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KONINKLIJKE LANDMACHT HIVERSUM, l b Mei 1946

ZWALUWENBERG"

Nuunuer;

. gasaanval Mei 1940,
m/Kr.

f

Eenige dagen geleden bereikte mij
het bericht, dat er tijdens de oorlogsdagen in
Nederland van 10-14 Mei 1940 een gasaanval der
Duitschers te Achterbeg zou hebben plaats gehad,
waaraan de Korp. L.P.J.de Wolf gestorven zou
zijn.

Ik heb getracht hierover nadere ge-
gegevens te verkrijgen, welke mij een dezer dagen
door den Heer J.A.L.Visser, Vredelaan 50 te Laren
ter hand werden gesteld.

,̂.>v̂ ,̂  De namen op bijlage l zijn van die-
genen, die dit kunnen- getuigen.

Bovendien zend ik U hierbij als bij-
lage 2 een foto-copy van Dr. F.N.Sickenga, res.~
officiervan Gezondheid Ie Klasse van de HpV Lucht-
verd.kom Utrecht tijdens de oorlogsdagen.

Mogelijk acht U deze gegevens van
zoodanig belang, om een onderzoek te doen instel-
len.

Ik zou het op zeer hogen prijs stellen,
indien ik t.z.t. hieromtrent eenige bericht zou
mogen ontvangen.

De 'toegevoegd JSpof d-Of f icier ,

De Majoor Mr. A.A.Land.-

Aan:

den Lui t.-Generaal H.J. Kruis
Generalen Staf
's-GRAVSNHAGE.

Bijlagen: 2.



• / ƒ ƒ
Dr. L.A.H. ALBERING, te Ginn^ken,Pr.Julianastraat 16
_Kpt. M. J.H.S. ROMPM, !s-Gravenhage,Weissenbruchstraat 340.

,Ŵ {. Th. Korman, Doorn, Kampweg 100. »CCJCU.
1 Bergt. DONKERS .te Rotterdam,nader adres onbekend.

Allen getuigen bij den gasaanval der Duitschers te Achterberg, waarvan
o.m. de korp. LQDEWIJK PETRUS de WOLF schaltoffer .was.Laatst-
genoemde was ingedeeld bij het M.C. II 24ste Reg.Infanterie.

Voorts wordt verwezen naar de verklaring ;vsqpL Dr.F.M.SIGKENGA,Res.Qffici*
v.gezondaeid iste klas, terwijl de huisartspr.P.A.KEiaiAN,Eemnesserweg 2c
te Laren(Nh) en de cliirug Dr.J.A.C.SCHSPEL^oestdijkerstraatweg 9 Hilve:
sum genoemde de WOLF bij z±^n. laatste ziekte hebben behandeld en op de
hoogte zijn van de aangetaste longen ten^olge voornoemde gasaanval.



MINISTERIE VAN OORLOG

Af d. All, Bur.lj Hr.l2j?

ONDERWERP:

Pensioen. .

'S-GRAVENHAGE, 19 Sept.1946

Bi) beantwoording of vermelding van dit
schrijven gelieve men dagteekcniog, letter
en nummer nauwkeurig aan te geven

Volgens verklaring van Mevrouw de Weduwe L,P.J.de Wolf 3geb.
J»C» G «Dui j kar s j wonende .te ....laren (HH) , Vrede laan 37,zou haar echt-
genoot als dienstplichtig korp-oraal van. H. C. 11-24 R.I. .op 13 Mei
1940 strijdende bij Achterberg letsel hebben bekomen aan de longen
tengevolge van een gasaanval der Duitschers.

Een door genoemde Weduwe in verband met het overlijden van
haar echtgenoot op 25 Eov. 194-3•»ingediende pensioenaanvrage moest
worden af gewezen., omdat tusschen het overlijden van Haar echtgenoot
en de uitoefening van den militairen dienst naar medisch inzicht
geen verband aannemelijk was*Van een gasaanval was niets bekend
en kan ook niet worden bewezen.

