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1. Omslag, gedateerd 2/7-47. 
Afd. O.A.Z. 
Sectie archiefdepôt

Helmuth Sonder  Herren Pfädestr. 52 Baden-Baden
Stempel: 8749
1946-1947

2. Formulier Centrale opsporingsdienst van het Minsterie van Financiën
Rayon: Secretariaat
Opdracht no. 68
19-12-1946

Aan de(n) opsporingsambtena(a)r(en)

J.J. van Leusden legitimatiebewijs No.......
G.H. Lodewijks  legitimatiebewijs No.......
is, gezien de K.B.E. 100 en E 133, opgedragen een onderzoek in te stellen met 
betrekking tot de zaak:

[handgeschreven] Lienden, begraven sieraden van plundering afkomstig.

HET HOOFD VAN DEN CENTRALEN VERMOGENSOPSPORINGSDIENST
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3. Briefpapier Nederlandse Militaire Missie bij den Geallieerde 
Bestuursraad in Duitschland
Berlin-Charlottenburg, 19 december 1946

N/Tr

GEHEIM

No. 500 G
Sectie IV
Bijlagen: 5
Onderwerp: Roof te Arnhem

Ingesloten gelieve U aan te treffen een aan mij gericht schrijven van Majoor J. 
Rens, Chef van het Bureau voor de Nederlandsche Belangen te Baden-Baden met 
bijbehoorende protocollen en schetsteekeningen, betr. kostbaarheden, welke te 
Ommern begraven zouden zijn, en waarvan U de behandeling gelieve te willen 
overnemen. 

HET HOOFD VAN DE NEDERLANDSCHE MILITAIRE MISSIE BIJ DEN 
GEALLIEERDEN BESTUURSRAAD in DUITSCHLAND,

Voor dezen, 
het Hoofd der Sectie IV
o.l. De Majoor

N. Naeff.

Aan den Heer Directeur
v/d Centrale Vermogensopsporingsdienst
468 Heerengracht
Amsterdam
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4-5. Verklaring van Leo Seitz [Duits politieman]

Baden – Baden, den 2. Dezember 1946

Gelegentlich einer Unterhaltung im Monat September 1946 mit einem meiner 
Vigilanten erzählte mir dieser, dass er Kenntnis erhalten habe, von einer in der 
Nähe von Arnheim/Holland versteckten Schmucksammlung, die im Laufe der 
Kämpfe bei der Luftlandung im August 1944 von einigen dort eingesetzten 
deutschen Fallschirmjägern aufgefunden, zunächtst auf Fahrzeugen mitgeführt, 
und im April 1945 kurz vor der Internierung eingegraben worden sei. Bei dem 
eingegrabenen Schmuck soll es sich  in der Hauptsache um Ringe, Spieluhren, 
Halsketten und Ohrringe aus Gold und wertvollen Edelsteinen (Brillanten, 
Diamanten sowie Gold- und Silbermünzen, handeln. Obwohl diese Angaben sich 
sehr zweifelhaft anhören, habe ich zunächtst weitere Einzelheiten in dieser 
Sache gesammelt, um entweder die Unwahrheit des Gehörten zu beweisen, oder 
dessen Echtheit zu bekräftigen, was Veranlassung gäbe, die zuständigen 
holländischen Dienststellen zu benachrichtigen.

