de 
adjudant van Helle, de SS Untersturmführer Naumann daar aan
wezig en de SS Hauptscha.rführer Beijer. Naumann zeide dat 
Helle elk ogenblik terug werd verwacht. Later vernam ik, dat 
hij na.ar Amersfoort moest zijn geweest. (Vermoedelijk naar 
mevrouw Van Basse). Ik kon echter niet langer wachten en ben 
weer vertrokken. Naumann beloofde mij, dat hij zijn best 
zou doen om versterking te sturen. later kwamen enkele 
mannen van de afdeling van Einenkel met de grondplaten van 
de zware granaatwerpers en de munitie, doch de werpers zelf 
waren er niet zodat ik daar ook niets aan had. Van de com
pagnie van de SS Obersturmführer Bronkhorst, die in reserve 
lag, is zoals ik later vernam een sectie onder de SS Ober
scharfUhrer Roskam, ter versterking naar mij toegezonden, 
doch deze hebben mij niet bereikt. ~el heb ik Roskam zelf 
nog gezien. Hij was met zijn mannen in het bos blijven ste
ken. Het was dus een hopeloze boel. Zij werden tegengehouden 

-r-door de verdekt opgestelde schutters. _/ roen daarna, even na. 
drie uur in de middag, de tweede luchtlanding kwam, bevond 
ik mij in het bos, en wel aan de laan welke vanaf de spoor
lijn na.ar de boederij Ginkel loopt. Het was een prachtig 
gezicht al die valschermen uit de lucht te zien dalen. 'Nij 
vergaten gewoon om tegen de naar beneden komende vijand 
op te treden. En toen zij aan de 5Tond _waren, waren zij 
direct gereed om te schieten. Het wa_s daarna onmogelijk 
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om nog wat te doen. Ik ben met de mij overgebleven mannen 
door het bos heen, ten Oosten van de heide, in de richting 
van de Rijksweg gegaan. Onderweg heb ik Hink nog ontmoet, 
die een schot door een zijner polsen had gekregen. L~ kwam 
tenslotte bij de weg terecht en had toen nog twee man bij 
mij. Daar ben ik door een aantal tommy's krijgsgevangen ge
maakt. Ik was er maar blij om, "Rant ik zag het nutteloze 
van de situatie in. Bovendien heb ik niet van harte aan de 
gevechten deelgenooen. Bij de luchtlandingstroepen waren 
mili ta.iren van allerlei na.tionali tei ten. Ik zag o.a. ook 
Hollandera er onder. Ik wist dat een tweetal zwagers van 
mij in dienst waren van de Nederlandse Weermacht. De ene 
was bij de Nederlandse 1farine en de andere indertijd bij 
het Nederlands Indische leger. Ik liep met de gedachte rond, 
da.t de mogelijkheid bestond, dat ik de kans beliep, één van 
hen tegen te komen en dus genoodzaakt was om de wapens tegen 
hen te gebruiken en dit leek mij iets vreselijks. Nu ik krijgs
gevangene was, was à.it gevaar geweken. Nadat ik gevangen 
was genomen, werd ik naar Wolfheze overgebracht, daarna. ben 
ik naar .Arnhem overgebracht en daarna in Oosterbeek terecht 
gekomen. Na eerst ergens anders heengebracht te zijn, kwam 
ik tenslotte op een tennisveld terecht. Hier ben ik de ver
dere dagen van de ge•rechten geva.Y1gen gehouà.en. Ik had mijn 
verblijfplaats in een stenen waterleiding put, waarin zich. 
een afsluitkraan enz. bevonden. De andere mannen van ons 
en van andere a.fdeli?1€, die krijgsgevangen waren g emaakt, 
lagen in de open lucht op dat tennisterrein. Doo~ in de 
omgeving _opgestelde boomschutters en door andere 6·evechts
handelingen, zijn van de gevangenen nog een groot aantal 
gesneuveld. Wij heb'cen gedurendè de verdere tijd vrijwel 
geen eten gehad. D: ~eb er meermalen om gevraagd, doch mij 
werd gezegd, dat zij geen eten voor ons hadden, à.aar de 
eigen mannen eerst verzorgd moesten worden. 1~en heeft nog 
een parlementair r-aar ons bataljon gezonden om daar eten 
voor ons te halen, dcch daar werd niets verstrekt , omdat 
gezegd werd, dat de 1o:mmy 1 s maar zelf voor hun krij gsge
vangenen moesten zorgen. Ik heb daar enige benauwde dagen 
doorgebracht. Nij la.een als het waren tussen de strijdende 
partijen in. :Bovendien werd er telkens geschoten met artil
lerie van Duitse zijà.a, waar door wij ook telkens in groot 
gevaar verkeerden. 3ovendien regende het soms erg, zodat 
U wel kunt begrijpen, dat onze positie verre van aari.genaam 
is geweest. De krij5 sgevangen soldaten hebben dan ook vre
selijke dagen doorgebracht. Wij konden geregeld de mannen 
van ons bataljon en van de andere Duitse onderdelen op 
enige afstand zien lopen. Dit heeft zo geduurd, tot onge
veer 25 of 26 September 1944. Toen op een morgen was alles 
rustig. Ik hoorde en zag niets meer. Ik begaf mij naar een 
commandopost van de Tommy en vond deze geheel verlaten. Ik 
wist dat in de nabijheid een veldhospitaal was ingericht, 
waar de gewonden van de Tommy werden verzorgd en ook de 
onze. Ook daar bleek alles verdwenen te zijn. Toen ik daar 
met een paar man rond zocht, kwamen er plotseling een paar 
Tommy's binnen, die hun wapens op mij gericht hielien. Ik 
heb toen een va.n miin mannen on~ehaald di·e als tolk kon w .o , 
fungeren, daar hij wat school-Engels sprak. Na verloop van 
enige tijd kwamen er steeds meer Tornny's . Na enig overleg 
gaven deze zich allen over en tenslotte heb i k hen ergens 
laten verzamelen en aeeg ik contact met officieren va.ri de 
Duitse commandant ter plaatse. De gevangenen zijn da,a.rna 
overgegeven. en ik moest daarna rapport uitbrengen aan een 
Duitse coilllnandant.- l·iad.a.t dit · ·,1as afq el<Y~A,, _ 1-.o,,, ~ 1, -1- ~-· -
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gegaan naar .AlD,ersfcort. Het bleek, dat men intussen al van 
mening was, dat ik was gesneuveld. Helle keek zeer verwon
derd op, dat hij mij plotseling weer zag verschijnen.----
Vsrdere bijzonderheden over deze gevechten zijn mij niet 
bekend. Uada.t ik gevangen was genomen op 18 September 1944, 
weet ik niet meer wat er bij het bataljon gebeurd is. Over 
het na.ar .Ainersfoort terugzenden van Helle is mij eveneens 
niets bekend. Ik heb het later wel horen vertellen, doch 
de juiste toedracht -is mij ook niet gezegd.-------------
Ik heb ook horen vertellen, d.a.t Kühne op 18 September 1944 
is verdwenen en dat deze in Apeldoorn terecht moet zijn 
gekomen, doch hierover zijn mij ock geen bijzonderheden 
bekend".-------------------------------------------------

Uit de verklaring van Hans Rauter, v.m. E.H. SS u..~d Polizei
führer, SS ObergruppenfülITer und General-Leutnant der Polizei, 
hierover door mij gehoord, verklaarde, dat het ·ffachbataljon 
in zijn opdracht ~as ir1€ezet bij de slag om Arnhem. Voorts 
verklaarde hij dat Helle wegens on5 eschi~theid in de bevel
voering van zijn co.illlllando tijdens de slag om .A...~hem ·r,as ont
heven. Zie verder de verklaring van Rauter, voorkomende 
in het proces-verbaal hiervoor.---------------------------

5. KARL FRI.&)RICH HD;K, geboren te Heilbron (T1UXtenburg Dld.), 
29 Augustus 1914, van beroep koopman, wonende Lutzstr~sse 
16-I te Heilbron-Sonthei~ (Dld), v.m. Obersturmführer 
(1e Luitenant), destijds commandant va.n. de 3e Comp~ie 
van het SS Wachbataljon, door mij in het kort verhoord oyer 
het vorenstaande, kon hierover verder geen bijzonderheden 
meer verklaren. Over zijn bekomen verwonding op . de 2e dag 
van de gevechten, kon hij verder geen nadere gegevens 
verstrekken. Overigens k"Nam hetgeen hij verklaarde overeen 
met hetgeen hiervoor reeds is verklaard.------------------

Zie verder ook nog de verklaring van verdachten en getuigen 
voorkomende in het proces-verbaal hiervoor, o.a. J.A. Bronk-
horst en anderen.----------------------------------------

Dit proces-1rerbaal wordt als bijlage gevoegd. bij het proces
verbaal inzake contra de v~rd.achte P.A. Helle, A.P.H.G. Nau-
mann en anderen.------------------------------------------

Hiervan ~ door mij op afgelegde ambtseed opgemaakt, dit 
proces-verbaal, gesloten en getekend te Utrecht op 

17 Maart 1948. --------------------------------------------

w.g. Holwerda. • 
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VERKLARING DER T.E.!IBNS VOORKOMENDE OP ALLE SCHETS,:i;N 

De puntvlaggen geven de plaats aan van de betrokken bataljons
commandanten. Wanneer bij de vlag geen naam staat vermeld, kan 
aangenomen worden, da.t dit de commandopost van HELLE is. H. bij 
de vlag betekent Helle. E - EBERWEIN. 

ï:r.V.P. of Dijkema • de plaats we.ar de bataljonsarls DIJKBMA 
zijn verbandplaats of hulpverba.ndplaats heeft gehad. 

J-d.i t teken in het zwart geeft de plaa.t3 aan waar de compag
nieën van het Wachbata.ljon in stelling lagen. 

J--in rood, dubbel, geeft de plaats äan waar gea.llieerda mitrail
leursnesten lagen. Het enkele teken in rood geeft de plaats aan 

waar de geallieerde boomschutters verborgen zaten. 

teken voor bos. De groen lijnen geven de bosrand aan. 

- - - Compagnie grenzen. Met een punt er tussen batal-
jonsgrenzen.-------------------------------------------------

De pijlen, behalve de Noordpijlen, geven da marsrichting aan of 
de richting waarin werd opgerukt of teruggetrokken. 

Voor zover het er niet bij vermeld staat, geven de dubbele lij
nen verharde of onverharde wegen aan. 

Alles wat in rode kleuren is aangegeven, behalve da spoorbaan, 
zijn stellingen of commandoposten van de geallieerden. HARTBSTEIN 
op SCHETS III, is het geallieerde hoofdkwartier geweest. 

SCHETS I. Schaal 1 :25000 geeft de toestand weer, -tot Maandagmid
dag 18 September 1944, omstreeks 15.00 uur. 
Vlag A. 1e commandopost van Helle, juist buiten Ede; 
Vlag B. 2e " 11 

" , juist bij Ginkel. 
1. Compagnie van Bronkhorst; 4. Compagnie van Bartsch, met da.a.r-
2 • .Boerderij Ginkel; bij de sectie van Einenkel; 
3. Compagnie van Hink 5. Compagnie van Ktlbne; 

6. Compagnie van Fernau. 
Pijl R. plaats waar de seotie van Roskam, ter versterking van 
Fernau door Boomschuttera werd opgehouden, zie ook SCHETS 1 A.-
E. Geallieerde mitrailleur en granaatwerper opstelling in de 
bosrand, van waaruit de commandopost van Helle werd beschoten. 
Door Nauman met helpers vernietigd. 

SCHETS IA. Schaal 1:25000, geeft de toestand weer na 15.00 uur 
op 18 September 1944, toen op de Ginkelse heide de tweede ge
allieerde luchtlanding plaats vond. 
Vlag A. Commandopost van Helle in Ginkel. Hij moest deze verlaten. 
Vlag B. " 11 " " Hindenkamp, na het ver la ten van 

Ginkel. Hier komt Bronkhorst , bij hem van G. 

K. Hier werd de geallieerde sectie door Staf Helle vernietigd, 
zie verklaring Naumann. 

c. Plaats waar Fernau werd gevangen genomen, nadat hij bij 
spoorbaan zijn compagnie was kwijtgeraakt. 

D. E. F. De plaatsen waar de 3e en 4e compagnie zich bevonden 
of zijn samen getrokken, bij de luchtlanding. Van hier deser
teerde de meeste Nederlandse SS-mannen, of werden gevangen 
genomen. De pijlen van punt F . geven de richting aan, waarin 
Einenkel is ontkomen, via punt E. Killme is via punt D. - zie 
richting pijlen - verdwenen. Bartsch is ongeveer bi j punt D. 
gevangen genomen. Hink is ongeveer bij punt E. gewond ge
raakt en ontkomen. 

H. In deze richting is Helle met Naumann ên Beijer naar Ede 
vertrokken. 

I. met pijlen, :patrouille uit Ede naar Hindenkamp. 
J. Geallieerde post , vernietigd, zie SCHETS I. 
L. Geallieerde mi t-r~i 11 o , , .... 0 - - - - - - J _ 
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SCl:!ETS II. Schaal 1 :25000, geeft de toestand.. weer op 19 Sap-
. ., _. , • ··" .~ ... tember 1944 en op 20 September 1944, tot ongeveer tegen da mid

dag. 

Vlag A. Tijdelijke commandopost van Hella bij Viaduct. Kort te
Toren lag hier de compagnie onder Naumann. Daaronder bij Spoor
baan, afdeling va.n E:inenkel, rukt op naar Oosten. 

Vlag B5 Commandopost van Helle, in boawachterswoning, Noordelijk 
van de Buunderkamp. Bij commandopost de Troepen verbandplaats 
van. Dijkema. 

Noordelijk _van de bataljonsgrens, de ?een 8e compagnie van een 
Wehrmachtsafdeling uit Ede, commandant vermoedelijk Oberst 
(Luitenant Kolonel) Wagner. 

Rechts van de Buunderkamp de compagnieën van het Wachbataljon 
in de morgen van 20 September 1944, rukken op in richting 7iolf
heze, zie pijlrichting. 

Vlaggen onder de spoorlijn zijn van Bataljon Eberwein. 

De vliegtuigen geven de plaats aan, waar glijvliegtuigen ziJn 
geland. Hier stonden er tientallen van. Het bovenste vliegtuig 
is de neergeschoten bommenwerper, waarover Halle spreekt. 

SCHEI'S III. Schaal 1:25000, geeft de laatste,dagen van de gevech
ten weer$ De gehele geallieerde troepenmacht lag toen ten Zuiden 
van de spoorlijn in Oosterbeek. 

Geheel links op de schets de comm.a.n.dovlag van Lippert. 

Bij hotel Wolfheze, vlaggen van Helle, van Eberwein en Troepen 
Verbandplaats van Dijkerna.. Meer naar voren, hulpverba.ndplaats, 
bij compagnie van Ba.rtsch. Ten Zuiden daarvan de compagnieën 
van Hink en Einenkel. Onder de bataljonsgrens da compagnie van 
Eberwein, ?een 8e. Noordelijk van de Compagnie Bartsch, poli
tiecompagnie~n. Noordelijk van de spoorlijn Bataljon ·Krafft en 
Politiebataljon. De cijfers 25, beduiden, dat de linie van het 
Wachbata.ljon naar voren verlegd was. 

De rode pijl geeft de richting aan, waarin de geallieerden achter 
de stellingen van het Wachbataljon kwamen. 

Langs de Rijn, ten Zuiden van de compagnieën Eberwein, heeft de 
R.A.D. gelegen. 

Ten Oosten van Oosterbeek, lagen de troepen van de Divisie 
Hohenstaufen. 

Het cijfer 63.5 geeft hoogte 63.5 aan, waarom fel is gevochten, 
zie verklaring Na.u.mann. 

De tennisbaan waarover Fernau spreekt, ligt vermoedelijk even 
Noordelijk van Hartestein. 
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POLI TI3. UTRSCHT 
· ,,BUREAU OP~?ORING OCI\WGSMISDRIJ'VE1i 
~, SU1l CCUJ!S~1IE U~gCHT. 

è-. Pr0cea-verba&l. inzake gepleegde misurijven 
bi.J de uebti.Jus bestaé.inue 34 ss Freiwilligen 

,. Grena.J.ier .uivi~lbn 1•Lanu.at.orm Ne<.ierlanu1• 

voornam~ liJ k wat. be t.rert.. de pl..aa ts E ehad heb
benda f'u::ii.:i..lt:n·il'lëtlll biJ Ret:ia.ent 84 VWl deze 
Divi., ie, in op:.irach t Véi.n de Hoo.f'civarili1.chte 
Hans Michel. LIPP."illT, voorma.liö SS Stan<.iarten
rdhrer der ~H:1.t'f" en ~iS (Kolonel). 

:,~ 
·> 

~ --~.,. ... ·,.· 
~~ ·.,.,,; 
~ 

In verbant.! mat door miJ. T'clERD HOL'i ïS?.DA, wacht.mees ter le klässe van 
RiJk.spoli tie, t.evena cnbuzoluig~1 riJksveldwachter, dien.s tJ.oende biJ opie
me.l.ue subcorr!mi:.:.::iie, inges taLJ.e onderzoeken nafir t;aplee[/le m.isdriJ ven, h_ of"Ll::
zakel~k. uoor Duit.be led~n vun de ·,i'a.t't'".:m SS in Hederl!:1ri:.i tiJ J.er..s Je .Jui tse 
bezet.r-ing vwi l•l':d.arlanü, is miJ gebleken, dc:~t. in de tiJd toen het. HiJn an 
l:.etuwe.t'ront. in r~ederlarn.i bezet was door de eenheden van cte 34 SS Frei•,dl~ :: : 
ligen (;renaui~r Jivüdon Lanustorm Nederland, verschillern.ie .Nederlanders in t 
dac. c;ei.;ia~ in op:irucht ot" met. mede· • .-eten Vän de Co.mmanu.2.nt ven R.et,L11ent 84 ;·, 
van ~eza divisie ziJn Jooc.igeschoten. !:,: 
C1m:>treek~ ei.ncie 19'-14, 1::; in opdracht van de Heicht'~llrer SS, Hirnrtler da SS 
n-eiwillik~r <.irana-iier ,tjriBade Lanustorm Nederland O!Jt::er·icht. (Zie biJ L1[0 
1) Deza bri6 ude werd Bru:te.I16es t.eld uit. ver~chillenc.ie des tiJc!s ï1e!:; ta::., .~Je on
deruu.Len va.."l de SS, zoülö hot bestaande ;1.~f;i.n~nt Lfmds torm NederlanJ.. 
'liet SS \i6tchba t.alJ on 3 (.N'ord.-·,,es t.). Zia het. door niJ verl:.4liss.nt. opt;e:r.aé, kt 
proces-ver1aa.l L~tr~fr'enue te<.ioelc.l ·.1 echbutaljon) . Verde1- 1,, lH~üen hiertiJ in
geüee.l.Li Ll.1:: .ü~ich ...... ichtar und ~o.ni täa -c.skompagnie vr::1n da Eav~lhebto~ c.ier ,,a..C.fen 
SS in iiedèrianJ., üe le en 2a SS ?antiJerJP-è.er corapR[niên '1llord-',i f.rnt'' cie SS 
Fl.uk Bat taI"iJ "Cli.fli;em.laal'' an de Verdec.ii[.inESötaven vun Schevenint:;en. Uit 
deze :,nd.erde.Lan, uan~evulJ. met nieuv~ personeel, c.iat ov -:-1r•al vHndaan werd [ a
hé-.1.ald, nuûa t. .Je vore:lbe'..ioelJa brigade was op~erich 't., 13 ter- .Je 0i vis ie ont
s t.aan, we..Lka onuer commando werd gesteld. Vè•n de 5S <Y..Je.i':t'Üru'er der ·;,a .f!"an 
SS (Ge.ne..c:·aa.l.-wé:¾J oor) Kohlrozer, voorheen cornG'landHnt V'.,n hat. R.e t i.r.~ent Land-
s to.rm ~I1::.'iarL..1.rld, voorcL.en Re6 imem:~ Landwacht H8aerl.:.mu, wE;.arvan do Sta:f in ....,. 
• s-HertogenLot.ch .~as ge.l.egero. Het hiervoo·r bec.loelua Re~irnènt 84 iü [; é.t.ffiente-i 
ate.W in too~: eveen in de winter van 1944/45. Regiment 8:J, dut ook tot. de ?ff. 
Divisie t~hoor,:1~, kan llaschouwu. wortlen als het.. voor.mulit;e ~eEiment Lundstor!::".~' , 
Neàerlüml hiervoor bedoeld. .,. 
Voorzover- ue tiJ rÜ!biL:en't. 84 ingedeelde of nog in te delen :rlf.lnnen reer.ls in 
uién.st. wa;-en biJ een reek.is bes taarhl SS onuerdt.H~l zoals b.v. het :1acht.in :.al
Jon, ·uerti.~n <.leze biJ dt! verschillanC:.e onderdelen vttn h~t op t.e richt.en aegi
ment ir1t:,ed..c:::Ll. ttet nitn.lhe per~oneal we.L'Ci eerst on-:iert;ebr·uci1t biJ h~t zore
lléia.ID:ie SS Feldersa~zbutal.Jon v&11 de Lanust.orm Nederl&nu, welk baw.i.Jon Han
Vélilk.eliJk onJ.er co.:..'1IIlru1do stond van de SS Sturmbant'Ührer i.)r.Brendel. Van hier, 
uit werot,n de .:iunnen aan da verschillende onJ.erdl:!len t.oc t, ewezen, na te zi_Jn ., ~ 
gekleed en t,edeelte.liJk ~!'bericht.. l!.icm t:cdee.l"te vé.in r...,i t ni c~u-.:e per-soneel J: 
bastonJ., ::oulh hierna bi.!Jkt. uit. in Duitüland Geron~eL~e ch.1cU1Farbeic:ers, ~ 
meesu.d. JO~e mannen vrtn 19 ~ot 25 Jaar. ~~ 
~en andere é'. edeelte be::F"orrl uit. jo~emannen Liie é::i:"ko.c:.ztig waren van de Ger
maan:.ie ss. Dit. waren ook in veel gevallen mf!nnen ::.ie (~éH,rt.oe werden ver
plicht.. Tev~n~ i.u g~Lleken dëH, er ook veel indiviL;uen biJ de Lfüld~ term \'lerd.a 
onie.rgebrucht., uie op crir.tlneel gebied not al het een 8n ander op hun kar:f-

. st.ok hc.1Jü.en. Uit alles bliJk't., d.éJ.t. de Lé\ndöt.o r rn, zoal2 deze op ·het l a atst 
cest.onu nu nièt.. bepüald een elita S5 korps Wfü:i. hé.lda ç, het. Reg i r,-: er :.t 84 s amen- ; 
gest.elel en geu.ee.i.t.eliJk ,il .. [;er-icht 1/ia.s , werd ,iit. onderiieel omstreeks einde 
J ·aiiuüri ~j~5" vrui Hoogeveen en omt,eving overgepl&éH,st r.ik,ar verschillen.:.ie 
plaatë~n, 6 elegen in de omgeving van Zutphen med.:, tál ter1 ZuLie~1 d r,r:rvun. 