In de morgen van den Hen 3ept»1946 werd deze aangelegenheid
bij den Centralen Haad van Beroep behandeld* "" i

De bij de Openbare Terechtzitting o,m. opgeroepen en versche-;
nen getuige Th.Corrnan verklaarde,dat hij zelf ook slachtoffer was ;
geweest xraii de bedoelde gasaanval.' ;

In verband hiermede zou ik gaarne van U vernemen of eenige ge-^
gevens oekend zijn omtrent een gasaanval op 13 ̂ ei 194-0 nabij Aghl
terberg* \E MINISTER VAïtf OORLOG

voor den Minister^
DE

AAN

Den Chef van den Generalen Staf«

Nr 91 c 13616 - M6



MINISTERIE VAN OORLOG

Afd.A IÏ.Bur.l.Nr.257*

ONDERWERP:

Twistgeding inzake Levr
L,P.J*de ¥olf
-üuijkers.

'S-GRAVENHAGE, 28 üctobsr 1946.

Bij beantwoording of vermelding van dit
«chrijven gelieve men dagteekening, letter
en nummer nauwkeurig aan te geven

/

i en vervolge op mijn scnrxjven van 19
september 1946, ^fd. ^ II, bur.l, nr» IL5 deel Ik
U medSj da'u _de voortzetting der behandeling van hst

twistgeding inzake Mevrouw de Weduwe i^P>J?de '*»oli;?

geboren J « C , O «.uu i j kers ter terechtzitting van aen
Üentraleii naad van naroep ia bepaald pp. Woensaa^;-
;,:org^n 6 november 1946.

.^ange^ien aoor verschillende getuigen het
^ebruik van gas als zeer .aannemelijk: .^/ordt voorge-
steld, verzoek ik u Uw b^viiidirigen op dit gebied,
als gevraagd, in nijn bovengenoeTid schrijven, zoo

spoedig rnogelij^ ue willen mededeelen, in elk Oeval
voor 6 Kovember a.s..

Indien liet in verband met de bsc-erkte*
tljdsruiLite gewenscht voorkomt, gelieve U eBri af-

\t van Uv/ antwoord rechtstreeks te doen be/*or-
: g3n. O — j i\Q\j iiooicL van Qe **io.6c:m,ng -* J . JL, w2.9n nn
; als rnijn vertegenwoordiger bij de t er echt. zifting
(' heb aange-^esaiij teneinde genoemd Afdeelingshoof'J in
) de galeganiieid te stellen zich tijdig voor de zi'L-o..

t ing. een denkbeeld omtrent, ae^e aanga leg enne ia te
vormen.

D.H, rJIFIST.-IR VAN OORLOG-,
voor d-dn kiniater,

AAN
den Chef van den \ieneralen btaf».

Nr 91 c (A) 1 3 6 1 6 - M6

t^~ i*
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Jaiiclïl.ii3g«n gasaanval
Mei 194O.•;•:.,;-:;:;-J""-. " . . ; .

p,
*

-

op 13 Mei
;gaöf̂ va|̂ ;̂

n«s&i j l;ï̂ 1î rbiî ^p^p
./'̂ zitó^^

door Ü onder Aderen a
' ̂ ^S îlp^^Qî "̂

-^•Ü ;-2ach;:da^toë::--op^3^
^e::;:jaijnéiiL^^m^^
ivëntuee^
iaog^lijk./téleföniach| berièlit tegemoet.»;:-r • ' ":-^:

k^Qéiieraim.^Stöf:.;. • / . . {'
* ^&f^ v&*%^

:to^
' ' '" ' ' ' ' ' : - "

den Sèei* llé*r,Iï.S.Rompen
••.• ; . ' • v̂ ï̂ ;;>;,:;s,s,1.1.
"eissëiibrüGhstraat 34O

: ï



QBKERALE SÉ&F*

eŝ
t/* <. '