Zunächtst verliefen die Erhebungen die der größten Vorsicht bedurften, 
ergebnislos. Später wurde mit Sicherheit festgestellt, dass ein gewisser Sonder, 
Helmut3, aus Baden – Baden, während der Luftlandung in Arnheim/Holland 
zusammen mit  einem Oberfeldwebel Kastel, einem Feldwebel Bräuer und einem
Gefreiten Biebert als Verteidiger eines in dieser Stadt befindlichen 
Bankinstitutes eingesetzt worden waren. Nach Angaben dieses Sonder4 mir 
gegenüber wurde die Bank während der Kämpfe durch einen Bombenvolltreffer 
z.T. schwer beschädigt, ein Stahlbehältnis (Tresor oder Save) ist hierbei 
vernichtet und der darin aufbewahrte Schmuck in der näheren Umgebung 
verstreut worden. Während einer kleinen Kampfpause sind Teile des 
umfangreichen Schmuckes aufgefunden worden und später bei Gelegenheit in 
leere deutsche Zünderbehä[l]ter5 in den Ausmassen 35 x 20 x 10 cm 
eingewickelt, zunächtst auf Fahrzeugen mitgeführt und später kurz vor der 
Internierung eingegraben worden. 

Nach weiteren Bemühungen konnte eine Karte dieses Landgebietes erworben 
werden, die die Zweifel der Richtigkeit ein der im Besitz des Sonders6 
befindlichen Skizze7 über die Eingrabestelle beseitigten. Die von diesen 
gemachten Angaben bezügl. der in diesem Raume befindlichen Orte, Wege und 
Strassenverhältnisse, stimmten mit der eingenordeten Karte überein.

3 In typoscript S......, H.... Naderhand met pen de naam ingevuld. 
4 Zie noot 3. 
5 Doorgaans papieren doosjes waarin ontstekingen bewaard werden. 
6 Zie noot 3.
7 Deze schets was dus al in het bezit van Sonder bij zijn eerste verhoor, en werd kort daarna vergeleken met een (staf?

kaart van het gebied. Dit is een belangrijk gegeven.  
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Die Schmuck selbst soll zwischen Wurzelwerk einer starken Pappel in etwa 50 
bis 70 cm Tiefe eingegraben worden sein. Die Stelle selbst ist auf der 
beigegebenen Skizze durch ein Tintenkreuz (X) eingezeichnet. Um an die Stelle 
zu gelangen wird van Sonder8 folgender Wege beschrieben:

1. Von Arnheim nach Elst am Rhein9, von dort aus mit der Fähre über den Fluss 
übersetzen.
2. Von dort aus der Fahrbahn (Strasse) nach Ingen folgen und durch die 
Ortschaft durchgehen. Alsdann die gleiche Richtung beibehalten nach Ommern 
und hindurch.
3. Zwischen den Ortschaften Ommern und Linden bei der ersten Wegegabelung 
rechts einbiegen (in einen Feldweg) und bis zur dritten rechten Pappel gehen.
4. Im Wurzelwerk gegen das Wassergraben zu sollen diese Zündkanister10 mit 
dem Schmuck sein. 

Da zunächtst noch von Wichtigkeit wäre, ob die Zerstörung eines Bankinstitutes 
in Arnheim (und Schmuk als solcher vermisst wird), der Tatsachen entsprechen, 
eine Anfrage dort durch eine deusche Dienststelle wohl keine Beantwortung 
erfahren würde, werden die bis jetzt gemachten Erhebungen den zuständigen 
Dienststellen der holländischen Mission in Baden-Baden übergeben.

Es wäre ebenso interessant wie auch beehrend, wenn sie uns über den Ausgang 
der Nachforschungen benachrichtigen wollten. 

Leo Seitz.

8 Zie noot 3.
9 “Elst am Rhein” – niet te verwarren met Elst tussen Arnhem en Nijmegen. Elst a/d Rijn ligt, van Arnhem af gezien, 

tussen Rhenen en Amerongen. En er was daar inderdaad een veerpont. 
10 Nu is er sprake van Zündkanister. Een “Kanister” is een kan, bus of jerrycan. Bedoelt hij daarmee de papieren 

doosjes? Of een kistje waarin die papieren doosjes zaten?
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6-7.  Officiële verklaring Helmut Sonder, 2 december 1946 aan Duitse 
politie