-De-
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;~a at.at" van <la Di vis ia lag toen in Locho.m en w erd ~ ter overgepl.é;.a ti3 t in 
wast.eliJka richting, J\oe.t•ung~n, l..et!rswn, Doorn en meer p~aa;sen ~n, de j:1:'o:: 
vincia Utrech1.. Ue rlet;i.want.an 83 en 84 wartl<.?n omstreek.B nal.f F'eLru.-lri 1940 :~ 
•beJ.a.ut mat. de veruedibing vwi het ~n en Bei:.u7ie.t·ront, one.;ev~er- v~n A1·nham ;;:_~: 
t.ot. aan zaJ.tbot:.mal. Dooi" Kohlr'J~ar en .:.nd!:3r worut. beweerd. een front van on- ~::,.;
bevattr 75 K.U • .la~. Het. Retii;at!nt 83 bezet.te hiervan. het.. -.~asteliJ ke gedeelte,.:..~ 
•.i\.'I.S 6 eheel da Betuwe. Ret,i.mdnt 84 hezet1.e hèt. Oot>teliJke 8 eJeelte van het 

· .front.. Dit. lbó i;edeclteliJ k in èe Dat.uwe en 5edeelteliJ k ten 11oorr.ien vnn .Je 
RiJn, tuös~n Arnhem en ',Uléaningen. . 

.Di:t. Ret;;iment. b~stond uit. 2 BatalJons, waarvan het eerste ome~co'.TIClnndo Etorxi 
van de ss na.uptsturmf'Ührer Bartsch, reads :neerr:ialen e?.noemd in he·t p~oceö- ~ 
verbaa.l inzuka het. wachèélta.lJon. Dit EntnlJon létg 1'iné.:ere tijd in ~1a o!:lge- 2ii 
ving van Kast.eren. liet IIe Bat:3.lJon, groten:.!eels tes~H1nde uit personeel van ~tfö 
het vroet;;era ·;;ach..ba·wlJ on, stond ander' cor:-:nurulo v:m de SS Hauptstu.r;a.t'ûhrer ~t 
Z.ieg.élar, evenae.n~ een officier V!tll hdt. voormalige ïi,ichba. talJ on. Dit :.;s.t&l- -~ .. 
J0n lag ~erui:ne tiJ<1 in ~.-u~;E:~ningen. Later trsd op alz b2t...q .ljonsco;n:r:anJ-:1nt 0..e 
.t1aupwturnu.1l.hJ.,e.i:- Herms. Oe HaëLner.t.Bcc!l'.Cla.n(k'Ult waH J.e ss 5tandarten:ri.1hre~ 
H.M.Lipp~rt.. Jiè..rJ.S udJud.1~nt ;.ts.s de ~s Un terI;. t.ur~:rûhi•er' l--!.:1ur..,sinn, r-e:= :. i.s r e-
noem in~u.kci het. ,mchtu Wlj on. Vertier -1\'a.i'en biJ ,li 1.:. Refif.,en i:. en:<~le Dui t.3 e · 
o!':ficieren en on-.!;a.ro.t'f"icieren ingeü.ëeld, die ook ë:!.!:l:o,:rist.ig wuren v._in h~t 
1J1achbat.alJon. Ud" Letieu, dv.t. -:Joor R.egi.oent. 84 ·•~·erd l.nzdt" 0.véw h =.:-"t~t geheel 
uoor de .üui t.sd lt;6 arleiu.1n~ tot. 11Spurrg~biet.", (Verboden gebièd) verkk ::: :r""..i, : ,;_:.; 
reeds voor d~.d;. d~ I.,àn-1s torm m~der.l.e.nd ht!t. .front. ,i ldr.iui-9 uezet t.e. Voorcti':!n , ,. 
werd het. fron"t. l.;eze;t J.oo.r- ~en twe~t.al Vu.l~cherrnjagerret:i,.1enten, allen .JUi t- ::t:-; 
cers. ,!.)e ~LL;;:,~orm l~a\l~rlurn.i Jaarent.ei__;en be.:;t"ond volg er,.:.:; betroc.·,:1bure in- J.i:\ 
lichtiJ1€en voor o.ngave~r 3/5 Geda-alï:.e uit. I•iederlundt!r~. De i:•a::.:t. HÇ!ran Duit
sers, Uekr.::dll~.i.'S dl1 : . .aaurnm van auJ.ere landaarr.i. Voo.cd,-:1. t ; .. ipp~rt ~et zi.;r. ?.e
è.Lnen"t in illi2"1dn, ,;a6 dningen en o~eviï:lb kw,?.,::,1, ·t, t=rd. h~t V'~ctoc.t or:..t het ,,er'-: 
bol.ien gebi~d. te l;etrê.J.en niiJ t. zo s trenf; i_;ehHJ'ld.h.r:.u=ü't en ~;c:H"den ·.ie uit de 
pl.aats~n Rhenen, ·,;éigeninLen en é,n·.:ier~ plaatsen geëvacueei·tle bur[!,ers oog
luikend tae5 t:J, .. a"ten. Toen Lippert in ~lhenen lGYélm en :;::;~!:; wat 8I" gebeurde be
pa."lue hiJ, c;. .... t ni~i.:ia.m.i mt:or in h1H. vertoden t;ebie~i meer mocht ·.-,ocden toeè~e-
.La ten, tenzij hiJ J., .. ë.rvoor schri.t·t.l?li.;k ::.oe~tc:mL1iru3 h ,~J. f:er;even. 
HiJ .liï:?t ui·~ aë-AJ.'"1 a~ ziJn on..i.clrge.schii<.:~~n ;ve-c.f::!n ~n ook ,·:er<..i dit. vc4enG zijn 
ze&en ea uüi -✓~n ~ijn. u~ u.i.lan"" .. all.n <.ie bevoll<-ine" van cle buit.er. het \'ertcJ.en 
~ebia~ .l.i6ganuil pLu i:.sen tor kanni;;; ~ebr<1.ch-:.. 
!;iJ J.a t.oeêë.l...'.J.t.ün -wt. irn ~ varLoclen i eb ieu we.l:'!len t.:rot~ hou T..en bord.en ;;: ange
brach1., wuru:,op in de l•Jdt!rlürn.1.se en Duitse té.i.al w2.s vui.,t:iel ,:i, dé1t een iEder 
die zon<.ier to~!_; ~ercln.g in het verboden ["ebL:d ,·rnrd ftHnLet.ro!,fen, 11O1"'..ne An- . ~ 
ru.f' wird ~r!:3chosl.;cn". Door verschill~nte ondergeschikt.en, ziJn de tevelen zo-:<~: 
veel wOLeli.;-:" ges{:botee:.'tl, doch een aan tal anderen voe~d en de bevelen s t.:!.pt ::1f 
en meer clan ~ tipt uit., het-~elk ten Eevolge hcrn:i't- belwd, dut in Rhenen een 10 ·:-- , 
t.al Neàerl.ar..1..ü.rn burzers H•~rd.en üo~eschot.en. In de o~~eving vun Kesteren 
een .:.1.riew.l en onu.~r do ger.it:H~nten ,:·a[:aningen en Bennekom ook een aantül. In 
toU:..a.l vo4,än:» bekonde ~ogovens ruiu twintig porsoneu, \'iHëU"Ont.ier een v:t'Cuw. 
In hoeverre Lip~ec•t. hi11rv,wr persoo'l.liJk oJ:<lracht heeft verst.eekt, .::al in .Je 
meeste öavë1.:.l,1;.1 •.,a.l duist.ar bliJven. . 
Slechts in eeH geval. iü aan te tonen uoor f~et.uige ver::larin.[en~ dut Li?ç::rt 
i~erdLtau pej,~~oonlijk opJ..c-acht voor het uii:..voer~n vun é:!ën i'ubilL:~ri% v;:,;.n 
t·Nt:~ ma.nn~u ht;~.ft. gegova~1 en wel op o~ cm.s tre~k.s 18 i•'aLruäri 1945, in de ce- -.;< , 

meente Rht3nen. !n ..til<l vo.lganda gev.ûlen, wor--~t door ver~chillanlie rneu.e- ;.J: 
pllchT"i~en en m~lieuuct~.::s ·;~al verklaard in opdracht V.;:Ül Lippert. te hel:-ben ge- \:K~ 
han.iehl of 1~a:· aanleiding v~ door Lippert gegeven tevûlen, c.ioch ,J.i t. ia niet ~ 
met zekerh1:üi ~ td ~aru1, ûaar vele iet.uit en, die hierover nader kunnen ver
klären, ot ziJ n ove1,l1::den (.Eart.öchJ of nia t bekend i~ .1aar zij zich bevinden 
(Dui~seru en Oekrainern). 
Hierna vol.een ~en aant.al verklaringen, betrek.kin.[ hebbende op fusilleringen 
in h~t t:ebieu van Rhenon-~1ageningen en K~st.eren. Ver'öchillende V-é:n deze ver
klaringen ~i.jn ov~rEom.;,mBn uit umbtsedig pro,foessen-ve:I"bHal opt:erua[,:--:t door ,,.,,. 
diversa opsp011:f.ngborganen. Voer zover beker:.d. woï.-dt een e.n urn.ler- n&.ûer bij d e { ,
ver'.d.aring ver·m~ld. Hierin wo.cden verschillende Mede1·lé:.füÜ:ia verdáchten [e- '"'' ,-:= 
noem, waa:..--van da mt;eGten reecis ziJn veroordeeld. 01· tegen wie reeds proces .. ~ ;...;;.; 
verbaal i~ opbeuaakt. 

-De:... 
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De t1arsta verk.1.aring welke hidrna volgt is die welke betrekking heaft op 
de .f'usillai.·ir-"b van een t.wee"U!l mruman te Rhenen op of omstreeks 18 Februari 
1945, ,vei.ka rechwstreakli ht:?eft pl~ata gehad in opdracht van Lippert. • 
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yerklaring van de HCOPDV:7-:?illACHT~; 
Huns MIC1I~ Lir>P:JlT, geLoren te SchÖnwald (Dld) 24 Apri.l 1897, VGOl;;. 

llUu.ig SLl St.an~artent'Ührer der ',taffen :iS (Kolonel), des tiJds com- .~ 
mamieur vun hot. ~~, It"reiwilligen Grenadier Ragi.cent. 84 vnn de Land- ,; 
st.orm Nt:?<ierlanct, woneruia te liaaslinghaunen ('.·,estt'alen Dld) Na- 1 
tionaliteit Uuit.ser, thans gedetineerd in het .titds VHll BewarL-rig II 
t.e Amû teruam uie al8 volg r. verklv.~1.rcie: 
ttik ben nob nimmer terzake oiuuriJ.t' veroor".laelJ.. .lk bezit door t:e
uoort.e ua Jui~~e nationaliteit • .Mijn vader was inda~tijd werkzaam 
in een t::rot.e smederiJ, waar hij che:t' was over een afdalil'lE• Ik heb 
in Dui~uland onà~~rliJs genoten aan de Volkschule en in aansluiting i 
dab.rop ienoot. ik oruarwi.Js ~an de l?orttildungsschule. Op 17 jarige 
laeftiJd heb ik ~eze schoo.l verl~ten en ten op 18 Agustus 1914, 
u.ufj biJ het uitbreken van de le wer~ldoorlog, é:!ls oorlotsvrijwil
llger bij de Cavalerie in mill ~..aire diens·t 5 etreden. lk werd opLk~e-:
leid tot. soldaat te Neurenberg tot Nover.nirnr .19.14. Hiern..l w8ro i » 
gezet. aan het ;rnot.t'rant. 
Ik vocht hier in Vlaaooerqn. ln het. voor-J:..:wr vëtn 1915, ·,.;erd i:.C in
gezet. aun het. front. biJ Me"t.z (:?r.)• In ,.pril 1915 gir'-b ik naar het 
oo~t.t'ront om tegen de Russen ta vecht.en. Ik bleer" hier -=~ot October 
l9l.b en werd diiuroo ingedeeld. bij de Luft·,,.,af't'e en werd •1lieter. 
Mijn opleiding ontving ik ~an de Vliegerschu.li.! II te Neul5t~dt en '.,., 
blee.t· J.aar tot. uan de revolutie vç1.n Uoveraber 1918. Als vliëger ben : 
ik C:.U!l nirEsr in uctie geweest. Bij h8 t. uitbreken v~m de revolutie 
ben ik t.erug gegaan na~·r nli.Jn Cavalerieregiment tot Mei 1919 en 
heb ,:,oen, olJKla't er in het Du:i't.se leger [:een dicipline meer ·"'as, de 
1aili '..ui.re uieilti t ver la ten. Ik ben toen als turL:er bnan ';, 2rk8n. 
J:;01.·bt btm d.e wegt:IW.linleg en daarna in de inu.u~t.ri~ tot Cctob~r 19:::::l 
Ik kv.,~ •:.i.aarna bij de politie in ilienst en 'i, e:rv.i i11LedealJ. ·cij c.ia 
~n..le5polizei in .He6 en:-.;turg. NHuat ik {i,;.:.L:.r twee Ja,-,r bij d e poli tie 
huJ. ge<...1.ienl.i, WtH-d ik [;ep.l..:latst op de poli \,ie~chool te ;~ichst~.1.u.t. 
Ik •. ei·u, toen ik biJ de L~n:.ie~ polizei k,,am, &arltie~ t.eL. éÜ.b Ro to.eis• 
ter, .lb\,er werd ik bevorderd t.oi:. Hoo.t\i',,acht...meeöter. l~é1dlt t. il<. vier 
muanutill op '-le poli t.iet;choo.l te Heuö t.n4 t. WHS E e,·Jees t., Li.ng ik we1r 
r..e1.~ug r.u ..... i •• de LïillJ.ebpolizei te H~~enLurg. Ik bla~.f' hier tot. ë.J.an 
"i.f'aLruê:iri 1929 en wuu daar i.ipeèü"al beÎé.i5t m~t. de op..i.ei <J. ing Vë.Ln de 
ber8,.:.en poli c.:Lo. EigclilliJk poli 1.iedien~t. h,~b ik nimm2r t edctan. Ik 
ten délarnu te·,,~rk t,eu tel.J. ~.J..s inkoper bij de Cberpfals ·,:erke i,.G. 
t"ur .t.lekt.riciteiî. in Hegen.söu1~g. Ik ben déAar werkzaam beweest tot . .a, 

Juni o~ Juli 1933. 
In dl:3 eer5ta wereld.oorlog ben ik als onderofficier naar huis Ee
gaan en in 193=3 w~ru ik op~eroepen om ta bw;n uienen Lij de to en 
reedö opt-ericht.t:! SS en werd daar aa.Ilbesteld ulki SS ili~up~1n. lk 

;,.. 

werd belé..1.st .meî. cta SS Inf'antt3rie in ;J&cheu. Ik ben clé,är geweest 
tot October 19:..34 en v,erd .J.aarna overEepJ.;...1at.st m.ar berliJn liiJ de 
Izw;;ectia vHn <.la SS Totenkopt"einhei t.en en w.;:is c.:.actr v,~rtf1t·,rnord e ..'..ijk 
voor ue opleiding van de ~s. In April 1935 bekwam ik opdrélCht om 
het. Bata~ O:fl .Branden burg van _ de ss 09 ta richten, dit ""af:! ~eJ.ee:erd 
c.e Oranillnourg. Ik heb aan aeze opdrf;cht voL.iD.étn en in de rn&and 
Ju.li 1937 was het bataljon a.fgericht. Ik kreeg toen verschil v~n 
mening met mijn chef de Grüppenfûhrer 1acke over ver~chillP.nde on- { 
der\,e;•pen en op mijn verzoek werd ik overLepl~tatst nu,r ~.-chÖm,a lc.ie ,_, 
bi,j Spanduu bij da Lu.ft.;,af't'e. Ik werd ni~t opt::eleid Hls vlicf;P- r 1 , .. , 
doch dee-1 dientït bi.J de stat. Ik bleef' tot Noveml>er l:)~3? te SchQn
wa..ld.e. lk •,1,erd dnarna op Ls t. van hat s~:, .H.nupta.i:.1:bt ovürg'a;:::l.=-,a t~ t 
l'lét.:..i.r ObtH• Abuchnied. Mit.ta Braunsweich oen (~en in~icht te kriJ g en in 
het werk V'J.Il de BS om biJ het politieappvr&ll.t h cH, co.:-:u;:é:l n~o te kun1.-D 
vo~ren. 
Ik ben tot Mei 19;39 in Bré.lunswaich gebleven en ·,,e.C(l toen over,ge
pl .. :at.s t nüa.r m.lgen in ·.ies t.:f'alen met d~ :~.: l.fcle opdracht. Toen ik nog 
in Hagen 'ö.ifüJ br.:1k Lie t.wt::8da ,,eraluoorlog uit en -.,.e:i.·u ik weer in[;e-
li.eülct biJ de Lut't.waffe. ~ 
Ik i.,ero i%ed8elu biJ het. 
bruck al~ officie~ biJ ue 

C0L1filhndo 1i'lucllth.:.1.f"enLe1·eich .te c~u0ken

st.a1~ in da ra% v.::1.n Gterl '-" utp · nt 
- -"· • - T :,,_ 
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. Ik werd dus van H&uptman Oberleutnant., omiat de rangen biJ de SS 
anuer~ waren dan biJ de Lu.rt~af'fe. In ~anuari 1940 werd ik weer 
overgeplaatst. naar de waffen SS in de Totankopfdivisie bij de staf' 
en ben daar werkzaam geweest. tot April 1941. Deze divisie streed 
in nankrijk op verschillende plaatsen. Ik kreeg weer verschil met 
~icke, dia miJn chef was en heb weer om overplaatsing verzocht, het 
geen werd toegestaan. 
Ik werd daarop door het SS Hauptambt te l::ierlijn belast om eer. Le
gioen Vlaanderen op te richten • . Dit Legioen bestond uit vrijwilli-
gers atkomat.ig uit. Vlaam.aren. . 
Uit was een SS ~enheid. lie~ Legioen Nederland is tegelijk met het) 
Legioen Vlaanderen opgericht. Deze eenheid werd afge~icht te Ham
burg van ongeveer midden April tot cJuni-.Jull 1941 waarna ik met. he1 
legioen Vla.anderen werd overgeplaatst naar het. Oostfront. en werd il 
daarmede ingezet aan het front bij Leningra<.1 en aan de Wolga. 
Ik heb hier gevochten tot aan April 1942. Op 2 April. 1942 werd ik 
gewond c.ioor een grunaatscherf'. Ik bekwam een buik':r1cnd, hoof'dwond 01 

. een beenwond. Ik werd aanvankeliJ k verpleegd in een f'eldlazaret. en 
wer::.1 in Mei 194B, toen ik vervoerd mocht worden overgebracht naar 
een lazaret. in Dre~lau. Ik ;-,erci hieruit in Octoher 1942 ontslagen 
als genezen en werd weer ingezat aan het Oostfront en zou daar op
treden als comrJand~ur 'J'an een bataljon Inf'nnterie. Toen ik weer a&: 
het front was, bleek dat ik nog granaatsplinters in het hoofd h&d, 
zoi.iat ik d~t. cc~ando niet op miJ kon nemen en werd ik opgenomen i 
een lazaret te Minsk. Ik werd daar verpleegd tot kort voor Kerst
mis 194~, waarna ik werd overgebracht. naa.1.' een lazaret in ~il·azi~. 
Hier tleer ik tot eind ~anuari 1943 9 Ik werd toen onttilagen uit da 
lazaret en kreeg opdracht om miJ naar .Lf'rankrijk te begeven om het 
.Nachschubre!:,iment van de Divisie lrron.sberg opnieuw te vorr;i.en. Dit 
ret,ir.lent lag toen in Zuid-Frankrijk en later in Normaru.ii~. In 
lt'rank.riJk bleek, Jat cioor de verwondingen, welke ik had opgelopen 
miJn hart. niet 80ed meer werkte en daarom werd ik in November 1943 
in een lazaret in Normandië opgenomen. 
Na aldaar enige tijd te zi.J_n verpleegd werd ik weer overgebr~cht 
naar een lazaret in ~ilezie. Ik ben daar verpleegd tot Februari 
1944 en ik ben toen met 0llf;eveer 3 weken verlof" naar huis gegaan. 
Ik werd daarna door het SS Hauptambt bi.J de Pantzertruppeschule Vê 

de Truppenunbungsplats te Benneschau in TsJecho-Slowakije geplaat€ 
Ik bleer daar tot Mei 1944 en werd toen overgeplaatst naar de Pan1 
zers~ruppenschule te Bergen-Belsen. Ik doorliep daar een school 
voor commandeur van een regiment Pantsertroepen. Deze opleiàing 
duurde tot ongeveer ein:ie Juni 1944 waarna ik werd belast met he1 

· commando over de Unteri"Ührerschule !ondero.fficiersschool) te .Arnh~ 
in Nederland.. BiJ mijn komst in Nederlr:..nd was deze school echter . 
verplaatst naar Iepenburg biJ Delft. De stat' Vé:Ul die school was ge 
vestigd in barakken op het vliegveld mepenburg. 
De school was echter niet meer intac~t en in plaats van de school 
volgde bezetting van de Hinterwasser~tellung, dat wil ze&;en het 
1"ront op ongeveer 8 tot 10 K.M. achter de \Jestkust, gelegen in cle 
omgeving van Delrt. Ik was daar in de rang van SS Standarten:t'Ührel 
belast met de bezet.ting van een gedeelte van het Hest:front. Ik waf 
reeds op 20 April 1943 bevorderd tot SS Standarten.t'ûhrer. Ik blee: 
slechts ongeveer drie weken in de • omgeving van Delft en werd daarJ 
overgeplaatst naar een sector van het .front aan de Waal, tussen 
Zal t.bommel en Ci,Orichem. 
MiJn opdracht was om de uit België terugtrekkende troepen op t.e 
v&ngen an de opdringende viJand tegen te houden. 
In die sector had ik het bevel over een tweetal compagniën van de 
Unterrnhrerschula. Ik heb daar gelegen tot 17 September 1944, toe: 
de geallieerde luchtlandingen bij Arnhem plaats vonden. Ik moest 
miJ m~lcien bij de Generaal Von Tettau aan ds Grebbeberg biJ Rlinen 
in oparacht van Generaal Chris tiansen, de wehrmachtsbet'ehlshaver · 
de Niederlanue. De verdere be,.e.1.en bekwam ik van Generaal Von Teti;: . 