782. BustJiöekstraat 2t telef« 557566*

: ̂  twee. ; , ' . . '. ; • . . ' . ' . . " . - . . • • . - . ' '
firislgtaiag

Wolf

Haar aaiïleidlng van Öw brief d. d. 1@ Sept*
1946 \e ...» ';'Wf Byr« lf llr.l̂ , betraffeMt het twistge-
ding inzakö Mevr*L*P*J« de Wolf, gebe J.C.C »Duyker s, en
ondar vèrwijaiiig naar uw brief d. d. 28 Oct̂ >ber 1946 f Afci.i;
Burf l Hrf 257 9 moge Ik Uwer ISxoellentie hierbij aanbieden
een uittreksel uit bet ̂ GevecMöberiobt van 9 tot en met
14 Hei 104011 van het ïle Bataljon van het 24e Regiment
Infanterfe, opgemaakt door de Hes* Kapitein C. Hees , alsme4e
een uittreksel uit het "Verslag over de krijgöverrichtinge:
onz." van 3~XI-24 B«ï»9 opgemaakt door Keserve~kapitein

In de gevechtsrapporten ena. van andere onder-
dealen i welke eveneens op 13 Mei nabij Achterberg aan de
geyechtahandalingen hebben deelgenomen, wordt omtrent een
mogelijke gasaanval niets vermeld.

Colli ̂  Ba Kolonel y*d»6en*ralen Staf
Typ i Jfe* Hoofd v̂ h.KriJgsgeschiedkamdig Instituut»

(D,A.van Hilten)

AAM
Zijne ExceHantie den
Minister van Oorlog.



AFSCHRIFT»
GENERALE STAF. -

Hoofdafdeeling IXC&rijgsgeschieökundig l November 1946,
Instituut). Rusthoekstraat 2, telef.557566*

782
Bij lagerwee

Twistgeding inzake
Mevr*L»P»«J»de Wolf^geb*

Waar aanleiding van Uw brief d. d. 19 Sept.
1946, Af d» A II, BUP. if Nr* .125, betreffende het twistge-
ding inzake Mevr* L„P*J» de Wolf, geb*J»C.C*Duykers, en ond«
.verwijzing naar UW brief d*d. 28 October 1946, Af d. II Bur,
l Nr* 257, moge ik Uwer Excellentie hierbij aanbieden een
uittreksel uit het "Gevechtsbericht van 9 tot en met 14 Mei
194Otr van het He Bataljon van het 24e Regiment Infanterie,
opgemaakt door de Res „Kapitein C.Hess, alsmede een uittrek-
sel uit het r*Verslag over de krijgsverrichtingen enzrt van
3-II-24 R*I*, opgemaakt door Reserve-kapitein Ph.J^C^Dijs*

In de gevechtsrapporten enz* van andere onder-
deelen, welke eveneens op 13 Mei nabij Achterberg aan de
gevechtshandelingen hebben deelgenomen, wordt omtrent een
mogelijke gasaanval niets vermeld*

De Kolonel vanden Qeneralen Staf,
ïyp : N̂ v Hoofd v.h*Krijgsgeschiedkundig Instituut,

w*g*D»A»van Hilten*

Voor eensluidend afschrift
De Majoor toegevoegd,

(Th.Stoltz).

AAN
Excellentie den

Minister van Oorlog»



Bijlage,behoorende bij den brief van het
Hoofd van het ïDrijgsgeschiedkundig instituut, d»d ,
l November 1946 No*

24* Regiment AFSCHRIFT.
He Bataljon

Gevechtsbericht van 9 tot en met 14 Mei 1940

13 Mal

Yij«artillerievuur werd onrvangen,dat echter geen doel trof*
Teneinde mij volkomen op de hoogte te kunnen houden van hetgeen
gebeurdefbevond ik mij in de voorste lijn bij de li« voor Gie,
Ik bemerkte echter dat langzamerhand langs den Ifaentsteeg een te-
rugvloeien van manschappen begon en teneinde hieraan een einde te
maken,höb ik mij met hf;t motorrijwiel langs dezen weg begeven,
opdracht gegeven allen terug te houden en daar ik begreep,dat nu
111-29 &,I.(dit was een van de voorbataljons van het regiment)
terug getrokken was,ik met mijn bataljon alleen stond,heb ik mij
tegelijkertijd om nadere instructies te ontvangen,begeven naar
den Reg«öp* Uit den j?oestandrWHarin d&ze #ich bevondfbleek mij,
dat deze inderhaast vsrlaten was, Hieruit werd mij duidelijk,dat
het geheele regiment verdwenen was. Inmiddels waren vij«vliegtui-
gen gekomen,die de troep bevuurden en werd varmoedeli^i: ook van
gas gebruik gemaakt (De luit..Arriens en sergeant Sohramade,die bij
mij was,verklaarden hiervan nadeellge gevolgen ondervonden te