Baden – B[a]den, den 2. Dezember 1946

Einbestellt erscheint: Helmut Sonder, geb. am 1.1. 1925 in Baden-Baden, 
wohnhaft hierselbst, Herrenpfädel Nr. 52, [onleesbaar woord, handgeschreven]

und gibt mit dem Gegenstand seiner Einvernahme vertraut gemacht und zur 
Wahrheit ermahnt an:

Als Angehöriger der 4. Kompanie des Fallschirmjäger-Regiements “Witzig” war 
ich während der Luftlandung bei Arnheim (etwas südlich) im August 194411 mit 
meinen Kameraden bei der Verteidigung eingesetzt.12 In Arnheim selbst hatten 
meine damaliegen Vorgesetzen, Ofw. Kastel und Feldwebel Bräuer in einem 
Bankgebäude in der Velperstrasse13, welches durch einen Bombenvoltreffer sehr 
stark beschädigt worden war, Spieluhren14, Ringe, Halsketten, Broschen, 
Armreife, Ohrringe aus Gold oder anderen wertvollen Edelsteinen (Brillanten, 
Diamanten) aufgefunden, die sie gesammelt haben und später in 
leergewordenen Zünderkästen eingepackt und verlötet haben. Es handelte sich 
um 4 Zink-Zünderkästen in den ungefähren Ausmassen von 35 x 20 x 10 cm. Der 
Schmuck wurde zum Teil einzeln in Guldenscheine oder Taschentücher 
eingewickelt. Die Kästen hatte zunächtst Feldwebel Bräuer bei sich beim Tross 
der Kompanie aufbewahrt und dann etwa 14 Tage vor Kriegsende beim 
Durchmarsch und kurzen Aufenthalt in Linden, in der Nähe dieser Ortschaft im 
Wurzelwerk einer starken Pappel vergraben. Die Kästen wurden von Ofw. Kastel,
einem Oberjäger van de Water, Feldwebel Bräuer und einem Gefreiten Graf 
sowie einem Gefreiten Biebert und mir gegen Abend eingegraben.15 Einige Tage 
später wurden wir dann in das Gefangenenlager Waterlooh in Holland. 

11 De luchtlandingen bij Arnhem vonden eerst op 17 september 1944 plaats.  
12 Wat hij hier beweert klopt aantoonbaar niet. Soldaat Sonder kwam eerst eind 1944 bij deze eenheid, die niet 

bettrokken was bij de slag om Arnhem. 
13 In Arnhem bestaat geenVelperstraat, wel het Velperplein en de Velperweg. 

Aan het Velperplein waren in 1939-1945 filialen van de Nederlandsche Bank (Velperplein 9) Rotterdamsche Bank 
(Robaver), de Incasso-Bank (Velperplein 2) en de Twentsche Bank gevestigd. 
De Twentsche Bank adverteerde op 27-11-1939 met “ondergrondsche gepantserde kluisinrichting; 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110599430:mpeg21:a0065 
De Rotterdamsche Bank brandde eerst op 13 november1944 af; bron: Arnhemsche Courant, 29-05-1946.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000111010:mpeg21:a0018

14 Speel- of muziekdoosjes. 
15 Hier heeft Sonder het dus over zes man, inclusief hemzelf, die de buit begraven zouden hebben. In het later in NL 

opgemaakte PV heeft hij het echter over vier man, en dat hij zelf niet bij het begraven betrokken geweest zou zijn. 
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Feldwebel Bräuer und Gefreiter Biebert sind bei Mienenaufnehmen tödlich 
verunglückt.16 Der Gefreite Graf17 ist noch im Laufe der letzten 
Kampfhandlungen gefallen. Über den Verbleib des Oberfeldwebels Kastel und 
des Oberjägers van de Water ist mir nichts bekannt. Nach meiner ansicht hat es 
sich um sehr wertvollen Schmuck gehandelt, deren Eigentümer uns unbekannt 
waren. Der Grund des Eingrabens war die bevorstehende Gefangenschaft. Ausser
Schmuck war auch noch Gold- und Silbergeld (Gulden) dabei. Ich möchte fast 
behaupten, dass ich die Eingrabestelle ohne langes Suchen sofort wieder 
auffinden werde. 