. _ .' jie-
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(Zie het uitvoe.s;•i~e eelaaa over de slag biJ Arnhem in hat. door miJ 
verba.liuant. (Uolwerda) opgemaakte proc~s-vartaa.l, hetwelk is ge• 
vot1gd biJ da pro\!et.sen-varbaa.l inzake het 55 Wachba ta..l.J on 3 (Nord
'ue~t), wiHu·in een ui t.voerie;er vark.l.=.Lring van Lip-pert voorkomt. over 
"Da ~J.&g om Arnhem"). 
De titriJa om Arnhem hee:t"t. slechtst> ciat;an geduurd en aan het. einde 
àaarvl:ül, heoben wiJ ons ~e ~ilthoven verzameld an werd ik rwav 
Lau~nburg in Pommeren overge,r.,141,atst., waar de Unt.srt•üru"erschule werd. 
opt;;ehaven. Ik hdb t.oen verzocht om opnieuw aan het :r:ront. te worden 
illèezet. 
Om.atr~eks begin Jecemter 1944, werd ik belast :net het opstellen vt:tn 
het. l't!t:i;atmt 84 vun da SZ Freiwi.ll.igen Grarbdier Brigade Landstorm 
N~der~h!li.l• Di~ rebiment. bestond voordi8n niet. In begin December 
1944, bing ik ?Uiar Apaltloo~n en kreeg duHr van de SS Obert'Ührer 
Kol11l.·ozdr d.a cummar.1.dant. v&n de Land.1.t.orm :Uederlnnd <.le nodige beve
lan en opili:uc.nt.an. Daze hiehlen o.u. in het oprichten en samenstel
l13n Vè:i.Il be.:.ioelct regi.r.Je.nt. mat cle daarbij behocen..ie onderdelen en a.t.·
ci.dlingeu. Uit. r.1oest geteur..?n te .l:ioo6 eveen in .Drente. BiJ miJn komst 
ç.tluW-lr .wo~~t allau van Leëin at' aan wo1·uen OPh~oauwd en ·.vtu, vrijwel 
t;aen w.an .hàm~ezig. Ongeveer eind uunuari 1945, was het rq,:; iment zo
ver OPt:.clbom·;d, ~t. h~t. een eenheid vms. Ik kreeg 1:.oen bevel miJ met 
miJn re~;iment ruiar Klein liell.f.elo te be~even om üaa.L" een gedeelt.a 
v-Qn de I~seliinie te bezetten. 
In l<'eLruari 1.945 1 werd ik met. miJn retriment ovt?rgeplnatst naar de 
sact.or Rhenen e& daar een gedeelte van het Rijn en Betuvrn.front over 
ta n~mtm van het tie ot' ?e Fa.LscherrnJagerregi.ü1ent. De sect.or van het 
.t'~:ont. ,..,üarop ik daru:: het. bevel voerJ:e ~trekt.c zien uit van Ochten 
in de Betuwe tot aan Door·.ver'th biJ Oosterbeek. Tai,;enover miJ l..agen 
de troepan vun de 49~ta 1meelse Divisie en de Erif ade Irene. Ik ben 
daär aan het. .t'ront geblaven tot eni6a dagen voordat. Gener~lal Bla.s
kowit.z de oru.ie1'ha11.Ueli.I1.ë;.c:!n voe1•,1e met de engelsen ovar de capi tulE"t
t.ie. 
Todn ue 3ngalsen bij Arnhem doorbraken in April 194b, moest ik met 
miJn vma.rdeel terugT..rekken. 
Ik ha--i. eerst miJn com.ï!föndo pot;t, td VretHdJk biJ illmen, dé,arna te 
Bunnekom. Vani.laar ben ik terugg:etrokken naar Veanendual en toen rw.2. 
Ameroflhell• ·.1.•oen k·,.am ua capit.u.l.at.ii:! en vertrok ik near Valkenheidet 
wi.:..ar ik müt. miJn regiment. kriJ gsgevungen ·1,e.i.'d ~enlél&.kt. door de can~
dazen. 
Ik ben e,d1u ... d IID hob een zoon, 29 Jtlar oud is die. 0eza bevin,.l ziel: 
in Amerikaansa ki•iJfügevanf;enschap. Ik be1', j.n 1930 liu geworden var. 
aa N.S.i.>.A.P. Ik heb in de part.iJ nimmer eirlee. leiuênde t'Unctie ge-
had. . 
Toen ik in ~ebru~ri 194b miJn e~rst.e coillffiandopost inrichtt.e ta VreE 
wiJk biJ Rhenen, was het. t;ehele gebi~d biJ illlenen en ,,ageningen doe 
u.a bu~eruevolking op läst. vtin de Duit..se aut.oriteiten ontruimd ge
\WI-d.en. Uit. had dus reeds p.luat.s 6 ehuu. voord.bt ik ,laar kwé.sm. All2er 
~a.~ er in da o,Jeeving van .Llennei.om nob een ~oort arbeil.ish1Eer van 
de N.S.D.A.i-i. HiurbiJ bevontle.a zien ook een aa.."ltaJ. Nederlandse ar
beid.ar~. Verder lag er t.ussen 1JugeniI1t;en en de GrebbeberE een kleir 
a.t9d.eli~ vun vorenbedoelde .r'alacherr.nJagerregimenten. Het was meen j 
een ttaupt.Llan met een kJ.eine star. De mansen v~n de N.s.n.A.P. woonè 
in een paar huizen bi.J ljennekom. Het ~4aran enkele Duit~ ers, ik meer 
8 or lO van de PartiJ an enkele Nederland.se burgers, waArbiJ naar 
ik. !.ileen een paur vrouwen. Verder- woonde er in het gebied in een ho
ta.l. aan de weg Will i::.~t. (U) Ilél.a.r Vednendaul een Eezin. Or' 1Ji t ~:wit.• 
serse on.iardanen waren ia :aiJ niet. bekend. 
Rl:31 iö ht!t @iJ b8kenci, dat. <ie ei6 enaur van h9t hot.el een· Z·.,d tse~ w:: 
doch hät wus miJ niet. bekenu dat. deze zelr in dat hotel woonde 
Ik mee~, d~t hcit !.irlj enige tiJd, naàat ik in he~ verboden gebi;d 
WirJ.S ~e~~m:~~ gemeld is ..lilt dit hotel not: bawoond was. ~~ werd .:,rlJ, 
(~o~~nu ~lél.umunn OI)LeVet:!r in l ie tweede hel.t"'t van i?etrunr-i 1945) eer 
attie.ll...i.16 Vë:Ul J.a poll tie artillerie t.or lH:!bChikki~ g aG telu. Da coo-
mwldant hiervan ( een Haup tmannJ ·,,., i· lde ziJ n " commando~ost. in bedoeld 



. ~:-';• 

-··· -~-· .. ~ ·" 

-4-

no t.el ves t.i["~n. Het. ho:.el lag nameli.J k mooi en va:1df1ar uit wa:; het 
ieüeie voor~arrüin, i:.ot. fü-tn ~ai:;enin[en t.oe en over de Rijn, waar de 
t,eL• l:.i.i1;ertien lh,; en, t.e overzien. 

HiJ hhli v.:..no.har uit uu.s een mooie wae.rnt~min,tspos t. Er werd mij 
toe;n gemal-.l, da-r.. het. ho"t.a.l. nog bewoond w&s en cta.t het een prHchtige 
w..wrnt'"r:i.il1i,;Epos1. wa;;; en ook, dé:'.t vandaar uit miJn stellint::en tut.öen 
l.:irei)be en ~.ugeni?lban, Wé-.1.ar artille.r-ie van miJ stond opf e~teld, goed 
kon \"•O:tien ove.i"l.ien. In vel'b&nci met het. feit, à.at ik ë.1ls coGtreiandant 
veJ.11 cié! t.r-ccp~n i.n het reuied. tubt>en Ochi:.en in de Eetuwe en Doorv.erth 
in G~berlund , v~runt.woorcleliJ k was voor hetgeen dë.fu ...... gebeurde, meen 
oe ik om ~ogeliJke ~pion~be te~e.~ te g&~n, die düur fiie~s nodig 
.lk..J.Uen, ui\. \.ii-;i; b~:.;iec.i. te moeten varniJderen. Zodoencie heb !k dan 
ook u.:: •. ~rk~, ~t:.1" zov.-~1 het na-coc.nando Véi.ll de Ft.~scbe::-mregimenten 
e;;. .... ~ 1:iention v,ill c.ie N.s.D.A.lJ. u.i t. ciu t gebied v. erden verdreven. Ik 
Vl.'veg niet wat or •:;i<a het .;;a.ren. Voor mij '\'Yhs van èelan.g, d Rt ik het 
t,e ... ieu z-.> v~i.l.ig I:.iOt,eliJk r:u....ak1.e. ~odoeIYJe was het ook niet naar miJ 
zin, uat. iJeuoej,.u hot.el uot, i-verd bewoond. 
1\li10ev;el ik geen t. epélvlje rt=uen h;-..Ád om de bewoners ven tJ.et. hotel te 
ve1-uertiten, dut ziJ voor de viJD.nd bpionm.1ge bedreven, was/het toch 
moè:.cliJk, ci...t tH" tlUhJ." ie~s niE:t in orde was. ' 
Het. kv,am v~1 het begin é: .. f al. voor dèi.t. eÀ' in het ve:-boden gebied op 
ieuen v.::.ri cl.; n re~ir.:wzn, w~ .ï•d c.:~schoi..en, door onb eke::.d gebleven per
Eo1.1.en. Tt:vern.-; i,:;; uit o.nciere waarne..r.if]l;en gebleken, ciat in en ean de 
~üll1J. vun he~ vu~•l.iouen g~oied mei:.. lich~s ignalen we1--d gewerkt. yiieg-

1 tuiö~n ·ian ue V¾,jc.:.:U kwé.Ulell over en liet.en achter miJn front. Val
~cherr=lli pri.IlLld!'G u~~r, w~:u"J~"l GI' nie.:è.i.á..nct terug ""eru tevorrlen, onc:ï'anks 
ei~ iI)ê;e~t.e.i;J.: onJ.0r.z1.rnk~n. Ik lie"t. hier·✓oor het fehele ooliEgencie 
terrein uit.- elL u.::.orkwnmen, zon.:ier rfü; ul tué~ t. .:.k heb van het ~anwezig 
:.:.ic;n vhn he 1.:. ga.zin in c'.!."4t. hot.el. mel.6.i:>i~ geru:;.akt nan de üivisie. 
Ik het G:ï." ecrut \Je 1''e1.c.if."~nu~trr..icrie heengezon::ien om de meru:en te zeg-

. gen, tiJ t ziJ hc1- hot.el ont1~üin,en moeL t.en • 
.ciJ -::ie Eële6 ":1lho'i.d 'rii:r-d &an de FeldEendarrn.erie uool" de bewoners een · 
Aw-,,ei.ss, év"" .... ;.h"ns p.:-:.pi1.;r~n vertoon 1, wt:?lke ver~t.rekt zouden zijn 
~oor he~ commw1dc vc'n de .-_ecrmc.;cht. :tn lio::?derlb.nû, wp_a·pin vermeld zou . 
ziJn, dut hi;t ~ebCU\'i', éi~G ~.:ijnJ.e eir;enJom Vflll een ✓. :wi t.se1•, niet door 
ilui~e t.roe1-1en en~. cocht ,vorlien ge·Jorderd en ook, dat de mensen ,ll!ar, 
Cl(.)-!ht.cn l; l,:.j ve11 \'t'unen. Ik heb t.oan u1elding gemnakt. aan de Di vü: ie m~t! 
vei·~uek. I&wt.r\:=bei.i:n t.~ willen t..ref":.>en, dat he1. t,ebcuv, ontruimd werd. : 
0it, i:., ü~ ~er cu.n ook gebeurd, ik oe~n op bevel van het Armee Korps, ' 
..:.i.uch preciei; ,;E.H:t i!~ het niet.. In i(;;c.ier gevul is d&t bevel niet ve.n 
eiiJ ui t.€eguan. lk ,elf' ben daa:;;- ook. ni.mtaer in het hotel gevrnest. Dat 
er là.-:.~r .r'e~~ru.iéil"!fil.!rie i5 bewee6t, <lie ae pi.pieren v~n die mensen 
heLuc.n VE;L"'f.ic.neurd, is wiJ onbekenà.. lk heb daarvoor geen opclrf.:cl1t ge
i,.égeven. lk Z<JU d.it ook n:iJ~t 6 edaW1 nebt)en. ~i:.er ii: miJn gevechts• 
sturu overgeµl..:.&tsî. !lfün• l3ennskom. H~t. is weÁ ncEeliJk, dut op of om
litl:'etfr...!:i bet:.!.n J\p:.•il :W"±!.i, h~t ho1..~l. in b~•~.nd it. gtwtoken. Ik heb 
lü!lhe tijd biJ mij zelf" overlc6d or ik dit huiö zou vernielen. Ik heb 
met ve~·•ëchill.tmu.e van deze ltrui.gej,,eg~"1i1eden overleg gepleegd met Gene
reu.l Von .c;..ur.11iimtr:.th, <le CO!ii.L.I.WH1ë.:.Ilt Véin het Armee Korps orrler wiens 
bevelen ik co;: st.on:i. ileze hëei"t n!iJ gezegd, dat ik zelf' moest weten 
Wé.it ik ueed, d<)Ch ik moest er rekening mede houden, cir.t ik voor de 
t~flt:: Vé:lil ;z.éi.ken vurani::r:oorc~e liJk W6rci gesteld, û.a.t wilG.e clus zcveel 
zegben, dat. ik t:r voor moe~t zorEen, dfl't. ik mt:=1. alle micidelt:n de viJ
lin.l mot:ö t t.egenhou:ien11 • 

De Brt.r;.c.lStich~ll]é: in hotel 0 Berg en l,jos" te Rhenen. 
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. -~ ·· geuoren ta ~iliath bij DWise~orf', Dl.cl, 23 Octob~r 1894, vo~~ulig 

. , kamerdienaar van 11iJlan ~-Keizer -.. 1.lhelm II vt:tn uui tsland, 5ev~o~IK1 c 

hebbende ta Doorn Kar.lpweg il, t.iJd.ens de hiervoor vermelde per1o~e .... 
Obersturmtilhrar {la Luitenant.) c.ier ;{affan ss, Corm:nruidant. van da ;:; taf' ·• 

.. 

" 

compagnie vun Regiment. 84 van de Landutorm .Nederland, thans ger..letinee 
in de st.rai"gevangeni.s aan het. 1,·olvenplein te Ut.recht., die het. volgend 
verklbarde: 
"Ik ben nog nimmer terzake misariJ ~ veroordeeld o:! IJet. de '-'u~ti tie o.f 
Polii:.ie in aanraking gewee~t. Ik woon uin<.ls 10 Novemba~ 1919 in !4eder 
land, op \ .. elke datum ik in uiens t gekomen ben al.s kamerdienaa! bij :~ 
Keizer ililhelm II, die toen in Doorn kwam te wonen. lîadat de Keizer i 
194J. was overleden moest. ik. in dienst biJ u.e waf''t'en ss. Ik ben hierb~ 
gebl.even tot het einde van de oorlog. (De ui tvo~rige v~rklaring van :·· 
nau tot. aan d.a tiJd, dat. het hierin vermelde is gebeurd, is opb'.enor:1en 
in het. proces-verbaal inzake de gepleegde misdriJven hiJ het .,achbat.s. 
jon, w~ar na.~r wordt verwezen). 
1t·er~u v~rvolgt dun ziJn verklaring vun.:-l.f de tiJd uat hiJ, rw uit hat 
lazaret in Duitt5umd was ontslagen met het. volgt?nde. 
Op "J.7 ~ebruari 1945, k,·,ru:i ik na r.:iiJn ziekte vanuit Duitsuinu ,,.,eer M ó:! . 

