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Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij een rapport aan te

bieden betreffende het voornemen van een aantal leden van het

Veteranen Legioen Nederland (V.L.N.) tot het plegen van een

aanslag op Backershaegen, de ambtswoning van de diplomatieke

vertegenwoordiger van Indonesië hier te lande.
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PLANNEN TOT HET PLEGEN VAN EEN AANSLAG OP BACKERSHAEQEN.

Omstreeks november 1957 vatte een aantal te Amsterdam woonach-

tige leden van het Veteranen Legioen Nederland (V»L,,N0) het voorne-

men op om een aanslag te plegen op Backershaegen, de in de gemeente

Wassenaar gelegen ambtswoning van de diplomatieke vertegenwoordiger

van Indonesië in Nederland.

Door het uitlekken van de plannen konden tijdig de nodige maat-

regelen «orden getroffen en kwam van een en ander niets terecht.

De zaak leek daarmede tot het verleden te behoren. Uit recente

berichten is evenwel gebleken dat de initiatiefnemers hun plannen

niet hebben laten varen.

Vo«Dr zover uit de inmiddels verkregen gegevens valt af te leiden, is

de situatie thans als volgt.

Een zekere Henny BLOK, indertijd "adjudant van Westerling",

en ook reeds betrokken bij de eerste affaire, heeft thans een twintig-

tal personen om zich verzameld, genaamd "Backershaegen-groep" of ook

wel "Knokploeg Amsterdam". Deze groep zou voornamelijk bestaan uit oud-

OVW-ers of Koreastrijders, die in staat geacht kunnen worden tot een

aanslag over te gaan, doch gezien hun vrij geringe ontwikkeling, de con-

sequenties van hun eventuele daden niet overzien.

Tot de groep behoort ook een zekere D»J. de WINTER, eveneens

reeds betrokken bij het eerste plan. Deze heeft verklaard in het bezit

te zijn van de nodige trotyl en ontstekingsmiddelen. Afgezien hiervan

zouden nog enige VBL»N,-leden kunnen beschikken over een stengun en een

revolver, met bijbehorende munitie. Niet bekend is echter waar een en

ander ia geborgen.

Voorta zouden nog twee leden van de redactie van het orgaan "Oude

Wapenbroeders" van de "Backershaegen-groep" deel uitmaken, n»l.B. JOSSO

jr. en P.J. KOOP.

De indruk bestaat dat het hoofdbestuur van het V.L.N, niet of

niet voldoende optreedt tegen de terroristische plannen.

Zo zou het HB-lid ROOSMALEN hebben verklaard een royement van hen, die

met aanslag plannen rondlopen, niet mogelijk te achten, aangezien de

bewijzan daarvoor ontbreken.
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Volgene Mr. W,J. SPANJAARD, eveneens lid van genoemd bestuur

en door sommigen beschouwd als de geestelijke vader en als de man

op de achtergrond van de gehele affaire» zou er slechts een plan

bestaan on de ambtswoning van de Indonesische diplomatieke verte-

genwoordiger te besmeuren.

Opgemerkt dient te worden dat de beraamde plannen blijkbaar

nog geen definitieve vorm hebben aangenomen. Mogelijk houdt zulks

verband hiermede, dat in het V.L.N, waarin ook een en ander over

het plan is uitgelekt, een aantal bona-fide personen stelling heeft

genomen tegen de "fiackershaegen-groep".

9 december 1958.
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