Meine Angaben entsprechen der vollen Wahrheit und ich bin gerne bereit mein 
möglichstes dazu beizutragen, dass der Schmuck aufgefunden und den 
rechtmässigen Eigentümmern wieder zugeführt werden kann. 

[signatures]

Helmut Sonder

Leo Seitz, Krim.-Asst.18

16 Beiden niet te traceren bij Volksbund (waar zoeken op alleen achternaam en jaartal 1945  inzake Bäuer ondoenlijk 
is) of op Findagrave Ysselsteyn; https://nl.findagrave.com/cemetery/2346270/deutscher-soldatenfriedhof-ysselsteyn

17 Niet te traceren bij Volksbund (waar zoeken op alleen achternaam en jaartal 1945  inzake Graf ondoenlijk is)  op 
Findagrave Ysselsteyn;

18 Kriminalassistent – en van de laagste rangen bij de duitse recherche; afgeschaft in 1953. Zie:
https://www.kriminalpolizei.de/ausgaben/2004/september/detailansicht-september/artikel/amtsbezeichnungen-der-
kriminalpolizei-im-wandel-der-zeit.html 
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8. Fotokopie stafkaart van het gebied Tiel – Rhenen – Wageningen.

Met in rood route Elst a/d Rijn – Ommeren ingetekend. 
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9 . Brief Nederlandse Missie Baden-Baden aan hoofd Ned. Militaire Missie 
Berlijn, 7.12.1946

Mission Néerlandaise auprès du Commandement en Chef Français en Allemagne

Baden-Baden, le 7.12.1946
Kaiser wilhelmstrasse 3
Tél.: Aquarium 415

Office des Intérêts Néerlandais
Nr. 3448 I R/CK
Geheim
Betr. Juweelen-roof te Arnhem
Met 4 bijlagen 

Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichten, dat bij een onderzoek naar de valsche
afgifte van Roode-Kruis-papieren mij bekend werd, dat een gewezen Duitsch 
soldaat, genaamd Helmut Sonder, woonachtig te Baden-Baden, 
Herrenpfädelstrasse 52 en alhier geboren 1.1.1925 kennis droeg van een 
juweelen-roof gepleegd bij een Bank te Arnhem. 

Met behulp van den Duitscher leo Seitz, woonachtig te Baden-Baden, 
Beurenstrasse 3 en alhier geboren 1.6.1924, werkzaam onder Commissaire Merz
van de Criminele Politie, Gernbacherstrasse, Landesbad te Baden-Baden, werd 
Sonder een verhoor afgenomen en 2 protocollen opgemaakt, die ik u hierbij doe 
toekomen; hierbij zijn twee schetsen toegevoegd, waar de geroofde schat precies
werd begraven. 

Ik moge Uwe excellentie verzoeken zich hierover met de Nederlandsche 
autoriteiten in verbinding te willen stellen en mij Haar antwoord te willen doen 
toekomen voor het geval dat Sonder naar Nederland moet worden opgezonden.

Deze laatste, die zijn verklaring edirect en zeer gewillig gaf – voor de waarheid 
waarvan ik echter uit den aard der zaak niet kan instaan19 – verklaarde zich 
bereid om op bevel direct naar Holland te zullen gaan om bij opgraving der 
schat, de noodige inlichtingen te verstrekken. 

De Chef van het Bureau voor de Nederlandsche Belangen
De majoor [handtekening] J. Rens.

19 Vet door Droog.
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[Onderaan de brief]  
Aan het Hoofd van de Ned. Mil. Missie b.d.A.C.C.
Berlin-Charlottenburg
Uhlandstrasse 7/8

copie aan Kol. J. Steenbergen
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10. Brief aan de Nederlandse Militaire Missie Berlijn, 16 mei 1947.