Nederland toe. Ik kwum uan in Zutphen met de trein uit, Duii:.sl~nd. CmJ.. 
ik <..iie avopd niat verder kon, melüde ik r;tl.J bij de Ort.s~orru::w.nclantur. 
Hier werd. miJ een hotel toegewezen, waar ik die nacht kon loieren. td , 
trof' ik toevallig enkele bekenden van het vroegere i,achbata.~on waaroi 
der de ~5 Unterschar:i:'Ührer J.P • .Spruit. Deze aee.ide filiJ mede, ,Jc.t. ziJ c 
volbeooe morgen .met. een t.ransport naar Amerongen f;iJl8en. Ik bBn toen ~ 
hen raooe betaan, met. tie trein via .hmerufoort~ Spruit. haJ. miJ verteld., 
dat. hiJ biJ Reg.~• \.&~ ir.ge<lea.W., en dat. fü1w:nann, de vroegere é.idJ.Udé:n· 
van .ttelle, t.hh.ns ,-1.:W adJuuant Vän ue ~5S ~tandürten1·ûl1rer Lippert J.ient 
u.e~d. In ,1.merongen aangekomen, "'ilde ik miJ daar tiJ de Divisie-~ommn1 
dant. raeluen, doch deze kreeg ik niet te ~preken. Ik ~eest eié;enliJk b : 
da ~ Hauptsturmf'!lhrer .Uauue..L zijn, ue RdJudant van de Divisieco.c~.rnan.ié 
Koh.U:o~er, t.dvens chef' van afdeling I h en I h• Deze was niet ap..nv.eziê 
en zo.;ioeaia lc~um ik biJ ae SS SturmbanhrÜh1'er · Kuhl!neiJer terecht. Dezt 
det1l.J.e miJ mec.i.e uat. ik maar het. beste nHar Lippurt. kon caan te Rhenen. 
Ik ben daar toen heengebracht. u.oor een r.10 t..or"rijcier en w eru ,,i. :.:'l:.; ezet biJ 
ue com.m.unc.lopo~t Vhn Lippe.rt. Hier t.rof ik Naumann a an. Ko1•t do.m·op k ~-.é. 
Lippert. Vun htn. rront. en me.lu.de ik miJ biJ dezen. Lipp .:: rt vond het 
pruchr.ig dat. ik Jaar was en zeide dat ik het comma rn.io op wij kon nen:er. 
van de Stafcorapét6 nie van ziJn Regiment, \'/elk onder'Xleel gelei:erci e;,,as ir. 
Remmerstein biJ Hhenen. :Je toenmalige coL1pagniebchet" was de SS Ober
sturmführèr Kockeritz, die dan enkel zich bezig kon houden met da Nach 
:richteIU-lfdaling. Tot. nog toe bad deze ofJ: ... icier beide onderdelen on.ier 
ziJn coillLluru.lo gehad. Ik ben op 18 of 19 1''ebruari 1948 des Clorgens al 
heel vroeg in Rhenen aangekonen en ik denk da t het zo oll!:eveer tussen 
8.00 en 9.00 uur in de morgen was, dat ik Lippert onwnoette. Ik hud de 
ze t.e voren nog nimmer gezien en ik kende hem <1an ook niet. Ik ben da e.. 
na naar het bureau vande St.a:fcompc1Enie gega~n, ciat meer in d.e richtin, 
VeendLJ.aal lab• Dit bureau was ond.éH'[;ebracht in een soort ~advinJ.ers
herbdrg. Hier heb ik kennis gemaakt met enkele leden van h~t perDoneel 
van Jat lmreau. Hier was ook de keuken van lie co.w.pagnie onüer5 ebr~cht. 
Nadat. !k daar enige 1.ij~- rui.à rondgekeken ... en n~da t ik h!tc.1. gegeten, ben 
op zo eK b=t;;aan aaar ue 0oer5 t.urm.t'Ührer Jtöckeri tz, omua t ik VHn hem de 
compagnie mo~t overnewen. 
Hiervoor moes ten enige i"ormali tei ten worden va.cvuld en een rapport wor( 
op~amuaKt voor J.e divi~ie. Ik kon ganoernd.e o.Ci'icier echter ner5aru; vin-. 
Ik. ;cenJ.e bovendiE;!n ni8lllèlll<.i bij het reLin:ent, llón Naum,:;.nn. 
Toen ik ~"""' .. alL h~t wure ?llihr die ot'ficier liep te zoeken kwa..'ll ik in c 
nab iJh:,ü-.i vun u.a coc:1.G1.éllll.iopot.t vHn Lippert, zonJ.er <.ie bedoeling te h e tbe 
o.ai naar hara toe te gaé,n. Ik had verder niets meer met hem to ri:aken .., 
In d.a n.ubiJheiu vun tle comoándopos t gekoman, hoorde ik hem îuidde pr n. tE 
en te ke~r gaan, zoda -c. dit oiJ n w.u1uach t trok. lk kreeg lie indruk l.ia t 
er iata g~anae wa~ en daiir?m keek ik op en zag hem mat een_ paar s;l.d.atE 

-cuiten-· 



' êui ten voor het. bui6 staaru, vlak biJ de · voordeur. Over een paar struike 
been ld.jkt1ndu zag 1k hem tegen da burgers te keer gallll. uui6t. oax:lat Lip 
per1. zo t,ar te keer ging viel het. miJ op en keek ik op. Ik denk, dut. ik 
nog wei ongel(eer lOO meter van hen verwiJderd was, toen ik Lippert. zijn 
ateàa a.l hoorde. Niet. zodra lc.'eeg Lippert. m,J in ûe gat.en o~ hi.) wenkta 

· an riep aan miJ , dat.. ik biJ hem moest. komen. Toen ik daarna biJ hem kir~ 
waa hi.J buit.~ewoon opgewonden en h1J Lriesta miJ. alah&t. ware het. b eva~ 
toen, da~ 1k cie mannen die daur biJ hem. st.onden direct .moest. overnemen · 
en. hea moest. tusilleren. De mannen hadden gespionneerd, waren met wap 
in het. ve.1.~boden gebied asnget.rott"en. Toen ik aankwam h&d Lippert. blijk
baar . al. _.-met· hen getiprckèn an hen de inhoud van hun %ale.ken, daar biJ het 
huis neer lat.en leggen. Ik zag tenminste een en ander daar lit,:&en. Ik 
ben nog · nooit. door een meerdere op een dergellJke toon _aangeblaft en ik 
heb nog nooi~ tevoren een tevel op een dargelljke brute ~iJze toega
sahraeuwd ëekregen. Mijn hart stond biJna sti.l, toen ik. die opdracht. 
kreeg. ~en 1usiller~ had ik nog ni.awler uitgevoerd en ook nog nimoer 
medegoma alct.. 

Ik voni..l. het in een woord v~rschri~el:!Jk. '.Coen ik wat tegen Lippert 
wil.tie ze~eu, werd t:ti.J J.oor hem ~ewazen op het- teheim beve.l van de• Fûhr 
van 17 o~ 27 Juli 1944, waarin een ieder met. de ~oo'-1 w3rd bedreigd, àie 
werd ~angatro1.~f'en in het. te~it vun wape~, en cunitie of spr~stoff'en 
en ieáer die zich op andere wijze tegen de DuitserJ verzette of' wat dan 
ook. Di'- was inderdahd. een. ~treng beva.l en hat. waa zal.t's op ons van toe
pussing. J.,ippert ~tolde miJ in dit. gevaJ. dan ook verant.woor<ielijk, dat · 
ziJn Lave.l st.rik:t. uerd ui~evoerd. Tegen een van de aol.uaten, die eet 
z 111 Leiden ua tweu .l.ilij onbekende burgers, d aHr hadden gebracht. zeide Li1= 
pert., u&.t hiJ er voor hacl te · zorgen, dat. de uwru1en geen kani; kregen om 
weg t.e l.open en w.u.1. er goed werd. geschoten. Een van de beide soldaten, 
die b4!iûen ltoilonde1•0 l,leken .:te ~ijn, noemde Lippert. biJ zijn naam en U 
vernam oa t. dit. D~j wa5 • · 
•iJ hebben hierna met. z'n vijven Lippert. verlaten en gingen Oll€eveer eeIJ 
paar hoooard meter verder in Noorderlijke richting het kreupelhout in. I 
kreeg t.oe11 ue indruk, dat de beide mannen wilden v.luchten. lk heb daar
op "1e beiJ.e tioldaten gecomman:1eerd "Fertig machen11 en Vuur, waarop beide 
hebben beöchot.an. ïiél i eJ. .. ve.1.•cier precies gebeurd is l~ ik rlliJ niet her
inneren. lk vond het. iata vregeli.jk.6. lk bë!n het kr~upellout. in gelopen 
en uaarna ben ik naur adJn kamer gaguan. 
Ik ll~b '1aUJ.• zit.t.en i;nikken al.s een kind. Ik bad zoiets nog nooit meege
maakt.. Ik ben het gebeurde dan ook nimmer kwiJtterdàkt en heb er talloze 
saaploz~ nachten van gehad. over .JJ..t gebeuren k.é.in ik U werke.lijk niets 
meer v~rklaren. De mannen, àie toen de tuaillering hebben uitgevoerd, ka 
ik mi~~chian weer herkennen en de pla:ata wa&r het vorens taande gebeurd 
is, zul ik no~ wel kunnen aanwi.Jzen. Ongeveer e~n paar uur na het be
beurde ben ik naur het bureau van Lippert. gegai,n en heb hem reraelu, dat 
ik ziJn bavel. r.u1d uit&evoe.rd. nij had j\liot een t..èbpreking w~t een aant~ 
miJ onbekt:~ë ol'.ticieran. 'l'oen ik hem mel.:lde dá t ik he 1. Level ui t.E·evoerd 
had, ~eiû.e hi.J: ''Dé.i.Ilk je we.l kameraud lï'ernau", waarna ik miJ ·.-tee1~ ver
.1iJ<le:rde. J.k ben 't.-.>an rwal" de ka.mar v&n rJç.umann gegaan en hel> met dezen 
het t:,ei;eurde ba.spl'oken en ·,an h~ een ö iè-é:lret èn een glas 1'1ijn gehad om 
weer wat op .miJn verhaal. ~ä kowen. Ik waa totaal da kl.u~s k--wijt. 
or \le beide uïa.nnen wi::rkelijk in hat. verbouen gebied ziJn aangetroften in 
het b~zit. van v,apanu ~n munit.ia en of zij w arkalijk had~ien gespionneerd 
of iets dergelijr.s is miJ niet bekend. liet is miJ ook nié!t bekend, of' er 
een o.n..:larzoek naür iQ ingeat.eld. dit. i.s echter ni~t gebew'<l, IU1i.lat ik de 
mannen Vê.i.Il Lippert. had 0V1.:!rgenomen en de opdracht van hem hád gekregen 
hen t.e <.ioen t'\willer~11 • 
.11:an o~ t."tfee :lagen r.""d.at de· vorig<¾ executie had plaats gehad, bevond ik· 
miJ in het. gebouw ::iacr:1er~tein. Ik hml juist het commando over da staf
compugnie van Reg. 84 overgenomen en was met een paar Unterscharführer 
bezig wat. orde te scheppen in een ka.nar wt?lke als opslagplaats diende 
voo1• trood en a.nd.ero levensmiddelen. liet was daar een é_rote bende, waar
aan ik miJ ergerde. Ik denk dat. o.rn eeri uur or negan in àe morgen was , to1 
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•Het. J.-s daarna niet meer voorgevallen, dat. ik een opdracht. als de vorer 
st.aunue van- Lippert. heb gekregen. 
Nadat. ik ruim een week in Rhenen was geweest werd ik op last van de 
Uivisia overgeplaatst naar Hoogeveen om aldaar het ErsatzbatalJon oveI 
te nemen. 

~---~-~-~-------~--------
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·ALESRT PAUL Hf;I1~ G~CRG"E'i NAUMANN.., geboren te Coldi t.z (Dld) 30 Mei 
l9:d3, juridi:;ch stud.ent, wonende te Annaberg {Saksen Dl.dJ, voor
mali& ss Untarsturmtahrer der t4atten SS (2e Luitenant), destiJds 
adjudant. van de verdachte Lippert, thans gedeti1,1eerd in de s tr!lt•ge
vungenis aan het. Vfolvenplein te Utrecht, dia miJ ov~r de gebeurte
nissen biJ de Landstorm .Nederland, voorwat. betrert :iegiment 84, h et 
vo~ende verk:kardei 

~•Nadat omstreeks l December 1944, da Sturmbanrûhrei.· Helle, biJ 
wie ik ~ot. aan dia tiJd dienst. heb gadéiän als baU-.1..jon.sadJudant, 
naar Duit.t.lsml was vare.rokken, \verd kort daarna het voormalige 
'Hachbaï.alJon 3 (Nord-rJest) ingedt!eld biJ de destijds- bestaande Bri
gade ~torm Nederlanu.. (Zie bijl.age lJ • 
.Nadat ik eerst. enit>e t..ijd had diemit. gedaan al.a waarnemend compag
nies co.l.û[ü&nuant. VWl de 7e Compagnie in verband roet. de .ziekte van 
.tt'erru:..u, werd ik op l ~ anuar-1 1945 Adjudant van de SS S tandarten
iahrer Lipp~rt. 
Lippert. wua belaut. gewor<.leu met <.le oprichting Vän een nieuw Regimert 
biJ de .Brigade Landötorm .Nederland en wel het z.g.n • . ::-te~iment 84, 
ot' we.l. het. 4e lfode1.•1"4na~a .Regiment.. 
Ik werd belhst me't. het 001:>ta.:;_1~n van d.e verschillern.ie af'dali~en 
van da Ragiraent.ssta.f an allerlei andere zéjken .,,~L"i.ce ver•band hielden 

mat. us opr-icht.ing en iooeli.ng van het Regiment. 
Bad.at de oprichting, indeling en de africhting van het peraoneel 
bad plaa~s gehad, dit gebeurde in liooteveen en verschillende andere 
pl.aat.se~ in het Zuiden van ilrente, werd het gehele regiment eir.d 
Januari begin Februa1--i 1945 ovargaplaatst n~ar verschillende 
p.l.aat.sen ten Zuiden van Zutphen, o.a. Klein Hengelo, Eaak en andere 
pl.é.lat..s en. 

,., Ik ra~en, d a't. hot. op 13 ~'etruar•i 1945, was dat oru; Regiment werà 
overgep.lilaU.t. nanr hat :front. Han de Nederrijn en in de Betuwe. De 
Bri6ade Wè!.S inmic.iu.el,;, ui tfeiJreid en was een Divisie ge·.,orden. De 
o:r.dciela nue.m ·11Tas "34e SS FreiwilJ.igun Gr-eood.ier üivis ion ••Lanct
storm Nederlanu". De commandeur hiervan was û.a SS Cber-i"Ührer Kohl.
rozar. ·,,ij namen het front over van bat 7e ValschermJll..ger regiment. 
De eer-~ta tijd heeft Lippert. zijn GevechUrntarui (Co.r:nm.:mctopostJ ge
ves'tigd gehad. in een villa dan de weg van Rhenen naar '-ieenendaal 
in het. buur-wch~p '.JreewiJk. 
De buref.lux van de staf" van het. regiment werd ondergel>racht in huize 
rtem:nerstein en enkels andere woningen in de omgeving. Het Ie Batal
Jon onder Bru. .. tbch lag in cte Betuwe, ik meen te Kesteren en het IIe 
Ba.talJon ~ lange tijd in wagei:1i~en, onu.er coramru1do van Ziegler, 
later lierma. · 
Het i"ront. dat door ons Regiment \',erd bezet. liep van Ochten tot aan 
ue Sp~orlijn vun Arnhem Ilélar .Nijmegen. Bij het. oprukken van de ge
allieerden werd llit front. echter- !;; tee<.ls korter. Onze s t,ellingen 
~en grot@..nd.e~.ls in de netuwe en een gedeelte ten Noorden van de 
Ri_jn" Meer na.ar het 'ltesten .lägen de t>tellingen van Regimènten 83. 
Over ~ebaurteni~~en d~ar is miJ weinig bekend. 
liet. t;ehele gebie<l rondom Rhenen en v;ageningen mat nog meer andere 
plaatsen was d.cor da Duitse legerleiding in NederlarlL.l tot ve cboden 
~abie~ (Sperrgebiet) verklaard. 
De g,ehela burgerbevolking van a.l cieze pl&atsen was op lb.St van de 
Duit.se legerleiding uit huri woonplaatsen ~eevacueerd.. vit was al ge 
beurd toen wiJ du.ar/ kwamen, J.us hoe een en ander precies gebeurd 
is weet ik niet. 
Voor zover mij bekend liep de grens van dit. ,1à>oden gebied Vé.in Elst 
(U) l.anës de ·~eg naar Veenendaal. Op de wegkruising Veenendlial -
~lat - a.lienen lit3p d~ze grens in ol'lé':eveer Ooatalijke richting naar 
Bennekom en ten Noorden van daze p~a ta lar.gs, verder in Cos teliJ k e 
richting naar d.a weg Eda - Arnhem. Hoe de grens verûer liep is mij 
niet precies bekend. Toen wij déiar het f'ront. overrwmen zagen de v e 
lb.ten woningen van de burgers in de plaat.uen Rhenen, Acl1terberg e n 
v,ageni!léa;i e1 ... achanda.lii; uit·. Hoe het, in da andere plaatsen wRs 
wee~ 1~ niet zo precies. -v · eel-
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'lt:·Jl was- ~r vernield !:!n geroof'd en het kan niat anders, dan dat 
het. ..,ark is gawet?st. van het. vorenbedoelde V~.l.schermJ;;;i.gerregiment. 
Ik kan nrlJ noE Zcler goe<l herir.neren, da~ er to~n ~oo~ cnze mense 
opmerking i,;:; gerwakt., d.at. bier·1an later de schul:.i zcu 'A'Orden ge
woroan op da Léi.ndütorm, het.geen ru:i.ar ik h~b v~rnomen ook inc;eroa 
is ~~ebeurd. Ik wil hié!rr:ede in het. t;ënee::ï. nit:;iT. zetP. en, da "t a.e La. 
st.orm aan a.lla6 ïwu"t. in iiet v~rboden .t:eoied alJtJ.ar is voorgev,tlle. 
scnuldig is. Ik verklaar u echt.er ui Wrukkeli.J k, JEl t vee.l van de 
beurtanisaen in het verccden gebied miJ or.bekcn'!.d ziJn. U iDélakt. m: 
~chter @et. ~ebeLü.--teniLrnen bekand, Wè'\Rrvan ik niat he r.. -~:;rirli:-;ste · 
moeden heb gehad en naai.--van ik ook nimme~ te voren iats heb geho• 
Ir"dien het J uw t is v,,a t. ·u mij !ne<leJ.eelJ. en il<: t ',dJl'el -.ll>ar niet ; 
ot" he"t i~ Juist. wat U •--=rij v~rtal:i, dan ziJn door verschillsnde l t 
van de Lanas to.cm Nederlanu i.ru:ie.t~daaJ. Z'.H~r e.rrn.,tiJ:;a _wis~riJ ven ge• 
ple~gd, tii~, vmren ziJ de ho6 ere l~~ar lc i:.1in:1 Le.i:~e..i:~ .. i ~ ~~.ee;> t, zw, 
ges trü.;.;·t. zoulien ziJ n .b-ewor-~1en. 
Het. .,a~ t.en s t.reneste verl.)ouen in ha t veruoden geui2d -r.e plur.J.er, 
Alleen wab toe6 eG'U.tö.llt in~ien dit nooJ.za::.aliJK wab, om net. hoogsi 
nouit,d ë.i.an klduin,g, voor- eii;ea ~eor-:.ii 1.<. t~ ne;nen, ik meen een s te: 
onJ.1;:.i.•goell, E!tHl IJttur• .;;okken enz. 
va .. :·der vo-ad.Lla..L, <.ü.v1r cü t é.1an berJ~rf' onJ.erhavig vváS. 
Ovdr h~ t. zon,1e1• vorn.i vun. proce5-neerschiet.en van tur.,:-ers is miJ i 
ta.L. 11idt& è.H,~~en;i. I .nderdaaJ. wa~, er een ê..level ua-r. op uur2,ers en \ 
uach ta per~o111::n kon · .. o~c.itm .•;:,~tichoten z on~ .. wr \·,:,-tarschuwing lioor poi 
Dit -·dl dan zegt;en, uéit. uit kon gebew· 1Jn zonder 'N~ ::,rschr.r,'ling, doe 
Qan éilleen -looi- eeu eventuele· 'N::.i.clrc.pos t uie niet vgn z i,; n post é.:..i 
mocht. loµt~n. Zou deze u.v. op .;;nige h1'st~ni.l van zien &.l' een perse 
zien lopen, 1ûe heL.a verdach1;, voorkwam en niJ kon uie :1i2 t - enders 
bareik~n, di:tn zou hiJ op dien per~oon kunnen ~chieten, ;Jus nie~ i 
.J.ian hit.1 ,1 ie 1),~ri,oon ~i •i .L"!c\.a.:;ah0u-:len. Ji i:. r.:ieve..i.. ~JUS geteven u.oor 
Ganar,i."'.i, dia tie lei-Jint,; lk.d rJ 1rnr é-il.la i.:.roepen ban het RiJn.;:r::>r:t, 
ciit?fa.l nham beu ik vet•gqten. \.i3lt.k1e11tri ui) liet lui.1<..10 Oflt:.eveer- al.;; 
voJ.ët.: 
"i3uvul aan ue raiJ on..ler~e~chikt.e i:.r,)e-;-;~norn.ia:r-Jelen vctn t:c~ rtehr 
(Lü.."1..ilÛé.<<:ht), dë ~ü,~h L'l knt...iinzet. b~vi.n~en...ie troepen 1/~;n èe Lucht 
.rm:.:.c!lt en hé.dl de :HlI'fen :.;D, aéin h~t Ner~c:--~L:r.~i.': A ~ront. ~1~.1.:i de oenea 
Rijn. 
lli1;1•L.le<.ie ·,fürdt é1rul de mij onJ.dr~eHc}ükL.e ::;e.nheu.en het volgende te 
kennü; hebr-ciCht. 
llat. t'rontéebi~..l v-un ~.i.S t., V l:!t?lldndé..1.al, .uennekom en ,;rruwm. 
we6 aI:l!i in de l,,atste ti.Jd voorBekomen t:eLet.H·-c.eid:-:t;en in het a.chte. 
L.tnu van hei., .Duit.sa l'ront., biJzonuer in het. buvent,enod;,üe tebied, 
beo ik. dit ~ecie..:l in Sám8U:.PI'ki14s met. Uc ·uw.·.;.1,ÜiJKe -iie1wt, a.K.e. 
in ht;;t bez~t.·::.e Nt::cier:i..""'m~~ geüied, J.it. !i8Ui.-? ,l :~ot. ~;pe1•.:;•öet, iet (ve. 
boden gebi~u) ve1·kl1tllro ~laten v8rk.l:-1J·~n.1 • 05. t lieve.:.. t .621:, Hlle in 
<.ii t 6;:;üi1.:J. w,m.enue ~urt,.:::r~ '-\""~n an is ( :.uor- ,.ie uw:•ge{;leeb t.er van Je l 
t.rQÏ'..k1Jn buraeen tem \,er kean.:.s te LI'en~~n. 
Ik acht het voor de beve::.licin,;; van ae aan h~i:. eront. li,::-:·.; :encte een• 
h&tlen Bn COiill.ilétfüiopos ~~en drint:enci noo<lzu.l~ej_iJ k J..u. i-., ne i.n het. verba( 
6 ~1:i~u werkzt1a.:n zijnde aclcl,H·lc:1.n.der•ti we1:. lrnnni:..:rtuiie v..:..n ..ie vaIIDnt
woorJ.a liJkd co:,ü.:1ai1.:.1ant.aü van d~ ~i'-h':;.•s~ eenne~~en, :.iit á:~e't)ied betrt 
UlOl,;i?.lle 
lJÏ!3. lie<le1·lurxi~n·s ziJn vóor een iedtU' u.éuiJ.el.iJk kenb-E1nr gemaakt de 
h~ t urat,e.r1 van een g 1•oene ~r~bé-1.Il·l OLJl een (i:~r é1.rme.n en/ ol.' zullen zj 
in gez<:!.i.t.cha1) V&H e~n 'tJehr:n.:.lch~Gafy,ehÖriLe L, c,at. ~-,,:füie.:i moten 't,e" 
·.wet,en. Ül!~enen ui~ in à.P.t goLi~u r1oe tHn ·.·,e,: '::I\ zullen tut zo f erinf 
.L!lOL~liJ k aëani.,é:tl worden L~p~.:·kt. i,.ll.r.~ b.:~ië1·a L ur-k--_ers iJ.ie zich zonuE 
daz.e !<.8ni..ekdn~ op vt:n-dà.c:hte \-wijze in h~"t. Vfü't:oci.en 6 ebi~d bef;even 
kWlfl<::!n zon<.ler ... aiu.•aë:p û.u-1:!ct. woruen nclëq..,(;;~c1~o t en. J~ze .r ebeurt eni 
~en zi~n r:d.J vit.: de Di 01inie te welc~er!. i,an ci.e tl'enzen van het ver-
bollen gebied zullen J.oor ll.~ in h~t. fichi:.erll,r:..li. gE.:legerde gevechts
en s'té:lJ.sco1.0t~ar.u.t!n't.0n .:;;rota dn t,ü>:::d 11Hai'W:?eolaru barelen 1.vortien aanl 
br;;::.ct.t om hie :..~ctoor de Levolk.i115 t.e h, :~.1•t; citUi,· Gn. 
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Hovendi.t3n moet.an die grenzen door de ter beschikking staande l"e-ld-
. gendarmerie commando• s lopenda en immer wordon k,'econtroleerd. Wegens 
de stiJgan.ie acUvi1:.eit. van de terreurgroepen, waarschuw ik hiermede 
in bat. biJzonder alle staven en dianuwtallen voor aanvallen van dez{ 
~erreurgro~pant dia daarmede de Duitse leiding veel schade kunnen to• 
brengen • 
voor de strikte tenuitvoerlegging en het immer weerkerende onder
richt, z.i.J:l de commandanten van alle eenheden miJ persconliJk verant• 
~oording schuJ.Liig. In het. bi.J zonder zullen posten en melders lopende 
su.:.•veille:en. 
Ook za.l ik r.aiJ zelf' van de uit.voering van dit bevel, ter gelegener 
tiJd persoonl1Jk overtuigen. VolE,t. hierna de ondert.ekaning11 