hebben^De troep heeft haar gasmasker opgezet»?ersoonlljk heb ik
geen last van gas gehad).

Gouda, 29-5-f40
De BesYKapitein,
W»g. C,Hess.

Voor eensluidend afschrift
De luî enâ M̂ olonel dar Art.

der



Bijlöge,behoorende bij den britf van het
Hoofd van het Krijgsgeschiedkundig instituut.d*d
l November 1946 Kr.782.

AFSCHRIFT.
24 e HB ftPCBP IHf AÏTTBHIE ,

BATALJON .

Versaag over de krijgsverrichtingen bevattende de
reconstructie der gegevens, gevraagd in ds brieven
van C*V,Secti* I Ho. 195 S.d.d* 27 Mei 1940 en
C«-Brig.B. Sectie 1-1 ffo.2023 d. d, 31 Mei 1940.

13 Mei 1940

Tijdens den opmarsch werkte het aanwezig zijn van eigen mili-
tairen niet behoorende tot ons Bat*,welke stellingen bezet
hadden en hieruit meermalen terugtrokken,seer nadeellg op
het moreel van onze troep, Temeer daar het gerucht zich ver-
spreidde, dat de vijand gebruikt maakte van Ifederlandsche
uniformen* £en militair op een paard,die van vijands zijde
kwa& aanhollen en schreeuwde: "TERUG DE BITITSOH-SHS KOKEN %
werkte verwarringstichtend* Toen op dit paard geschoten werd
en zulks van verschillende kanten,werd herhaald eigen menschej
geraakt» Ook dit werkte funest,ik heb toen alleen door de
onderdeelen voortdurend voortwaarts te drijven den troep in
bedwang kunnen houden* Verschillende ondercommandanten en
manschappen hielpen moedig hieraan mecle* Langzamerhand ward
de troep rustiger. Op een gegeven moment bleek mijjdat mijn
vóórsecties kwemen ter hoogte van de vöórcompagniaen,welke
door vij*vuur niet verder konden* Deze trofpen der voórcosi-
pagnieSn hadden stelling genomen in bestaande stellingen»
Het vijéVuur was toen hevig en kwam van verschillende kanten
vóór en op de zijden van ons. Mijn vóórsecties en eenige
zw«mitrs* habben aldaar op dezelfde hoogte eveneens stelling
genomen en vij«doelen bevuurd. Ik heb toen verkend en over-
wogen om inplaats van de 2e vóórcompagnie voor mij heen zou
trekken de mogelijkheid zou bestaan om met mijn onderdeel,
geheel^of gedeeltelijk reeds nu de re.flank ven de 2e vóór-
compagnie t» komen,doch 6n het voortdurend trekken van Ned.
troepen aldaar én het vij*vuur der mitrs.,art* en vliegtuigen
maakten dit niet met succes uitvoerbaar* Bovendien kwam het
bericht van verzamelen op den Zuidelijken Heentweg»
De activiteit van den vijand was nu op zijn hevigst. Terugge-
trokken werd op en langs de Weteringsteeg. Het vij.avu* en de
vliegtuigen maakten het noodzakelijk,dat in kleine groepen
moest worden teruggetrokken Persoonlijk heb ik mij ö*a* in
een sloot moeten dekken tegen een groep vliegtuigen,wslfce
bommen lieten vSllëft 88 na omcirkeling verschilland-e malen
terugkwamen* Tevens werd een scherpe gfikkende geur waargen0-
men,weshalve ik het verstandiger vond het g-asmasker op te
zetten. Of dit strijdgas geweest is kon ik niet beosrdeelen.