35550 toestel 18
Directie
B /vW. 92/185
19-12-46 
N/Tr. 500 G Sectie IV

Amsterdam, 16 Mei 1947
Heerengracht 474

Aan de Nederlandsche Militaire Missie den A.C.C.
Uhlandstrasse 7/8
Berlijn-Charlottenburg.

Betr: ROOF ARNHEM

Eerst heden20 kunnen wij terugkomen op Uw schrijven d.d. 19 December 1946 
Nr. 500 G N/Tr, sectie IV met daarbij gevoegde bescheiden, afkomstig van Majoor
j. Rens te Baden-Baden inzake kostbaarheden, welke te Ommern begraven 
zouden zijn.21     

Wij hebben begin Januari van dit jaar ter plaatste een onderzoek ingesteld, doch 
in verband met de destijds heerschende vorst en de hardheid van de bodem, 
bleef ons onderzoek zonder resultaten.
De vorige week hebben wij ons nogmaals naar de aangewezen plaats begeven, 
vergezeld van mijn-detectors, maar noch op de plaats, noch in de omtrek 
reageerden voornoemde instrumenten, zoodat onze nasporingen vruchteloos 
bleven.

Ten aanzien van de belangrijkheid dezer aangelegenheid verzoeken wij U de 
mogelijkheid te willen overwegen den betreffenden duitscher, Helmut Sonder, 
Herwenpfädestr. 52 te Baden-Baden naar Nederland te doen overbrengen, onder
militaire begeleiding, teneinde hem in staat te stellen ons bij onze nasporingen 
van dienst te zijn. Onzerzijds zal voor zijn verblijf in Nedetland worden 
zorggedragen. 

Wellicht ware het wenschelijk, indien U zich met Majoor j. Rens te baden-Baden 
hieromtrent in verbinding stelt.
Afschrift van dit schrijven zenden wij per gelijke post aan Majoor Rens.  

20 Een half jaar later! 
21 Vet door Droog
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In afwachting Uwer berichten, 

De Directie van den 
CENTRALEN VERMOGENS OPSPORINGSDIENST [CVO]
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11. Brief aan Majoor Rens van Nederlandse Missie, Baden-Baden, 16 mei 
1947

 Van Directie CVO, met verzoek Helmut Sonder naar  Nederland over te brengen

12. Handgeschreven notitie, dd 13-6-'47

“Even bericht Majoor Rens afwachten.”  
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13. Brief Hoofd Ned. Militaire Missie Duitsland aan majoor Rens, 28 mei 
1947

Berlijn, 28 mei 1947
Uhlandstrasse 7/8
Tel. 86 55 81

NN/JT
Nr. G 435
Secctie IV
Bijlagen: –.-
Onderwerp: Roof  Arnhem

Onder verwijzing naar Uw schrijven No. 3488 dato 7 December 1946, dat op 
19.12.1946 ter behandeling werd doorgegeven aan de Cenrtrale 
Vermogensopsporingsdienst te Amsterdam, moge ik U HoogedelGestrenge 
mededelen thans met schrijven 92/185 dato 16 mei 1947, waarvan U copie werd 
toegezonden, verzoek om opzending van de in bovengenoemde brief  helmut 
Sonder naar nederland te hebben ontvangen.-

Mocht de mogelijkheid bestaan Sonder naar Nederland te sturen, dan heb ik 
daartegengeen bezwaar, maar wil u niet ontveinzen, dat de bereidwilligheid 
van de zijde van Sonder, uitgedrukt in de laatste alinea van Uw meergenoemd 
schrijven, naar Holland te gaan bij mij de indruk heeft gewekt, dat zijn verhaal
misschien gefantaseerd is en hij om geheel andere redenen naar Holland wil 
vertrekken22, welke indruk door de voorlopige negatieve resultaten van het 
onderzoek nog bevestigd wordt. Maatregelen om te voorkomen, dat Sonder in 
Nederland onderduikt, lijken mij daarom zeer noodzakelijk23.-