• 

Als oru.lerschrit't v1,;J.gda hierna voor Reg. 84 het volgende van Lippert, 
1•.oovenuengeha.a.ld bevel gaat hiermede .in a1·schri.ft aan de eenheden va1 
ret;iment. 84 en de onder miJn bevelen .staande delen der Divisie Land
storm Nederland an is ingaand tot. onuerricht te maken e.an de troepen . 
De commandanten van de diver5e P.enheden ziJn miJ veer de strikte uit
voering van het. bevel verantwoorde lij k 0 

• Get. Lippert. 
liet vorenstaande i~ wel niet de ju.is t.e inhoud vun het bevel, doch 
komt in hoot'dtrekkan daarmede overeen~ 
Dit beve.1 is pt!rsoonli.J k, door mij aan de leden van de staf9compngnia 
voor5 elezen, r..uuar.. wiJ in het. vertoden gebied werden gelagerd. 11.et
za.lrc.ie werd gedaan bij andere onderrl.elen van hat regi!:).ent en hat ~er
aon~ei werd hierover gareHeld nader geinstureerd. Al~ toalichting 
werd aan de troepen bekend gemaakt dat de burgers die in het verbode1 
gebied ruoch~en komen een groene band o~ de arm moest2n dragen, en 
voorzien waren ' van door de N.s.D.A.P. at'gegeven Aus;~eis~en. Gesloten 
eenheden van bur~ers, dia b.v. hoof'dzakeliJk éJun Je stel.lingbouw 
werkten, droegen geen armbanden, doch kr1.il11en onder leiding van o.r. 
beambten (goud.:t'uz&nten) het gebi~d binnen en ;-;arden daar ook weer op 
die wiJ ze bui·t.en gebracht. Het. is mogeliJ k dut de arbeiders uie voor 
d.e 0.T. werkzaam waren des morgens biJ het. betreden van het gebied 
hun Al.i.S'rieibsen moesten afgegeven, doch dit. is miJ niet bekend. Ons 
pers onael no.m eeen Ausweiss ~"1. in. 
Ik verklaar U hiarbiJ dat de inhoud vun het vorenstc:::.ar:.de bevel, voor• 
zover m.iJ dit. nu nog bekend is, zo voorzichtig mo6 eliJ1= ,loot" mij is 
~eergegeven, daar ik nio~ precies m~er weet wat. er in heet't gesta an. 
Deze bevelen cicor de chef vnn het. Armeekor;)~ (Blümentri t.'1) bestom.ien 
dus al. voord~t wij in Rhenen b;runen • .bovendien wP.rd no;_; eens extra 
aan onze troepen bekend g emaakt, da~ eveneens direct kon worden ge
schoten op burgers die zich in het. verboden gebied b avond.en en betré.1 
werden op plunûering. liiarvoor waren reedv vrozcer bevelen van een 
soortg~li.Jke inhoud gegeven. 
In E,ev..;..llen, dat burgers dus zonder daartoe bevoegd te ziJn in het 
verboden gebied werden nangetrot't'en moest daa~ zonde~ P~dere waar
~chuwing op worden geuchoton. 
Alleen ala het. g~val, d&t iemand zond.er -r..oeste r.:1ming in het verboden 
gebiaû kwa."len was uus als een r1den om hem· c:' haar neer te schieten. 
Van alla gevallen, dat een 1:urger om welke r.eden dD.n ook, in het ver• 
totlen gebied w~rd doodgeschoten moest melding warden gedaan aan de 
Mdeling I C vnn het reg-ima1~t. Deze afdeling gar de oe.lding da.n weer 
ucor .llLUir de Divi~ie Ard.IC en vnndaar werden deze meldingen weer 
doorgugaven nnRr üe A.fd. IC van hat Armeekorps. Ook d.e inbeslagge
nomen zak~n vun da doodgeschoten personen werden met een begeleidend 
rrLpport. optiezond.tm l'lé.l.éU," de &.é'tleling IC. 
Indien de betrokken persoon waa neergeschoten door een on.:lergeschiktE 
van een der Ccmix1O1ie~n welke ingedeelà was biJ een batalJ on, van da 
compagnie~n l tot en met 8 dsn werden de meldin&en gedaan door de be• 
trokken <.:ompagnicecomrI!andant rum de betrokken tataljonscomma..'1dant , 
die de melding aan het i?egi:nent doorzond. 
De coL'.!?llundanten vun de l3e en l4e eo.c:ipagnie deden hun meldingen 
rechtstreeks aan het Regirnent teak.omen, da.ar d ez e beide compagnie ~n 
r echtst.reeks onder de bevelen van de Reg imant~corama.nd.:Lnt stonden. Ge
durende de eerlite weken d~t wiJ aan het. t"'ran't. aan da NederriJn lagen 
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wa;...s alD cht::f" vwi de at"à.eling IC van ons Regiment Dangewezeu de 
ss ün~fih't; ~W1.üi'ül1.rt;r 110«.rut:H:t. b1J deze moesten dus de door miJ be
C!.oeld.e m.d.ltiil1t:,en 'oinn~nkor.üe!l en bij r,ioeöt er ook voor zorgen, da· 
deze wetn" v.er·den door-gezonden. Over het r.eerschieten van burggrs 
gedurenu.e ua eerin,"' 1.i..,1d dat wiJ ~n Rlenen l.éigen is mij dan ook 
niets b~k2ll<J.e 
Ik meen ciat. het ongeveer in het. laatst V<-1.n ~iaart. Ji14,_:, is ~eweest 
dut. ho.:..-a.;s vun daze tw1ctie werd ontheven en dat. ik werd belast 
.:net de t ehHncteling van da zakan atocling IC betre.fl:0 E:!nd.e. Ik kan 
mij heri.tu1arent dat ik ongev~e1" z~H o~ zeven meldingen heb binnez 
6 ~.kJ.--~gen ovar het neerschieten v~n bu.rge~s in he~ verboden febie( 
;;o~~ .r.<:i...i.i11,t,en ziJll vc,or zover ik c:iij d.i t nog kun herinneren, bi! 
nent,1:,ko.c-Etin van è"ët Ie en IIe ba t.a.lj on en van de l~e Compagnie vat 
lla6 i,ü.unt 84. Ik \·me~ niu"t. i:;et.ar of uit. zijn ai.le.tn.3.al. t:evallen Le• 
·,·-iG~i.:.;;, Villl èu.&·6 er~ dia in ht::t veri...:od1:m f,:eL1.eu. uu.b zcnc.er a~mroep 
zi\ia llc::.;rLrlE.CLWi.:.t:Uw 
,.:;--1dL' ht:" u.lt,~i:1een wer.:i13n 01~ deze 5avallen geen ui t.vo~rite biJ
;:-.,n .... c=;rh~dên ve1':ilëld. • .Gé.ieli.Jk~ kwamen enke.Le !T1ai.en z. •·.n. Ic mel· 
,..tl.rli;_i:m üi..; on:.. l·im·.en, ':iéi~rin ae toeut.i,fäl zo•.-,el aru1 h~t r'~ont alf= 
in i,61. act4t.t:!rlHn~ •.;,1::1·a. t:ert..i)portel:!rd. 
Met. hd t ooë op c.ia spior..t"li:lgu ,satotö.ge coni:.r-aspionn.-1~e en dergeli.J 1 
uiflL~n m~ar, J.u.B .s...ileu \:!.&t. '. laar meue 'Jertanri hield. Hierin knumer 
l.lilc.i..:' iA- wiJ Lë.s:-iuner é3llke..!.a 3lalen gee;evern" voor over het rn-! er-
::. c1~üst,en V..;.n btirb_erë, J. ia 01:ita 11cd6 G. in het. verbouen gebie•.i waren 
:..:.Z.Uê.; w."'0.Cft;!H. i)i t -.,.c..U·~.n. u:.i.c iu~er ui tvoeri6 er meüecte..i..ini:en over hê 
~va~ ;,..;:l.i'6 t.t:.1: v,:m l.: u..r·c..~;-&, <.L·.n ci.ië .'.ë..1.Kd .vc;.1.L' ,_m 68Ui.Hill oiJ reed~ t 
vo.c;.:n 0~1tv~..r.1.ësn b"r·t;;. .wé:!cic--icl..i.int;en, 'i,e..L..<e t:,evoet.d -~aren bij dt! te 
6 ezu11u.en z~~.;:11, ·,. ~.-;_}(-.; Je c.;00::!.~.'.. !=.;;chc ten bu.(•t,e~,~ whren af'genomen. 1 
k'-'-n . r..i.j •• ë..1.'keliJ k r:.i :.;t. ;.eeer hcri.:-u1-2.1.·~n, ,.,at in -leze r&prJor t.en is 
v~.Cllii;;.i.:::i. ~~ •• ·orotJn. IÁ. s~:-aek -lan éilleen over llie r~pnorten, welke 
ont·.1ii1t; ~t:c.lurefäie da "t~d, ..lat. ik a:i.s chel" V8n Lie A:r.'ualint; Ic die 
J.~•~,l • 
.:::.a ,J.G ti.;.:.:., J.,:it, da~a _,..:'-ieling d.cor' riCJJL'h~s werö. LehHncle:id, werd or 

.~ t "'' il zeu_"'~n ,:un Lippo.ct., over· de t"oau r.,and fró3I'Hpporteerd door de 
-.:hei' Villl Ic, uoch .iit. ·.-,~r-a:-1 l1An ni i~'C. ,.ie 1.'8cht..utreek.oe rapporten, 
l.ui..,.::..5 1.da ;Joo1" Ic ·,,ar'ûan ont.va.--ibe!i van u.a undere 0ni.lerdei.an, z.of. .!. 
.... a ~,~, \.,~l.J cn-'j ea ue co~p~r~ieên • .:.;_c .,eraen over de¼e biJ zonuere ge 
t~:..i~~erü~ ... a..., .;.;p ,iria verBchillende wiJzen ge1·upporteerd en wel, 
L~,, 1.JiJ i.t3 legi.-::lÜldiJ., J.at Ud i1ü_.,bslue;genowen papiecen van .Je <.iooga 
~çhu -.cl"4 L:u·L~:..·...; ,w<:1'\ian üpLezon~en: ~~e biJ de ciricmaa.l dagel.iJ la; i 
t~ -..1ltln<::n I.:! l''--_ViJOJ."1.u~l~ 3e i..,iJ h,~ t. ,3~1~al per w:.g in "te a:::. enP.n a 
'-''~::an l'U[.,i-)tH't., ,.._. r,r .~11 'JV·::H' .) llerlei Ofä..l.'2r',d.:?Cpen i''é"q:,port werd ir1,t" 
o..Lµ,r:id biJ -.le ~ivi.:;ia. 1~1 J.dza rap;,orten 'äarden J.oorhe~on-.i~n ahn h 
.. ::.rrn~0.;.;.o.1.'i;.::;. 
vard.:n-- he:r--in.ndr' ik ,.i.iJ, J.é..i.t, over- <.:1.a2a étar1g>'1leLenhe<1en mondeling 
ea.u:.i.::-.~~ i·np~Ju~ .. ;;, iö ui ··~.;1n·ac:hc ..-::.&11 G~11e.i·aul B~Û!ll'~nt.ri th toen deze 
1;al~~ ,J.lJ ons iu gew.aes t.. VeJ. -der iu e!' 00k e~;~H ove..i.-- geHproken met. 
0.>; chï:: .z' ·.;, ,.:.1 ~.: a...,'u.dling Ic -✓~tn het. nrmeeko.1..'?8, ik meen een Majoor 
or f:Hm Kapi~ .. ni.a, <i.ienö nae.w ben ik verP-eten. ;-:r is duti ov8r deze 
Lt!C~ill'\.enLH,P.n ~0HO€t:: I;eSproken en ;.:::erapport.eeru. ttet is dus niet 
.u~::. 0 ~v .... .l. ~:, ,hJ~HH, t., uét. t- alle~ onder de dekmantel ü.i gehouden en zo 
vuul t.aoL.~.liJ k vor:.:.-..-~6,ff~. Ook ue üi vi:;; iekorrum-~nJ.ew~, Ober•f'i'1t~.rer 
KohJ .. f·ozel ... Iiloat. er rï.ëd~ vct11 Wü teu, omu.ä r. a.1 ·1..t: g evallen, die:. ons Ee
w~lû. z .i.Jn O.)k ha.n ziJn u..t\.iüling Ic zijn gelll~lu. en uus ooi< aan hem 
!.J.Oe ~er.. ziJ n g~r.1vlJ. iJcl !!au.;rt~ "Ui'ri1.Z'Cllu--~r Hic.:h t.~r, chet' v(;!n Ic van , 
~i·.;ü;ia moe~ hi.-.:1•v,u1 uok m;;er ~c3t.en. lk weet. bovendiên, dat hiJ 
hi1::;ro·1ür in ;:~wi.auout.e.l uoor de .t.~1gel.<.;~n om iervrRuf:d i~ l,"E:n,o;--d en e: 
ik ,.eet. u.u ·~ van ZiJn V•h·k.laring ov~1• l.1~4e hanEelef,"enheden een uit• 
v0erig rapport or.• proc.61::!s-vert&a.î. i.s upg-emhukt. 
Over (J.E:; f"'.:.~ill~ri%en iu Rhen~n is miJ 11iets bekend. lk heb hie::
o·✓er niLrirn~r een .:.ael..:l~ ontv,=u~~n. Cok is ht! t mij niet bekend, da· 
Lipp~:rt. pcH:,~oonlij k opc....··ach ten hee:.;'t ver~ trekt. aan onc.lert::ef,chik"t.è.l 
v.m o~V.-.!.l_~~n eer.0~1en bur5 ~rH ta lä t.cn fusiiler~n • .H.et is rr,ogeliJ k, 
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dat.. 1"ernau miJ er eena over heeft gesproken, doch ik herinner miJ 
dit. niet.. 1-•erna.u is slechts koi:-t. biJ ons in Rhenen geweest., bat. kan 
~ei zijn ongav~er de tweede heil"t. van de !!'.B.and Febru~ri 1945. Dat. 
ia duti nog in ue tij --:1 geweest. toen Hommes belast we.s mat da at»d 
Ic. Ook ib het ~ij niat. bekend, tl.at er fusilleringen ziJn uitge
voerd in opdracht. van Oèerschart~tlhrer Zingaie. Genoemde Zingerle is 
~en Oo~tanriJkor. liiJ behoorde met ziJn sec~ie (Zug) Flakartillerie 
(Lucht.d.oeltlr-ti.lleriaJ, b~swand.e uit vier Gtukken van 2 cm. Lucht
doelal?tillerie tot de Luchtan.eer compugnie van da ~s Obersturm
t11hr~r Bibolt. Deze compE..gnie wns een z .g.n. Diviaie eenheid en 
s~orx:i dus rucbt.ot.rceks onder de bevelen van de Uivisie. Zingerle wa, 
met. zijn uect.ie uun aeg.84: t.oegenezen voor de beveiliging tegen 
lucbtaanvallsn. Alleen in dit. op~icht. stond hiJ ~chtstreeks onder 
da bevalen van Lippert.. Voor het overige, duö de gewone diensUJan
gelegenhedan stond hij ondar collll:1ando van Bisolt •. Indi~n Zingerle 
01.:xir~tchten heo!~t gegeven voor het f'usilleren van .fev~ngen genomen 
burger!;, Jan is het vrij·,1el zeker, dat hij hiervan meld.ing hae.t't 
t:,e<.iuan aan zijn uigen comp~nieschef, die deze • eldin,g dan weer 
recht.streek.u hee.r.""t <ioorgezonden 2.an Je Divi.sie afd. Ic. 7;/el is het. 
eibl!na~--d.iê, ..!.ut hiervan niet.a aan ons i!; gemeld, ot' was het dan 
alleen .ma.er mondeling. Daar het inderdaucl Juit;t. i,;:;, wat Lippert U 
heett. verl~ard, da-c- hiJ (Lippert) vri.Jwel, dageliJks biJ Zingerla 
kwam, dan bad. Zillbarle zeker raondeling aan Lippert kunnen of moeten 
meltlen, wa~ ar WHB voorgevallen in verband ~et het dcod~chieten van 
burgars uiJ ziJn sect.ie. Ik persoonliJ k heb hierover ni1:imer iets ve1 
nomen. MiJ ig eveneens niew bekend, uat. door de Oberjunker Igel, 
onze .ttegiments Tunuarts aen burger zou ziJn doodgeschoten biJ Rem
rner::3tain, wu&.r onz~ Stdfcorapagnie was gele[:erd. liiel•voor zal., Igel 
op.1rucht. 8 ehad • ueten hebben of anders, moet het een gevaJ. ziJn ge
weest., _du-:. Ige1 geweten moet hebben, Jat de betrok.1<:.an persoon ge
pJ.un:.1.ard moa t. h6"tJben öabotage gepleegd of Spionn.aga. ln dat. geval 
goJ.d het bdve.l zoals ik U dat tàl eer<Je1• h6b gezegd. 
Da~ was voor iedere militair van toepassing, du~ ieder militair had 
d~ plich~ om dia bevelen uit te voeren, zonder <lat hiJ hiervoor te
vo1•en .ru.:..dare iru.t.ructies vroeg. 
Ibe.l s ~nu rech-u;treeks onJ.tu• de bevelen van Lippert. 
Voor wat betret't. het geneeskundige ~edaelte s ·tond hiJ ook onder de 
cevalan van de Divisie arts. Zoals ik u verk.lf"hrde, er is rniJ over 
ui r, geval ni~tö uekeni. _ 
lier, ib vermoedel~k ook een geval, dat plaaw gehad heert voor dat 
ik belast. wei'"d .met. Ic. wet het gevaJ. bet1•eft. van het docdschietan 
van een perl-;0011 te Achterberg biJ Rhenen door Severi.fs e, ook hier
van is miJ niat.s bekend. 

Indien ui -r. geval ia gebeurd op 18 l:i'eb.t"uari 1945, dan kan het 
nie~ an,:.lt;rs, dan dat. het. ia gebeurd, toen Berier nog co.mni.andant MJ.s 
VLlll de l3e Com~gnie. In dia tijd was de Untersturm.rûhrer tl.Berger 
ean Hollander, tel~1at met. het. co~do ovt:!r deze Compagnie. De 
Compagnie1>che.f, üchulz was van ongeveer einde .Januari lU45, tot on
geveer ainàe Mé1art 1945, at"wezig voor het volgen van een Lehrgnng 
{CUrsusJ an bevond zich op dat. tJ.Jdstip in Duitsland. De juiste da
tum, waarop Schulz is teruggekeerd is mij niet bekend, doch in ieder 
geval. wus hi.J aanwezig bi.J de brandstichting v&n het hote1 Berg an 
Soa. , 
(Zie hierover de verklaring verderop in dit. proces). 