Bruten,3 Juni 1940
De R0s8rve~3Capitein,
(get.) Ph*J.C.Dijs* z*o.z.
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Mei';1940.

; 3 -r, j ; , Iföar aanleiding; van üw;brief :dAdr l&̂ llei 1946, Hr»
jlr923 D M/K̂ , betreffende' een op 13. Meiil8̂ Ö-ïiab±5> Achterberg mo-
; > gelijk plaats gehad htebtienden gasaanval f welkê  b|*ief mlg door der

{C3ief -̂ an den Geiiöralen. Staf ter behandeling .werd. toegezonden,
de aer uwe Koninklijke Ho Jtiat̂  navolgende te be-

In 'de i In E&$n archief bepitó;éencie , ŷ rp lagen, geve chts-
iètóVi<Sn' lirbepencoinfflandaritéil van ̂ eĵ l24e Regiment In-

fanterie, die op 13 Mei 1940 nabij Achter̂ b̂ î  t&$ de aldaar
p̂ aatfiL gehad hebbende gevechtshandelingen %i3»cbi trokken geweestj
,Jcc«pen omtrent een syjgjelij ken gasaanval alechtsr̂ en tweetal zeer
$tji^^ voor, welke als bijlage l en 2 zijn bijgevoegd,
Uit déze gegevens mag geen conclusie worden getrokken of door de
ter.plf atse optredend^ Duitsche troepen al of niet van eenig
soort *̂ ljdgas is gebruik gemaakt •

^>"" Door Mevrouw de Weduwe L^P^J^de Wolff, geb,J«C.C«
Puykera, wonende té Laren CK»H»), Vredelaan 37, wier^ in uw aan-
^I&B^^ ̂ yiet vermelden, echtgenoot als dienstplichtig korporas

v van'ïi*Ct-IÏ*24 R«I» op 13 Mei aan de geveahten bij Achterberg
heeft deelgenomen, werd, ij* verband met het overlijden van haar
echtgenoot op 25 November 1943, een pensioen- aanvrage bij den
Minister van Oorlog ingediend.

Beze pens i o en- aanvrage werd door Mevrouw de Weduwe
L*P«*Ude Wolff ingediend, omdat door haar werd aangenomen, dat
haar echtgenoot was overleden als gevolg van bekomen letsel aan
de longen door een mogelijke gasaanval op 13 Mei 1940* Deze aan-
vrage werd afgewezen, op grond van het feit, dat tusschen het
overlijden van haar echtgenoot en de uitoefening van den Mili-
tairen Dienst naar medisch inzicht geen verband aannemelijk was
en omtrent een gasaanval niets kon worden bewezen*

Deze aangelegenheid werd in den morgen van 11 September
1946 behandeld in de terechtzitting van den Centralen Raad van
Beroep, welke door een vertegenwoordiger van den Minister van
Oorlog werd bijgewoond* De in Uw bovenvermelden brief aangehaalde
getuigen, werden in de terechtzitting gehoord. De behandeling
werd voorgezet in de terechtzitting van den Centralen Raad van
Beroep op WoenSJlag 6 November jl» In deze terechtzitting werden
door den vertegenwoordiger van den Minister van Oorlog de ge-
gevens, vermeld in bijgevoegde bijlagen, overgelegd. Aangezien
op grond der tegenstrijdiger-̂ verklaringen, afgelegd door de ge-
tuigen, voorshands nog geen beslissing mocht worden genomen, werd