Op 18 1"ebru&ri 1945, waren nog niet alle oru.ierdelen van de Divisie 
op da pl.aa ts van bes t.e.mming uan het. Rij nf'ront. aangekomen. Een van 
de eers~e onderdelen van ons Regiment, het eerste Bataljon, dat aan 
het. .t"ront. aank,,am, ',,erd na~r de Betuwe gezonden en de at.a.f hiervan 
kwam in KeHter';!n te liggan. Omdat. rJit oruior--J.eel het ·.;er~ta weg lag, 
~e~ er voor gezorgd, dat hier·mede zo spoedig mogaliJk een tele
:i:omsche verbinding -werd tot stand gebracht. met. onze Gevechtsstand. 
in Vree\~iJk biJ Rhenen. I -ndien Borf"er, ~averiJnse or 1êmand andt1rs 
in ~it geval mocht hebben verklaard, dat. men vanuit de Schri.Jf'stube 
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or anderszins heeft. gat..elef'oneerd met. de Gevechtsstand van Lippert 
dat. kan ik U uitdrukkellJk verklaren, dat. ai t onmogeliJk geweest 
iu op 18 .tebruari 1945, vnnuit Achterberg en wal om ,Je heal een
voudige redan, dat ar op die dag absoluut. geen telefoon verbinding 
beti'Wru.l m~t de¼~ comp&gnia. (Zie ook de verdere verklaring v~ ge
t.uit::e Heijnen ;.;o.18) 3en van de voornaamste redenen dat J.e compa g
nie wm Berger nog niet. telefonisch verbonden was, was wel, dat er 
eerL t- v{;rbintling ~~erd. t.o"t. stand t;etracht met. dia orult!rdelan, d ~a . 
direct ~an he~ ~ront J.a6 en, dus zouls ik U verklaarde, het le Eat.a. 
Jon. • 
Bovcridit:n, was er geb.rek aan rm;.t.erial1.l om d~ telefoonlaiuing aan t, 
lewen. Hie~ovar is no6 a.1 het. een an nnder t.e c.loen ge~.,eest. met. de 
cn~.:t" van ce .NachrichteooiellBt., de ss Cberst.urmi'L1hrer KÖcktJritz. OVE 
uit. beva.l kan Berger nia-c. mei:. Lippert hebten getele.roneercl. 
Iruien Bertar llee.t't. verk.laé.U'"d, dat Kazsberg heei't getela.t'oneerd, 
t.i;;I-V,iJ 1 hiJ (13erher) e~ bij zat, dan iG dit al niet in orc..ie Lewee~, · 
.i:;n é..:W hiJ vt?rkl:...f,.r-d heer.'t., cta:t. :<.e.szlH:rg er met miJ over heeft ge
td.;.ei'on~t:u'C.l, dun r.aoest ik hi~r-.ran iets wet.en, gest.elc.i illshet Juint 
w~ii, ,!.id:. er g,n.elefoneeru. is. Indien Berger zelf' ru?ü getele.t'oneerc 
dfu"1. ~ou h~\# r.r.ob-:.i.iJk ziJn, u~t ik het gebprek niet hLd 5ehoortl, om
<.lüt. ..::.(;).I.'t",,ar ..iêi.ll wao.L·~chi.;nliJk recht.st.re~ks met Lippert w2.s verbond~ 
b eworc.iE:m. 
Doch als een on~e.r~öe::ich.ikt.e belcte, d<.:1n zou ik, on'd.at de telei~oon
gaiipre~d<.en vriJwel allan biJ clJ binnenlcwamen F.;:::.szberg hebben ge
vruaë;d vwai~ hat. ov~r ging, cm..:..at Lippert niet rret. allerlei zaken 
bätig gevallen ·.-,ensta t.e worden. üu; er biJ aat zoá; e.1;EH:.!:!:'°!e talef'c;< 
ge~prek echter ni~.G:iruld anders tegenv.ooroig ia gewee~t, dnn Berger 
en i~aszterg, dan is hdt natuurliJk noeiliJk om te controle.:-en, o.e 
.öarL~:i; .. dcl v,.t:larll~id. sp.ceekt, d.aar DwzL e-r·g er ni.at i s cru z iJn ver
klb..i. ... ine:, hlt:.'OVür te ve.cnemen. 

I~ üenk, Ja~ de cornpaenie Vün .ua.cter \L.1e <.;or~p. J 14 da[;en tot. ~ 
~ek·an in Aclrterbi!.l"g he~t't gelegen, •,-.ëlurna uit. onJ.er•üèel ong eveer Cf 
bin .i:Ju~.L't. i94ü is verplaawt ru1ar 'ilé.!t:,ellifl!:en. 

z(laJ.s il-c U r~ëds eer-.:ier verkl~arde iB .r.liJ ook verd.~r niets te
keiw. "n plaa t.s ~al°lQ.u .hebLende t\wi..Ll.eringen biJ de hle compagnie, 
~ot. a~n J.e tiJu, dat ik Ic van rtoame~ heb over-e;;enomen: en dan betre l 
üet aili::~a ~avallen, van Lurgers 0.ie zonuer a am•c,ep zijn neerEe
t>cho~~n, <.:iu~ 6 ~e11 gevallen ve.n bur6 er~ uid e~rt.t ~iJn g earresteerd 
be·.word.e.n, t.enmi!lfjte zul.i.c.s is miJ n.imu'1er ~emeltl. 

Hat:. is ruiJ bekend, dat iiommes, t.oen hiJ n0,t tch~f wus van afd. 
lG, in lii(! ho~ünn.4,heid een soort. te[:;enorder he~.t·t ui t.~~vaardigd, 
voor Wä.t u~ i.:.relt ad 01-dar betrei'i"enl.ie het uooüschieten vw1 burE;ers 
l..ii~ onuevoegd in het verbeden g eLieu kvmmen. ~;at er precies stond 
\iat:!t ik niet. m~e:r, doch b2t. kwam er op n~e1•, '1..tt, de ba·.\·u~ te order 
u.l.s niet, rauer van krö.cht. ziJn cie vooi.• ont- Hat,iment Lioor hommes, in 
nua.m vun Lippert 'iïerd herroepen en hiJ zeide er biJ, dät. de burger~ 
.rlhûa:t. :.:iJ war~n 6 earre.steerd LiJ hèm moe8ten \•.Ol'-len geb.r·acht. ~eze 
u.oor .H.oUlmes geheven taöen order werd ons beke11u g-emaakt. Joo..:- de con 
roand.unt van he-. IIe ba¼.i.Jon ü a HauptsturmJ::û.h.r·er· Ziegle~. 
iJeze vroeg Ofil in.licht.i11Een. Toan is er LiJ de Hfäiero 1.Jntierdelen I1 .. ,a
vrë1ag ~eduan ~n hat bleek dat. die order~ overal wuren gegeven, zoa] 
üiJ .berger, ~chrumpr eu ar..deren. Dam" is heel wat om ta doen gewee:: 
en ru.?t is raiJ nog een raadsel, dat Horr..mes heî. eL" levend heet't a:t"ge
bracht.. uat. hiJ niet voor de kriJgsraa.d is gedaagd heer·t lio.mmes \:Ie] 

in hcofd~n.::.l:. aa.-i Lippert.. te danken. 
~ar aanleidiut; hiervän is Hommcs vrui ziJ n functie als trhef' van a.r
delinfi Ic ontheven en ben ik dat1rmeda tela!:t geworden. Ik heb per
e.oonliJk ni.cn.11er o!=dré•.cht.an gegeven om lmrger!;3 t.e l:u~iller9n. Ik had 
nie i-toe gi;on tw ... '<el recht.. of bevoe ,cdheid. Indien er al 8~m; ieav:-,nd ·., 
ge1;·;ee:.:;t. '.'Jat hiJ zou ~o~t..en doen, d.;n héJ.d ik rl.i t ~an Lip·pert moet e n 
VI"".J.gen, dé.~ deze allGen bi~~over bei;liste. Iede:.ean ditl ü hi~ro ri.:?r 
inlichti.%en mocht willeü vra2:cn, zal r;;.o<=ten toegeven clat he '~ gewoo 
onc.enkbaur was, oa~ ik ei6 enr~ch-:.ig dertieliJk'::: bdslititiiI~,en zou 
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nemen. Lipper~ zou zullw onder geen enkele voorwaarde hebben toege
laten en ik zou miJ ~al.1" in cte grootöt.e moeiliJkheden hebben ge- _ 
bracht. Lippert stom er sterk op, dat de van hogerhand en door ham 
zelt' gegeven bevelh zo stipt. mogeli.Jk werden uitgevoerd, dat. het tot 
da onmogeliJkheden behoorde, dat. een ·omergeschikte, zoals ik, ot' 
Hommes ala het. waren zijn plaats innam. lk zou er dan ook niet aan 
gedacnt. hebben, om dergelijke bevalen te geven. 
Trou"eru; de door het Armeekorps gegeven beveldn waren duideliJk ge
noeg en een ie<lar had hierna te handelen. Ik ban er van overtuigd• 
dat, indien er door oniergeschikte officieren aan Lip;;ert. gemeld is, 
dat er burgers waren in het. verboden gebied, zonder dut ziJ bevoegd 
waren ~ich daar op te houden en aan Lippert gavraaéd. is, wat er oede 
moest gebeur~n, Lippert wel gezegd zal hebben, dat d.e bestaande en b 
kend. ziJn<ia bevelen duidelijk genoeg waren. uit. kî,am er dus op neer, 
dat Cie be trokken persoon <iien~e te worden neergeschoten. Indien er 
dan eventueel nog- biJ vermeld werd, uat da be-r.rokken persoonç zich 
é.4an ilet een ot' ander feit. tegen de bezatti:1g hnd ~chuldig f'emaakt., 
d.é.tn ';H.iü het in het. ~eheel niet. no<lig om te vr~en wat er- moest .ge
b~uren • ..m het. kan niet ontkend. worden, door wie dan ook, dat er vee 
.îertl tie.spionneerci in het ver-boden gebied, duar hadden wiJ bewiJzen 
benoeg voor. ~oals ik U al meer heb verklaard, wij hebten meermalen 
6 econs t.a teero, dat er even bui tan het. verboden gebied parAchutis ten 
warden neerge.lii.ten door de vijand. ttet. was dus coor ons vnn het 
hoogsta belang scherp op te latten. -
Hiervoor weruen a.an ook geregeld patrouille~ uitgezonden in het ver
bo<.ian gd.bieu.. Deze patrouill~s werden uité,;ezonden in cpdr~chteri van 
de di ver~e compaoliescommand.anten en dienr.len ter beveili[;ing van het 
achtarl@ia., v~r-..:.er om op te traden t.t:gen hat onbevoebd betre::ien vnn 
verboden gebied en het tegen gaan van sabotage en apionnc~ge enz. Dit 
~aren pat.rouilles, welke best.onuen uit. militairen van de diverse com• 
P<lènien en üienion ter versterking van de i.né.;ezet.te FeJ.dgendarmerie 
coC1LU1ndo's. He~ wns tius geen Feldgena.armerie, zoals so!IlL'tl6 en willen 
beweren. 
Ik heb zelf' nimmer burgers in het verbou.en gebied aangetroffen wan
n~er ik er eens door liep. lk kwam nog al dikwi.; 1s in ver·band met. 
dit3nst.aangelegenhec.ion op de diverse commandopo~ten van onza beide 
oat.a.lJOIW en de tot die batalJons en het regiment behorende compng
ni;n. Ik heb ook nimmer gernei"kt., dat. er burgerti biJ of: aan de cor;1mall\ 
po~ten van Lippert. werden gebrncht. lk had hier miJn kamer, waar ik 
veeL verbleer, doch ik heb nooit iets gemerkt van burgers. ~iJn bu
reau bevond zich aa.n de voorziJde van de woning in het buurtschap 
VreewiJk-biJ Rhenen, wa&rin de commandopost. van Lippert was gevestig< 
Het. had iniJ toch wel op moeten vallen als daar eens iemL:nd. werd ge
bracht. 
Als dit dus gebeurd moet. ziJn, dan zal het ziJn geweest. op een tiJd
atip dat ik düur ni~t ban geweest. Het k,.am niet. op geregelde tiJd
~tippen voor dat. ik weg wag. Dan was het in de morgen, dan weer in 
de middag ot op een ander t.iJustip, dat. ik eezw weg was • .l:>iJ een van 
1..1.e gaJ.agenheden, dat. ik op weg was vun \Jageningen naar Rhenen en wel. 
toen ik üli.J bevond in de holLe weg aan de Oostel~ke helling van de 
Grebbeber-g, werd ik beuchoten j oor een onbekend gebleven persoon. 
Dit. is zeer waarschi.JnliJk iemand geweest. dia behoord heet't tot een 
verzetsorganisatie. Voort.s werden dikvdJ 18 onze koeriers en ordon
nansen bescho~en in het. ve~boden gebied in de omgeving van Achterber! 
Voora.l in een tiJdvuk van ongeveer een •;,t,eek ot' drie, in de eerste 
t.i.Jd dat wiJ &an bat. RiJn t:ront lagen, k,,am dit. vriJgeregeld voor • 
.iJeze ordonnaru;en k,vamen n~eerdere malen p;dr dog op geregelde tiJdstip
pen mat. be1'icht.en voor ons l.a~s bep~.!a.ld.e punten en werden \J.[..n be
~chocen uoor onbekend g~bleven personan. 
Verschillenü.e mal.en werd dan het gebied, waar geschoten was doorzochi 
doch altiJJ. met negat.ief' result.uat. In veru@1d met al l.'.eze gevallen 
iü het dus begriJpeliJk, uat de uiterste waakzaamheid werd betracht! 
an waa het. uua eveneens behriJpeliJk, da•t als er burgers werden aan
hatrorfen in bt:lt. verboden geuioo in da eei'st.e pl&ats werd 
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aaz1.Lencme11, dat het. terroristen, spionnen of a.lt..hans mensen ·;;aren Vö 
1lerzetsorgan1sat.ies of z.g.n. te1•reur~oepen, waartegen steeds \'VAI~ 
gewc;1.arschuwu. Hat. gellele verboden gebied was voor een ieder duidaliJ 
kenbaar a~ zodanit; aangoouiJ., mat. ciuiuelijke en iOOd w<¾arneembaae 
boruen, 'f!laarop in het llederlûD.J.ä en in het .Uuits stond. ve..t. .. meld, ctat. 
op een iader, dia datir zomer geldi~ bewi~s Nerd aéillLat.roffen zonder 
nucier waarsèhuwil~ werd. geschoten. Hiemantl, uie J.har J.u~ k·.-:a.It kan du 
beweren, us.i:. h.1J of ziJ niet.. wist ot' h~et"t gewe r..\;n, u:a-t. hiJ or LiJ 
àaar niet mochten koG.11=n • .iJeze bord~n stuntlen ni1::r. allen biJ d.e toe
gangowegen tot. het. verboden gebied, dóch ook 1.JP éilldere p~~t.san. or 
er een onderlinge ulutand was voo1·gt::schrev~n voor tli~ tor::lêm i~ miJ 
niet. bE$ker.u., doch ik. ~chat, dat. er langs l.le ,behela S i:;e.c"f;rcns zeker 
een 300 van deze borden heboen gest.a.un. BiJ on~a komst. é:.an het RiJn
t'ront. waren readtï e,~a groot aantal. van de~t! boe.Jen aai~,:eo:::-acht. en 
toen wi.; J.aar kwamen i~ er in opdracht VL:ll Lippe.L·t. voor ;;czorgd, clat 
er nog .llt.:Gr van üei-ge li..j ke borJ.en werdeü c..~u~; uo1·ach ~. :'8venB is e:i. ... 
in op.i.cac.i.lt van Lipp~1·t. voor [;ezorgd, (!ut C::1éu1 de Ccw1rni;1~nd.anten. va 
~J.e en Veenendaal we1"<J. bekenu 6ecnakt, dat. de Loeren, wien.s be...lriJf 
in l:i.G c. v 1.=::.;od.en t;ebit:d. i.mu gele6 en en d..i.e J.~aruit ;·m.r2n ~:eevucut:!erci, 
veo voi:u<=r uit. he c. verbod.en geOied kondt::n halen. 1.'..iJ woe~n,en zich dan 
hier·vuor r~e..i.den biJ de tet.rokken 0rtskor~nd,.u1t.en en deze moest.en da 
zorg~n, rlät :i:let v1';?gl1alen van ,.1.Tt veevoeder ge.schiti-1d~ on.2.er ~eleiède 
van -' ë e!·machtsper·uonen. Die boeren konden dus veevo~r uit. het ver
boeien gebiad weghulen, doch ·moen ten dan een mili t.air geleidde biJ 
zich hauben. 
Zon:i~r ,..1.i t liepen ziJ ~U3 tie kans orn zon,ler m~el' neergescr.oten te 
worûen" 

Haî. i.::. r.aiJ lrnkend, dat er bij het.. I-a B.;;,t.; . .tlJon, J.;1.t 20-:'lls ik U 
re~;.,i.;;. 2~r.le..:· verkl,.Áw:'de, grotendeal~1 in tie Betuwe via~ :-; r-üet:?.n, en 
w~arvan ..lt! ~t~af in Kestert!n wr:1..s L"elegen, enkele ourg(~rs :::iJn dcod;;e• 
!.:chot.en omdat zi.], naär onB \.erd getaeld, l1adden [eplun:lcrd. en gespi o: 
nêerd. zi,~ .. vol.genua i~ miJ hi~rove..1.-- bekenJ.. 
In het ge Lied va n hei:. Ia béi. t.ét.l.J on, .Jus in de Be tu-;.e Wéi.rP.n t1rie per
:;;onen (turgar~) fü..t3.EetI·o.t'fen zonder déi t ziJ :..: evoegd waren dt~ar te ko• 
men. 
Deze ziJn in opd.1.·acht Vl!.D de ba t.:.i. .lJ om,;cor.1.r:w.ridHnt B~t..scli peruoonliJ k 
Iléi.u.J.' .Lippert an dee:We uit ti.:ill Lipp€!rt me<ie, Lirpert 1,'! eeB BRrtbch er 
op, ~ ë.t. in stri11 J. \1é.l.ti met. di; èest2.un:ie vcors cllritten teruuinste zo ha~ 
i1~ het. Lt!gI'epe.n • .Hurt~.::h z.c verné.>Jll ik zou c.ie tur~-~~Jee~tsr van de f;e
.c.ie1;;nt;; \~élW' J.aze buri,ertj vunc.iaan k•,,;.:1.G1en hebben opfcbald ,-:et verzoek 
de b1;;t.rold::en personen wed.a te delen, Jat zi.j z•.111<.i; ni1?t :I!e~?r r.:oet:ten 
-loon, d.v.s hc:n er ::,p L~·.,e~en b.~ r;elk i;cv~.::~r- ziJ z.ich blootBt-:?lJ.en, 
.;.ioor~ onbevoe~i in het Spergebiet te ko:::ien. 
fü.1. J.it. voorval titH'(.ltm dez.elf\le burL,ers -weer in het verbo(jen Eebied iJ 
ue .óe1:.uwe lLailbe c.ror"'fen en 6 evruJgen Lenor.:an. 'H iJ kreg en Ü! ter cle :!lel
uil1ö d.".:. e.c Grie personen~aren t::;cfu~ill~erd en Jit. rt:O:?!.:ten d.2.n de
zel1.'J.e Lurge.rti gcweeut z~n, als w~.u1rvan il: hierv-:;cr sprE~ k • 
.üezf; mel:..iiI!g ii: üimien 6 eko~~n op de wiJ ze uls hiervoor i.s verklaard . 
Verc.it:ir- :l.~ mi" hiul--van nie t.5 bekend. 
or· l.iie ~unnen in h1:H. be~it. bewoest ziJn van een b~wiJ~Je a.:fgci_: e,1en 
doo.r een L~ïVone ~oJ..Jiiat. werd niet ge.ir.elct, doch al~ dat zo is geweest . 
dil!l VfüS Jû.t. niet. in orde omd&t een :::.:old.nut niet de bevoe,Sdheid bezat. 
zulkr; te doen. 

r.w; 1~~U-.JiIJ~_:·:•rcHnz;G I~i HCT::L 0B'2RG -:~N BC:; 11 IT r ~:1~:r::rr. 
In verband raer. h~lt in brand ntP.ken orm;treek.s P;...~en :i..945 v&n hoc.el 
"B er!,; en Boë •~, te Hhenen, waarbiJ Nuumann te!-:em,001.·di,V it; ge'tiees t, 
verklc:1arue hl.J • iJ nlc volgt: 
''Toen ik C!lt; adJudunt van de .Standar~ent'Ührer Li1Joert in het voorj ae-r 
vun l94b tÜ6 zoubnig werkzaam i;.aB in de corrunando~:, ~~ t,. v2.n :..ippert, weJ 
omstreek::; P&sen l94t:i te Bennekom w&s geves tifd, ,:-rnra miJ -..:.oor Lipper! 
opdracht. v ~rst.rekt het. door U bedoelde hotel in brti nd t.e steken. 

-He,:,-



• 
• 

• • 

-9-
.a:ie"î. was .1BiJ voordien bekend, dat. er aan de weg van Veenendaal naar 
}!;lat. een hotel. stond, waarvan de eiganaar een Zwit.sere onderdaan was • 
Di~ hotel lag binnen de grens van het verboden gebiad. Zoals u bekanc 
~al ziJn, was hot. een ieder verboden cm dit verbotlen gebied te be
t.reden zonder da~ het. daartoe gerecht.igd was, op otraf.t'e van zonder 
aanroep t.e worden neergeschoten. 
Ik was tevoren nimmer in or biJ dat hotel. geweest., doch ik weet. miJ 
wel. te herinneren, dat er biJ de stia~ van ons ovér i.s gesproken, dat 
Zwi t.sa.rse gezin nog in het. verood.en' geuiod ·.voonde. De eigenaar be.,, 
wener zou in het. bezit. zijn vun p&pieren waaruit.. bleek, dat ham toa
stemmint; was verleend om da&r te bliJven wonen. 
~ie da~e papieren heet't ~gegeven is ciJ niet bekend, het is wel. mo~e 
.liJ k, dat. daze gekomen ziJ n van bat. hoogn t.e mill taire commando in Ne
der .land, doch mij iu daarov.ar niets boké::¼nd. -;dj hlldden r:1et:?rmalen me.l.
.:iiD.ë~n Lukregan, dat er in het verboden s ebi~li in da omgeving vHn dat 
hot~J. .meld,n-·li van onf:i Wé:U"fill 'besc:i.1oten gewo1"<.l~n l.loor ont:dkt:ànJ. gebleven 
peröonan. Voor"t.s hw..id.en ;dj perlioo11.liJk ;margenorr.en, dt,.t. er vijande
liJke pm--achut.i;;;it.tm aan J.e I"'c:::.n<.1 vru1 het. varlJoJ.~n getietl in de omge
vir--s. vun ciut Hot.el w&.ren a.t'ietiprongen. Dit waren el9 slacl:ts enkelen 
J.u.:.. wéiren dit r.:a.im~n di~ uet. een speciale opJ.rächt moesten ziJn a.fge
sprongen en hul.p gehad Ul<h?ten hebben vun de verzetsgrot!p.an in Ueder
laui. Veruer heb ik ook persoonl.iJk ge;.:.ien, dü.t. ~ uit of biJ het 
hot.el. varuµian, bij nacht lichwignnlen (E.linkzeichenJ werden gegeven, 
'Ne.lk~ zeur wat.r~chi.iilliJ k. bedoel.tl tiaren om de geallieerden bepaalde 
t.ekans t.e geven. Al. deze dingen sterkten ons in het vermoeden, dat. er 
veel spioru1a~e w~ru verricht en dat daarbij ook die hotelhouder was 
bat.rok.ken. Da~ Lippert. zel~ naar dio ho~elhouder is gewest om de pa
pieren t .. ~ cont.rolurt!n ot J.e man aan ta zegöen cté.:..t hij h~t verboden ge 
bieu moe$t. verl.a~en is miJ niet bekend. Da~ er biJ -.iie ho-t.elhouder 
.l:fe.L:4:;t::nu&rrJ.tH"ie is g~.., .. H~e.s t. om .Ja papieren te controleren ~n dat de 
Fe~endurmerie <.ll¾ze papier~n <.léiarna heeti. verscheurd is mi.J onbekend 
V~rde1• is het. miJ bt!kenu., dat. er bij ons op het ötafbureau bespre
kingen zijn gevoerd eet. de chet' vau het. Armeekorps in Nederland, de 
üeneraal B+Ücrnntrith. Lippert. Btond \!oor wat bepé.ialde a&ntelegenheden 
bet.rett. vn.Jdr CO!..!";l,(l.ru.lo vun deze Generaal.. lk weet dat er bij l.ieze be
spre~en ook over het. l10t.el. i/Wl de · Zwitser iu ~eupruken ~n over an
'-.iere ~akan be~~aff~nde de veilibhei<.l in het. verLoden gebiad. Door Ge
nerûal Vdll D.lÛirH.l"ith ifi uun Lippert medegedeold, uat hiJ (Lippert) 
vert.in t 1.woortleliJk. itas voor alles wat er gebeurde in hat kebied, waar 
hi.J (Lippart) het bevel voerde en dat Generaal van B~~tri th al de 
uoor Lippert genomen of te nemen .tm.latregelen goeJ.keurde. 
Toen Lippert. miJ de opu.racht verstrakte om h~~ hotel in brand te ste
ken, bevonJ. ik Jl1j bij heJ.U in ziJn comtianJ.opost in de nabiJheid van 
Bennekom. Het. ili wel moge.lijk dat. het. omstreek.a Pa.èen 1945 is geweest 
de jui~te datum is Llij nie~ meer bek~nil. Bij ons waren, voor zover ik 
miJ herinner, de Ober~ tu.1•.m.fûhrer .Bar tel, ofr."iciei• van i.le udminis t.ra
tia, da Oberjunk~r ~el, onze t.andélrt.a en da Untarstur:ni"Ührer Ven der 
Lip. De laatöte was e~n Hol.lander en bela3t met. het. cor:.m&ndo over ons 
autopark. 
La te1• kwam daur ook nog de sn liaupts turmftillrer Schulz, coL'.l.00.lldant van 
de l3e cor.lpngnie van hat regiment. Met. daze kwam mede de ss Unterscha: 
1"tlhrer SeveriJnse. Deze wlU3 zoveel. ula de ndJudant van Schulz. Scbulz 
kan dus niet. gehooi"d hebben, dat. Lipp..u.•t. miJ opdracht. verstrekte het 
hotei in brand te oteken. SeveriJnoe weet daar helemaal niets van, 
omdat daze niet bij oru.:. binnen iB geweest. niJ was dik,vij 1s biJ Schul: 
J.och waarom. is m!J niet. bekend. De bewerins van SeveriJ.nse, als zou 
ur • .lireooel ar biJ geweeGt ziJn, spreek ik pertinent tegen. Dr.Brendel. 
is et:rst. o~treeks _hal.f April. bij ons gekomen en hij heer·t dan ook 
met o.~ branUBtich't.l.Ilg nie,tu te ma.ken. liet. is inderdaad jui.st, dat wiJ 
biJ Lippart. een bol'rel. heoben gedronken, <.loch een drink.galng 1s het 
niet ~eworuen • .Mi.Etichien <lat Ige.l wat. tevee.l heeft gedronken, dat · 
herinner ik mij niet meer. De redan waurom Lippert. miJ de opdracht 
heef~ verst.rekt. is vermoedelijk gelegen in het feit, dat hij er niet 
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allemual onaergeuchikten, dus onderofficieren en soldaten heen heet'· 
willen zend.en, ui-t vrees, dat. dez.e zouden . gaan plunderen. . 
Ik heb een melder (ordonnance) naar de pioniclrsoectie gezonuen om ec 
aantal brunli.flesa~~en ~e halen. Nudat deze geuracht waren, ziJn er 
enkele in een auto geladen we.lke bestuurd werd door V&.n uer Lip. ui. 
reden laat. in de avond weg, naar ik miJ herinner over Veenendaal en 
zo .rlhi.4r, bedoeld hotel. biJ aankomst aldaar, hebben wiJ het. gebouw 
Gat.reden uoor ue kehler. i"lij gingen alt.ham; een trap ar naur bene<.l.e1 
Né.ldat wiJ ar binnen waren gekoaen w~rden al.la rwnen en deuren open _g 1 

zet om tocht te veroorzaken. De meegebruch~e brandrleösen, waren ua 
z .g •· "l4olotor c.:oct.ails tt. 
Da '-'erk.ing hiervan was mij niet bekend en naar · ik meen ook niet uan 
ander .. !."officieren. Schulz vroet; aan SeveriJnse die ook mede naar bil 
nen wao gegaan, of hiJ .vist hoe met die dingen C.1.0e~t worden omgegtlal 
beveriJr..::.1a wit.voo.rtlde zoiets als: ''Laten wij het maar eens proberen! 
Ik weet. rniJ nog te herinneren, dat de mee5te vloeren Vél.Il steen o.f g1 
niet. waren en daarom zijn er een paar brwxi.flessen door 5everiJnse c 
de hout.~ü trap an een gang welke een hou ten vloer had, neergev,orpen. 
Op deze gang of trup lag naar ik meen een loper. Meubilair watJ er n: 
in hui~. 'fte.l heb ik een paar ledikun ten _en ik meen een panr stoelen 
zoiets gezien. In mi.Jn tegernvoordigheic.l heeft. Severijru,e een paar Vé. 

uie flessen op de vloel' ëtuk r;eworpen, w&&.rna deze ·oesonnen te bran..:. 
Aanvwikelijk dacht. ik, ~at ua flessen 2ouden i~egbrunuen, zonder ve1 
cier iat~ te doen, doch la ter 'i-Ierd het gel.:ou-ii t.och door rJaza Lrcndenc 
I"1assen in branJ. ges token. Ik zalf' heb geen enkele fles ge,;orpen en 
ook de anueren ott'ieieren hebben dit nie~ 8 edaan. 
Dit. was ook heel loiisch, want daarvoor \JUS er een on.:ierge~chikte bj 
tegenwoorûib• A.L.i officier zijnue zou ik zu.lks niet gedaan hetben aJ 
er een on..J.e.ror'ficier· bij was. ·,ms er e~n sold&at bij L;ewee~t, d&n h.: 
deze het moe~en doen. severiJnsa heeft hiertegen ook geen enkele te
gen,,erping gemaakt. jjovendien is SeveriJru.;e eigen.liJk geen 8peci-'..:.al 
bevel tegdven, ~och het ~&a meer vanze~Lsprekenu. Toen 3chulz tegen 
~everiJnse zeide, "',met. jij er mede om t.e t;áan", was het eieenlijk € 
.l:;i0Ort vraag, zoulsi 1•Heb jiJ verst.and Vêlil J.ie <liflf,;en11 1 
De anu.ert.! ófticieren hebben voor miJ en :.::.everijn~e het gebou·., ver
.la ten. lk trud mat. Jeverijnse als .laat~te naar Luiten. Zij (de oft'i
ci~ren) hebben he-i:. gebouw verlaten iloor ciezeli"u.e in[/.111.g, ül.s wuarcioc 
~iJ het gebouw heboen be~reuen. ~everiJnse en ik ziJn ~oor ue hoot'd
ueur nc.1.a.r uui\'..en t;egaan. ·,dJ hebben nog even a:f"ge'l"mcht tot het gebou 
branuJ.e en reden daarna terug naar Bennekom. Cnder·weg hebben ~dJ ge
zien, dat het gebouw goed brandde. Ik kan miJ niet herinneren, dat i 
op ue terugweg, zoiet.s gezef;d heb alBJ ''Hu kan de oude tevre<len zijn 
met. ziJn Paasvuur". Mi~schien dat ik een uergeliJkë scheru.ende op• 
raarking genw.ak.t heb, doch het lijkt. miJ oil'..vtwr!JcllijnliJk, dv.ar ik in 
hei:. biJziJn vun omlerga~chikten Hl"t.iJd voorzichti8 '1tJas met mijn uit
latingen. SevoriJnse is bovendien een erg onbetrouwbaar persoon, het 
geen miJ la~er nob is gebleken, toen ik hem in de nacht uit de kamer 
van Lipper~ zag sluitpen. ~at hij duur moest doen is r.:rl.j niet duiüe 
lijk geHoroen. ~u aankomst bij Lippert. heb ik her:1 direct ger.1eld, uat 
ik da op...irt1cht had uitgevoerd. Vanuit ziJn kamer heb ik hem voor het 
raam, dat uitzicht gat naar het ~,esten da vuw-8loed getoond van de 
bran~. Voor zover miJ bekend, is hiervan nog melding ~edaan aan de 
Divisie. · 
Ik wus van mening, dat Lippert. in zijn hoedanigheid Véill regimentscom• 
li.lündeur bevoegd .1ao, om uie maa t..regelen te ner.:ien in dat gebied, waar
over hiJ het bevel vo~rue, die in varbanü c~t ue oorlog0omstandighed 
noodzakeliJk waren. Bovendien ;,rus het hotel op ve~ra at'stand Vänuit 
Oos t.e.liJke richting ~icht.buar en voor ue 5 eal.lieerden een goed richt• 
punt. voor hun artillerie. 
Vlak uchter. dat. hotel lag de weg van t:~ t naur Veenendaal, ·,;relke ·,'i eg 
een bel.angriJka ,if.mvoerweg •..-as voor onze troepen. Deza v.-eg werd da n 
ook herhaal~el.iJ k u.uor de vij t,..nàe liJ ke artillerie onJ.er vuur genomen. 
liet. is miJ niet. bekenu, or Lippert. op eni6 erlei vd.J ze aan ,ie Hotel
houdéiH" heeft. l;;t ten weten dat hiJ zijn eigenuom wiL:.ie vernielden. 
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Ik. denk. dat het. w:JSt.reeks middernacht. wau, dat wiJ het. gebouw in brru: 
hebben gest.okan. Ik. ben er lat.er niat. ·meer eeweest om te kijken naar 
het. resultaat. van de brandstichting. Het is miJ eveneens onbekend, da 
van üar Lip daa..r de volgende dag in opdracht van Lippert nog is gewee 
Overigens krul · ik miJ hierover niets bijzondero meer herinneren~ • 
In verbànd me~ het hierna opgenomen praees-verba.al d.d. 5 Augustus 
1946, opgemaakt door de. wacht.;nee~ter dar Rijkspoll tie le k.lasse K. 
Gertrnen ta Rhenen, inzake de in het. voorJuar van 1945 te Rhenen plaat 
:geh&d nebbenie bwikplundaring, heb ik Naumann hierover gehoord, daar 
zi.1n naam. ia dit. proces-verbaal wordt. genoemd a.l.a verdachte o~ mede- . 

. veroa.cht.es 
In verbruxi hiermede verklaarde Naumann miJ als volgt: 
"Van een plaats gehad hebbende plundering van bankgebouwen in Rhenen 
in he~ voorjaar van 1945 is miJ nie~a bekend. · 
Ik heb nimmer gewdt.an waar bedoelde bankgebouwen in Rhenen staan or 
eventu~e.l. hebben geat.uan. Ook de Heerenstraat. in Rhenen is mij onbe
ke.nc.1. Ik h~b t!r 1n c..l.ie tijd ook nimmer iets over vernomen. Het i:3 miJ 
ook aböoluut onb~kend, dat.. Lippert hi:;r iets van ar weet. 
De star van ons Re~J.ment kwam op 13 Febniari 1945 in Rhenen om het 
t'ront van de Val~chermjagers over te namen. Deze onderdelen ziJn daar 
gab.leven tot. 18 Februari, toen was da overname voJ.trokken. Tu.ssen l...1 
en 17 ot' 18 ~ebruari 1945, kwamen de andara onderdelèn van ons aegi
rna.nt in en biJ Rhenen en ïlageningen en de Betuwe aan. Gedurende vriJ
we.l de gehela t.iJJ., dat wiJ aan het n-ont aan de HiJn en in de Betu·we 
nebben gelegen, lagen duar · echter 1 dus ook in Rhenen nog ar.dere onder• 
delen en we.l da navolgende: 

le . .h:en pioniersaf'dallng van het Valncher.tnJagerregiment 7 groepJes _ vru 
10 tot 15 mmi. · 

2e. ~en á.r'"deling vun de Kriggsmarine, ongeveer acht man, die in Rhene1 
waren r;as"t.ationneerd. liet was een verbin<iifl.LSCornmando tusuen de 
RiJ ncontrole en ons. 

3e • .l!áen afdeling van de Veflt.ingbouw, genao..G1d de Bouwstaf' Wagner. 
4e. ~an groep van de st.ellingbouw van de N.s.D.A.P. Hiervan l~gen te

vens t;roapen in Veenendaë.tl, Ede, 'i-iat:;eniflEen en Rhenen. 
Se • .bäen a.fbouwcot:T.lWlJo van Lle weermacht, belust met het oprollen van · 

de -bovenlaiLiing van het alectrü;che t.rrunnet. • 
öe. Verder lagen in Rhenen en o~eving een p;.1.ar compagniän van de 

-ueermacht.. Uit. \'fül"en vriJwel allen Turkrilenen, Ut,zpeken Kauk.aziers 
en Kazaken. Uit wa~en leden van een vriJwilliber eenheid uit Rus
l.and. ·;'tat. ziJ déi.ar deden is m.iJ niet bekend. 

7a. Teven~ lagen in Rhenen en OLil€eving nog ·andere ueerrnachtsondardeler 
zoals l'lakartillerie, Weermacht.artillerie enz. De artillerie van c 
pollt.ia, welka onderdelen in iihenen zel~ hebuen gel~~en. 

Al daze onderdelen, behoorden t:Dt de z.g.n. Kamp:!9~--ruppe Lippert J.us 
niet t.ot ons Regi.Lumt.., maar waren hieraan toegevoegd en behoorden tot 
diverse ander e~nheden. 
Alleen wat bet.re~t het deelnemen aan de gevechtshandelingen, waren de
:&e ond.eroalen wm Lippert onJ.er-le~chikt. 
In hu~ grote geheel maakten al deze onderdelen deel. uit van het leger
korps, waartoe wiJ ook weer behoorden. Indien er dus in Rhenen banken 
ziJn gepl.widerd, dûll kunnen leden van de hiervoor genoem:ie onderdelen, 
zich .hieraan ook hebben ~chuldig gemnakt. Ik persoonliJk weet er niets 
vwi en voor miJ utaat het vast, dat er Lippert. ook niets van bekend 
is. Ik ben er vun overtui,;:d dat, ~.ls Linoert ge.merkt h.ed dt1t zulks 
in de Beet.or g-aot!uraa, wé:ffirbver b1J he r:-~cof.i!!né...-n.d.o voerüe,' dLt. hiar-r;-eger. 
ieer str~ng zou ziJn optetreden. · ~ 
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MAR'rIN MAXIl!ILL\AN K.OHL~OZZR, geboren te München (i::>ld) 
8 Januari l9Ub, burgerberot!p electro-in6 anieur, wonam.ie Llchten
ve..ilie weiit. BarliJn (DldJ, natiomiliteit Duitser, thuns gedet.~nce: 
in 1/lJ.èht., voor.ta.alig ~ Oberfûhrer der ·.,a:t':f~n SS (Generi.1.al-.v~Joo~ 
an dest.iJds t:oUtr.andant. van ja 34e SS Divisie Lé:Uldë t.orm ttederl~ru.l 
dia miJ- in het. Duits _een verklaring afleëde over u.a inzet vHn zi, 
Divi~itt aE-n het. Rijn en Be"tuwe front, van de navolgenc..l.a inhoud. 

Ik ben op 25 Mei 1944 naar Nedarlaoo ~ekomen om het. bev~l op 
miJ te nemen vwi het de~tiJJs beutaande Ra~inent. Landntorm ~ede~ 
land. Dit :itet;i.LaeI1t is in het najaur 1944 uitgebreid tot een Brig: 
de en dA.arr ... q, tot.. een Divisie. 
HiJ het. opstellun van ue 13.M.gade w~rden c-1an het reeds bes-wande 
raëimen~ vei-~chillenua andere, in ~edarland aanwezige oooerdelen 
toagdvoegd, zonl.6 het. ;i1schbat.a1J on vnn Helle en andere orx.lardele: 
liet. ree·~ beli 'téiande regiment, werd r-eciment &1 en vnn de and.ere 
OIK!a:.:-d.alen ~erd het. regiment. 84 t;evonnu, î.ët.·.rnlk onder c:evel kwl.1 ; 
te .st.aan van ,ia JS SU1n<iartenf'ûh.cer Lippert. Verschillen~e o i"fi
ci~ran Vb.Il het. lfachbaUll.jon" eruan bij de brigéJde, Liter- :)ivü, ie 
ovargenow~n, zoalb Nàu..:ïlbnn, Bartbch, Ziegler,KÜhne, hink en ande 
fü.lum,unn, werd adJuuant van Li_ppc1·t, Zie[ler en Bärt.i>ch •;,erden b'",. 

· ta.l.J orwcoil.Ill~ïdunten. ?ernau i~ e1rl~ e ti~cl coor:1~rn:ir..n t ge•,~ ees t van 
het ~satzba.talJon v.:r.n tla Divü,ie. Nau.at ttegiment 84 te tloo[evee. 
wa~ sam~nge~~e~~, kregen de daarbiJ ingedeelde batalJon~ hun be
öte!:iming. De e~rst.e t.i.,jd w.nren deze eenheden belast. met d.e event1 

el.a verueu.i61ng van ue Lrul'.Een ta Zutphen en Jeventer. Later -,~e~ 
de gehe.lta UiviLie overt;epléwtst. r~ar ·,.ugeningen Rhenen en omgevi. 
tot. voor biJ Tiel. Ik uoest. toen rnet miJn Jivi.sie het :front in d. 
Betuwe en aan <ie beneden Rijn ov ern~.:ien vru1 ·het 7e Va.l.scher!!lJ ~.;t"e . 
ret,im.ent. Dit. front liep van Zlll tboDI.Jel tot Han Heelsllill, een 
br~H::dt.e vwi 01~eveer 65 K.M. Tot. h~t einde van de oorlo~; toe we~ 
wiJ hieringezet. tegen da in het ZuiJen vun Ueder land gelege!'de G 
all.iet¼rde troeptm. 