AAN v
Zijne Koninklijke Hoogheid den
Inspecteur-Generaal der Koninklijke

Landmacht
ê Zwaluwenberg1*
HILVERSUM*



_w_„ ^ mf ^^ ,*J[iBB8üö̂
deze uitgesteld tot een^o3^e^ -

-^ *iaöS8 î̂  vier weken'^^
ija93S3BE -fio<^ I0wé iEöiiiriî î  te z^nér ̂ tija een afschrift

van de uitspraak te mogen aanbieden. ,8S8
Maar mijne meening, gebaseerd op de in de gevechtsrap-

porten enz, omtrent gasaanvallen vermelde gegevens p^iiebben de
Duitsche troepen bij hun operati&'f^^H^ 194O
nergens van eénigerlei strijdgas gèora is de
mogélij^^ niet uitgesloten, dat door onvolledige ^detonatie

?X xaöioB^KO^öCt^ëlen^^ 'op ̂ eèftige. plaatsen een s terke gas-
ÏD i <^ffiBteimtfcrtBtt voor een
l D i: gasaanval Jwer^Mangezien^ Hierbij méézs worden gedacht

33oj aan h^tuöptredèn van 0'!1?"é~^ en reuklooze
rDns^^O «»t ga0* -Be aai^ezij^eid-^van deze ^gasseny 'in^£iB%erke concentra-

tie, kan^ lichamelijke storingen tengevol^:^fei>e&«
pwoordiger van den ,$linis ter van Oorlog inzake
imi^l^ in kennis

De Öeneraal^ma^o^r b«d.
Hoofd v.h^K^ijgsgeöchiedkund^ Instituut



MIHISTSHISj pH ÖQRIJOG*

i Ü M":
l Sectie 6 \li;iI(KrijgsgescMedenis)* t ^ Februari 1947^

, G tól-106. Kanaalweg 2, telef.557566,

V 3
Oorlogsmisdaad.

Ten antwoord op Uw brief dd* 11 Januari 1947 Af d*
A III Nr»1335 onderwerp Oorlogsmisdaad, welke brief was ge-
richt aan den Directeur van het Archief der Koninklijke
Landmacht, <iSectie G VIII Bureau 5} doch waarvan de behande-
ling door mij is overgenomen, kan ik U het volgende mede-
deelen.

Uit de verslagen van de kr i jgs verrichting en in de
Meidagen van 194O, ingediend door commandanten van verschil-
lende oiiderdeelen, welke aan de gevechten op het Eiland van
Dordrecht hebben deelgenomen, blijkt, dat de vijand op dit
gevechtsterre in meermalen Nederlandsche krijgsgevangenen als
dekking heeft gebruikt.

Ten bewijze hiervan bied ik ü hierbij drie afschrift*
aan van bij mij berustende stukken, betrekking hebbende op

\ drie afzonderlijke gevallen van dien aard.
Het is xaij echter niet mogelijk vast te stellen, bij

êlk van dese gevallen dpi. van Zeeland is betrokken ge-
weest, aangezien noch zijn naam noch die van sergeant Duis-
ter in de mij ten dienste staande stukken worden vermeld.

De Luitenant~Generaal
TÜyp i Hz.* Chef v.d.Generalen Staf,

o/l De generaal-Majoor b. d
Hoofd Sectie G VIII,

**f'$
4Aî '
/

(D.A.van Hilten).

AAN
den Minister van Oorlog

te
«S-GRAVENHAGE,



MINISTERIE VAN OÜRLO&
Ch^fïvan den Generalen Staf.
Sectie'O- VIII Bureau 2.

<ïfö*G VIII 732/46
BIj lagen :1 .
Ónderw.erp: Twistgeding in ssake
MevréL.P.J^de Wolf,geb,J.0,0..
Duykers.

's-^ravenhage, 24 Pebruari 1,947,

Ten vervolge op mijn brief BFo,393 d.d,
13 November 1946 aangaande bovenvermeld onderwerp
moge ik Uwer Koninklijke Hoogheid hierbij een
afschrift aanbieden van een mij toegezonden uit-
spraak van den Centraler, Raad van Beroep in zake
bovenvermeld twistgeding.

Ooll: De Öeneraal-majoor b..d.
Hoofd sactie S VIII,

&

(D.ji.van Hilten)

Zijne Koninklijke Hoogheid
den Inspecteur-Generaal
der Koninklijke Landmacht

te
H I L V E R S U M .