Toen h,H, het,.iment 84, oms treek.s h"11.f l<'ebruari l94b, in de 
Oos taliJke i-·rontsector a&.n tie Hijn w eru i&.l.egard was er een 6 e
ciee1t.a van dat rront. als verboJ.en heLied HanteJuid. Dit z.L.n• 
"Spergebiet.'', wru; op een voo-: ieder duid~liJk bliJ ktare wij ze &l 
zo.J.b.ll~ au.ng~d.uid uoor aan d.a toet;ungen é:eplaats te borden w&arop 
met ërote le~tars in da Nederlar.dse en Dui~~a t~al ütond ve:-meld. 
dat het een ieder verboden was om zich binnen dé.lt gebied ta be
geven or z.ich uldaar op te houden op struft'e van te v.-orden neerg 
schoten • .tiie1•piJ waren uit.zonderingen festeld, doch dat be~rof' ct. 
pl3rsonan, di~ dä,u• · uit. hoofde vun werk of ru1derszins mochten kom 
Het gebied waur het. hier over gaat, dus te Rhen·en, ;,a3enir1t:en, 
l;iennt!kom enz. WHS ontruinxi door de Lur·garbevolking. ~en amlere t; 
deelta van het rront, en we.l. dat in ue Eatu·.-.e 'lfö.ar l.teg.8..1 l ag, w, 
nog gedeelteliJk uoor de burgerbevolking bewoond. lk heb biJ de 
Rij kscommi~sàris op ëtéillè::edrongen om ook dé.lar de bur-6 erbevolking 
te laten evacueren, doch deze wil<la hier niat aan. Ik achtte dit 
van gl9oot b~lé1.n5 in verband. met het. tegeflLaan van spionn1:1ge. Het 
is acht.er ni~~ gebeuru en ik heü er miJ verder ook niet zo druk 
mear ~ver gema.Rk~. 
Da~ Lippert. zich h~erover misschien wel druk heert. gemaakt, is 
zear ë;Oed mogelijk, daar was hiJ wel da pert.ogn Iläar. Hij v:as ee: 
boed soldaat, erg impul.siet' en een stoere bok. Iemand <lie, als 
hiJ een ëu.lder mening lu.d, tegen da beb even orders in hunaelde. D: 
ia mij mearm&len t;;ebleken. Ik heb ook moei ta gedé; an om Li;,r~ert 
van zijn comuando ont.heven te k.rij 6 en, doch dit i~ niet !!leer g e
lukt. Ik hau dikwiJls conrlicten met hdm. In verbanu met het be
tref.f~n~a vun ht?t verbouan gabie<l1 w&s hat niet de bedoeling om 
eventueel aldaar .aanc;etrorl'en burgerpersonen, ~omler meer te 1..J. t , 
neerschieten. · 
Uit. iü iat...s, wttt nie.i.Ja.Ild kun ver'Ciedigen. U moet miJ goed begr i jpi 
als er een burberper~0on in da"t verboden g-ebied ·;rnr'd 0.unEeroepen 
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. door een ~child·,,acht. or pat.rouilla en da tet.rokken per~-oon voldeed 
niet. aan die aanroep om te bliJven swan, dan liep hiJ d.e kans cm 
te worden naur8eschoten. liat. is echter ui ~6 e8loten, dut. iemand 
zonder aanroep (Ohna Anru.f') kon worden flèerge.ëchoten. 
Ik heb niomar een o.cder ui t.geva.;rc.ii~d om perGone.n ...iie in dat. ver
boden gdoi"d werden aangetrort'en zonc!.er .t:.J.é.lr~oep (Ohne Anrut') neer 
te schi ~ten en ik heb ook nilnme~ een order ui~gavaardigd, dat dit 
kon. I~ kan U ook pe~tinent. verklaren, dat. een àergeliJke order 
ook ni1ama~ door da hogere legerleiding - is Legeven. Indien Lippert. 
een dergeliJke order zelt' aan ziJn ondergeschikten haet't. gegeve11, 
dan heet't hiJ dusrmeda zijn bevoegdheid overschreden. Ind ien het 
Juiat. is, dat ~r l>urger s in het verboden gebied ziJn aangehoud en, 
door mlinnen van Lippert en uat deze burg ers daarna al or niet in 
op<lracht van Lippert ge.fusilleerd, dan is dit tegen alle voor
schri.ftell in ge·ceuru. Uit. ::1ocht absoluut niet en dó.t wist. Lippert 
ook heel 80ed. Het i~ incJ.erdaad JUi :.; t, dat in de z.g.n. 20 K. M. 
zOne a an hat. f ront, biJ het. bërecht.en van per~rnnen die zich in dat 
ëabie~ uan een b~rbfbare handeling hud~en schuld ig 0emaakt, een 
~tand5 erich~ kon worden Sêu~e:iges teld om de betrokkenen te be-
recht.an. 
Dit kon echter in da gevallen alB door U bedoeld, echter alleen 
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maar doo~ Lippert gedaan wol'<iAn als hij met zijn Regiment inge- . _ 
sloten Wfü:i gawoei.t, dus indien hiJ geen verbind~ meer had g ehod ,,,>~ 
t1et de Divh:ie. Dit. i~ echter nil!llller het.. Eeval gewee~t. Lippert. \i} 
heert. geuw·ende de Eehele duur Vt:ID de t evecht.en aan het rtij n en Be- [;l;i:I 
tuwei·ront alt.iJc.i rech~sst.reeks en zonder enige verhindering con-
t.&ct met. miJ gehad • .biJ miJn Divü.ie, bes t.onJ. het. "Divisie-Faldge
richt.", dat. wau Ba.een gestald uit terzake kurn.ii g f' peruonen, voor zo-
ver betr~f't de aoofu.rechter. Dit Wfüi een t e roeysrech1..er en uurist, 
die wi.lit..air verband bij li9 Divi.i.;ie dieruot deed. Dit ;,as Dr.Ullma nn. 
Vertier was hierbiJ i~adeeld. een z.g.n. "Be-Urkunciingsrüh.rer", g e
nar.iml 1!iiû~e1"t • .biJ J.a zitt..ing van ü:.t. 6 erecht wr1 ren dar.rbiJ ve..:-u .;r 
i%eJ.deJ..J. Gfr'ü; ie.een, ünJ.eroffic i~ L"en of uin(lerefl,i, als n:::~, r c::e-
i ... D.e; <.ie rttng vun da perscon t.egen wü: een s t.rál'za<.l k <1 ei·d oehctn d e l ü. 
Daar de in hut Vtn·Lol.len .6ebieci uung eiwu-:ien J:er·~o nen in het alE; ,;?r:le en 
uuti turbers ziJn e::e ',,i,HH:i t en hang eno:,1en r,oru. t, da·t. ziJ da ä.r kwar:2en 
om te tipionneren c.e8 gunste van de viJhnJ., hetge~n naur ik stellig 
danneem wel tliët het. c;eval zal ziJn geweect biJ a l de "'\ang ehouè. en 
burLer~, t.eruaimn.e 1.n ve~l t;evallen niet, J,;.1n wa~ het toch van het ::·~. . . 
groo ~t..e belang, dat dergeli.Jke personen ·✓ erhoord. werden over hun ~;.;;FT 
<.Jow:i ~n la ten in dat. verboden gebied. ''>=< 
ZiJ zouden dan doorg egeven ..:ioeten worden naar de Divisie. / t~ 
.t31J het. reLiL.1~11.. ,var•.m ver•schillende a:t'üeli~en, c.iie de diverse 
àitHist.en regcl...ien. De z.g.n. afdeling lC, ,u:.s ue l .e.st met het b e 
händelen Vé.:.n zaken bet.re.t':t"ende spionnnge. Dit wil zeft;en in het 
klein. net.rot' het. on:ierzo eken tegen werkeliJ ke s pionnen, d3.n '.f, e rden 
àaze d oorg ezonden naar af'd. l C van he t legerkorp.s, omdö. t men d ö .0 1 :r- d es 
kun:.iit-~8n ha.d zit.ten dia deze za.1<en konden ond erzoeken • 
.tiiar baschikt.e men over al.l.erldi beucheiden ::.léi t e r-iaal, foto's en 
8eg evem~ over d'! w<:r-kwiJze enz. van bepnrüJe bakende en niet bexende7 
spionn~n" In ieder geval m~es ten ulle &ant;e:houden personen na fl r de /?; 
af'ddllng lC van het .neg.doorgezonden wo l•den en d,HU" moest zij worder.;;-{ i 
gazond.~n ru.:.ar lC van d e Divüda en zo v~1"-1er, indien nodig. ln elk ,~'-'é' 
geva.l was Lippert. in geen enkel opzicht gerechtigd OQ élangehouden 
bur5 ers zo maar zonJ er meer neer te laten sch ieten, en d u::; zeer ze-
kar niet ierrmndvun zijn onuergeschikt.en. Ik verkü.:ar u echter uit.
drukkeliJk, cta-r. raiJ iets derseliJt.s ni:noer is [er:1eld ge:,:orden. 
De of~icier die Lij da Diviuie de leicii~ hüd van de J\fd. lC, wa s 
een hootst. beU"ouwiJaar en eër.liJ k perscon, o ie zeer rel Wi ts in d er- :;J:::; 
bailJ ka Bevallen. Alle heJJ. bekend g e1.w0rd en ziJ n biJ zofäJ.erhed en, d ie ---· -
van enig ba.i.,UlL WW.' ell voer zijn aI,uelint werüen miJ door hem dage" j/ t 
liJ lw geweld. ~-:L 
Inaian t:tr dub ook maar iets over derg GliJke z é.<ken &an fü 'ct. lC vu n d e 
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ilivisia -was g ~o.eld gewo~Jen, dan ,.,as mij d it zeer zeker gemalu 
.uiJ m1:'4 n a.t'daling lC was ingedaald een~ ~ederl~er ah; SS Unte 
scharrührei•, ge.Dllamd van ·nreede, dia a..Ls tolk dienst. deed. Dit 
is een·zeer La~rouwbaar persoon, dia als strikt uerliJk knn 
word.en áangemerkt. 
Indi'.3n hiJ u verklaringen heaf't gedaan over het voranatar.nde, 
kunt ü er op aan dat deze Juist ziJn. Het is miJ ontegriJpeliJ 
èat Lippert. op<.ll:'ach-:.en als door U bedot?ld beert ve1•strekt aan 
zijn orn.iergatichik~en. MiJ dunkt. hiervHn moet de vûj utlant van 
Lippert (NaumannJ t.och iets weten. ,t;en regira.e11t.sudJudant moest 
mat deröeliJkd zukan o;> de hoogte worden ges t.eld. Ala zich ie
ciand ciat. e~n maWint aandient. op rla cor.r.a.m..lopoat van de regi
lllentsco~mandant, dan komt. de betrokkene t.erecht. biJ da éldjudLJn 
Ook telafoniucha meldint;en komen biJ deze binnen. Ind ien er va 
uit. u.e coc.ap<4,nias ai' bá~..l.Jon.:-; cor.:::-J.an~~opost.en naär (Le regiaents 
cci-.:L.wnc..opos t. iti ~eteletoneerd, dan k • .Jam dit geDprek birmen hij 
l.le a~uc.ü;..nt. ln,iien .:1-.i~ vanuit ue SchriJf.stube van de L.I.G. c 
pa6 nia vw1 .nt:!é;• 84 is getelef'oneerd, dat. ~r een btu'LEH• ê, l s v e r
Ud Cht. Vó.ll spiorniaee ur' w.:1 t. dll.n oQk in het. v;;:rbo<l~n eebied wa s 
ö~l~tclhoucten, (.lb:!l k:.,am cti t. t;~uprek biJ d.e '-'- '~ Uü.ont. ·oinnen en i~ 
,a·t. t,~vb..l biJ .Nau:~:r...n, die in~ertijd da i • .f\l • .lC ha~i't bel1unde.ld 
Ik be6rijp niet hoe h~t. moge.lijk ké-m ziJn, d~t vftnuit het reg:! 
~ent bevolen k.Hn ziJn de bet.ret'~ende personen neer te schiete~ 
Ook is h~~ mij onbegrijpeliJk, dat Lippert aan ~erMu opdracht 
kan heLöt?r. ver~H.rekt om gev~en ëenomen Lw·.[ers te cloP.n :tusi~ 
lare~ zonder eor~ t. een E:;Oed. on.l.erzoek z.e.l:f5 te hebb en inf.eö t. e 1 
De miJ bekende Oberuturm.1 ... Ührer J!err.au is rw.ar ik miJ he~inner 
~a~ :z.-?er kort. in Rh~nian geweest., toen Je St, .. f v&n Lippert dB é 
l~ en ik kan uiJ nie t ir-.denken, d a ~ .44·urru.1.u mo~r zonc.e1• meer 
di.a opd.rach1:.en hee.t't. uit6 evoerd. 
~ i& miJ evaneen~ ni~ ts bekend over he·c. in bl'Hnd ~;-c.ekcn VH.n 
aen hotel in de vffibevi% van Veenandu.al in op:.1r~cht v vn Lipp ,=u 
Het is r.aiJ bektmd, lint er in 110i.. Eebied van Li})pert een Zwitë1: 
on.ierdé..lan moest. ',,onen. Lippert. heet't miJ ci,iarover eens iets 
6 azegd.. Deze mzlI1 'iiOon.:ie daé:..r, toen ïdJ · het frontgebied over Il!.: 
Cüan Véi!l he'.. '/e V.:-d..scner!n_j agerragi.;;1?.r.t. Lippert wilcie die :.nan 
d.è...ar we~ hebben, c.::ildat uit. nog cie enigstf.! uurger '<1r:.1 ~ d ie in h , 
varbouan gabiect woonde. Lip;:-ert vreesde voor spion.D..Rge en vonc 
l..iat. dia man J.nar gevaarliJk zat mat h~t. oog om r:e s chietin6 doe 
de vijand enz. Da mar. ~~ilJ.e er echter niet vaz1dnan ome.at hij j 
het. bezit. waö van 6 eldiöa be\dj ze.'1 van de hoi;ere lererleiJ.ing 1 

. dat h.iJ nls onJ.erdaan VéJl een neutrale sU..:.at, ter plé1atsa kon 
bliJven. 
De mun stond r.1et zijn bezit uuö onJer Le~cher.:.iing VEL.Il de con11E 
t.ia v&n Geneve en wiJ stonden in c.iit [evul dus m.achteloos. Ik 
heb dan ook 'begen Lippert bezeëd, d~ t '°"¾J er niets a.an do en 
kor.den an <.!.e be.uU!.ande voor~chrif"ten h.:1üden te eertiedi~en. AJ 
de Zwitser dlm. ni~t. ,.eg wild.e, moest hiJ ::uwr bliJven zitt an ~ 
de risico aanvaarden, van cie GO or ~n6 elsen v,·ot•, .i.en r.loodt:eschc tE 
b i J aen aver.:c.uala Leschieting. Ik heb er verder ni2 '~.S van ver
nomet. 
Ik lmd t,;educht.. dêlt. Uppert. wel, zo ve .·öUiildig zou ziJn ge·,,.,e es1 
om da man varcier met rust. te laten. Iedere solJ.óat, zo ·iws v-;;,c 
schri.t't., moest bel(en.-.l worden ge.c:aakt met de bepalint:en verva t 
da "-onvt!nti1:1 van Gen eva en ander desbetreffende b epéllirven. l r 
dien de Zwi t.uer ziJn ei6 er1tlom dus op duiûeliJ k -~ichtbare wiJ Z E 
~1.s nautraal. gebied. heel't. geken-::.ekend, u1oetit Lippert er af 
tliJven en uut moest Lippe1•t. •• et.en, zo.als iede1~e sa ldaat d i t.. 
r.ioe!...t wet.an. ~ is mij niets over EeEleld, d a t Lip pert do IUl1l t 
zij n eiEern.iora hea:t't. laten zett.en ot hera er uit h eeft Ee zonden 
wat ilim uok • .1.k heb g~en .l<eld.t;;end.,u·merie of -....ie d,1-n ook naur 
,iia Zwi toer cezoruien om zijn dasbetref".t't=rule ; apidren te ver
nieti,5en. lndlen Lippert dun omstreeks Posen 1945, éjfil\ ziJn é~ (. 

dant Hawn.ann opdracht ~ef't. _ verstrekt om het eize~due .;1 ~fl 
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die Zwi~aar door middel van brandflessen in brand te steken ot 
te ~oen atekan, dan heeft Lippert zich inderda~d in dit g eval 
aan een zeer ernstig mis<lriJ.f schuldig gP"aai?.kt waarvoor hiJ d e 
doodstra~ heeft.. verdiend. Zoa.ls ik U a.l verklaarde heb ik meer 
malen conflicten met Lippe~ geh&d, omd&t. hij gegeven bevelen , 
naar eigen opvat.tirlben ui-c.voarda, niet. uit.voerde o~ ar..ders uit 
voerde. Zeli" toen àoor ue hoge legerlsiding, in. ui~ geval Gene 
rnal .t,J..a~k.owi tz de capi t.ulatie aan ons on:lergaschikten · ·,ierd vo 
t..estelû., om:iht. hij van ~ning was, dut wiJ de striJd no!: hoog,1 
drie maand~il koIX.ien volhouden en nog voer die tijd .uuni tie enz 
hadden ,~aa Lippart het hier niet. mee aena. Toen ik v&n de be
~preking van Ger.ar-aal hlaskowi t z t.eru6ke~rd.e en üe r enornen be
slui t.~il uan t.liJn Hebimentscor.wnandant.en ced.edeelde, w&s Lippert 
in oppobi t.ie. 11i~i \'/ildtt ni 9t. c a pituleren en deed mij de hef's ti 
v~rv.iJton. Ik heb hemt.oen r.iedeg ed~elJ., uat hiJ wë.1t miJ tetre.f 
kon ·...1.oorvech't.~n, c!oc.r. dat. zijn reLifilent. capi tul~ercle .~ u.at hi 
c.ian ve1.n zijn co.r...inum~o ontheven w erti f .eflcht... 
Ik Heb \'tal vernomen, dut. in Rhenen en ·.,ag eningen ue banken zij 
Leplunlerd, docl1 d.1 t. iö naar mijn mening niet. h 8 t. 'fi.:rk van Li-ç: 
per~. 
~it. kQn ik miJ orunogeliJk inienken. ~ is miJ echter verder 
niets van bekend • .i.Sen ding is mij la -r.er wel opgevaJ.len en dat. 
dat toen w:j ons in k.rijL.sgevungenschap tevon~ en, eer-Bt~ in Har 
k,i;I4p en l.i. ter in t'ort. De bilt bij Utrecht., Lippert ,l.g el en l:lür 
tals, erë groot met elké.l.ar waren. ! gel wus zoals u bekend. zal 
zijn d.li tandurts van ht! t. !'èá,.'iL.1ent en hart.els \1-<l.ö cie Verwé:d.JunL 
fû.hrer ,Uft'iCitlr van ~dminiötratie) Naum.Hnn liett!n ziJ geheel 
links liëben, ondanlQi h~t f'eit., dat Nnu.-nann toch au; 1.:.Jjuu.r~nt • 
t.iJd met:. Lipp~rt hö.d. sameflE~we.dct. ,n~lke reden oez~ ;:;o ede v1=r
houG.ing tustien de door mij genoem.J.t! personen, hee.f't t; eb~d is ra 
ni~t bekend.. DHt iemanj als Igel zich heei't BchulJ.ig 6 emf.i .:, kt n 
he" J.oo (.schiet.an van een burt_'.'er te Hhenen ia raiJ ook niet beke 
en ook -.ii t is iets wat mij ontegrij peliJ k is. ,;aar he ef't hiJ 
zich meae becoeit, ziJn werk was taP-..J.en verzorginé-: nu:. ~ ~ ver-r..ier 
ook nie...s. 
!ia o~e wegvoering in kri~ü:;sgeva 11t,~enschnp na;, r Dui t.slhnd is fü.:; 
.:.r.Li.Ilil mclerr:iè:üen Zder ernstig door J.e .;:;n6 el.sen mis h c-.ndeld, wa a r
voor 1.\:l mij niet l.:~!(~nd • .l:iet is miJ echter opbev:<Llen, d ,1t. Lip• 
pe.i· t. nuoi t ue L1irw te ;noei te hee1:·t ~ e<laan, om voor 1~&U.T...éinn ln d ; 
bre~ te ~ i)rint; ~n. 
Ik heb dit. drg miru.lerwnardig t;e·Jonden. Lippe:.. ... t. ~d.st wa t e.c- g e
bew•áa. Lippert 11::l ,~at betreft. dan ook vee..l. in n:äJn é.>.chting ~e • 
daaJ.J.. Ik hel> lk.u.u:nann alt.ijct be~chouwd a l.D een zeer behoorliJ k 
o.t':ficiar, die ulhoe ·,,el nog JOilë ziJnde ziJn plicht h eeft é;eue:.ç.J 
Ik meen U nu ~,el uir..voerig te heb'Len ingelicht over hetL; een U 
\veru;ta t.e wet.en en ik ben b.arei.J U ook veruer ~lle 6 e·Nens t 2 in• 
lichr.ingan tt! verscha.t'fen, indien U meent. deze 110J.ig te hebben! 
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