HET HOOFD VAN DE NEDERLANDSE MILITAIRE MISSIE BIJ DE 
GEALLIEERDE BESTUURSRAAD IN DUITSLAND
Voordeze
Het wnd. Hoofd der Sectie IV
De Luitenant Kolonel 

(w.g. N. Naeff)

Den HoogEdelGestrengen Heer
Majoor j. Rens
Consul der Nederlanden
te Baden-Baden

22 Vet door Droog.
23 Ibidem.
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cc.- Centrale Vermogensopsporingsdienst
Heerengracht 474
te Amsterdam. 
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14. Briefje, 6 juni 1947

Centrale Vermogensopsporingsdienst
Afd. Buitenland,
Herengracht 474
Amsterdam

Ter attentie van: de Heer Mr. Meyboom.

Bijgaand ter verdere behandeling de navolgende bescheiden inzake Roof  
Arnhem:
Afschrift schrijven van het Hoofd der Nederlandse Militaire Missie te Berlijn aan 
Majoor J. Rens Consul der Nederlanden te Baden-Baden, dd. 28-5-47.
Afschrift schrijven van C.V.O. A'dam aan Majoor J. rens te Baden dd. 16-5-47.
Afschrift schrijven van c.V.O. A'dam aan de Nederlandse Militaire Missie te 
Berlijn dd. 16-5-47.

Amsterdam, 6 Juni 1947.
Afd. Inlichtingen en Documentatie.

15. Brief Nederlands consul te Baden-Baden, 6 juni 1947

Consulaat der Nederlanden, Baden-Baden, 6 Juni 1947.

6327 III R/CK

Hiermede wordt aan U overgdragen de Duitser Helmuth SONDER, wiens 
overkomst naar Nederland werd verzocht teneinde de Centrale 
Vermogensopsporingsdienst bij een onderzoek te assisteren.
Voor diens verblijf  in Nederland zal door de Centrale 
Vermogensopsporingsdienst, Amsterdam, Herengracht 474, worden 
zorggedragen.

Er gelieve aandacht aan te worden besteed, dat de betreffende niet de gelegenheid
krijgt in Nederland “onder te duiken”.

De Consul der Nederlanden

Majoor J. Rens
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16. Brief Nederlands consul te Baden-Baden, 6 juni 1947

Consulaat der Nederlanden, Baden-Baden, 6 Juni 1947.

6328 III R/CK

Betr. Juweelenroof  te Arnhem.

Door bemiddeling van den Corpscommandant der Kon. Marechaussee aan de 
Nederlandse grens wordt hiermede ingevolge Uw schrijven dd. 16 mei j.l. Dossier
157 (487-C) aan U overgedragen de Duiser Helmuth SONDER.
U gelieve voor diens verblijf  in Nederland zorg te dragen en alle aandacht eraan 
te besteden, dat bedoelde persoon niet de gelegenheid krijgt in Nederland “onder 
te duiken” doch weder naar Duitsland terugkeert. 

De Consul der Nederlanden

Majoor J. Rens.

17. Brief directie CVO aan Nederlands consul te Baden-Baden, 18 juni 1947

Vraag wanneer SONDER naar Nederland komt.  
Afzender: J. Bronkhuyzen, directie CVO.
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18. Brief directie CVO aan commandant Marechaussee, 23 juni 1947

Aan den Commandant van de
Koninklijke Marechaussee
Koningslaan 36
Amsterdam (Z).

Betr. HELMUTH SONDER

Ondergetekende, verklaart hiermede van de Kon. Marechaussee te hebben 
overgenomen den Duitscher HELMUTH SONDER, d.d. 23 Juni 1947 te 11 uur 
v.m. 
Voor diens verblijf  in Nederland zal door den Centralen Vermogens 
Opsporingsdienst alhier worden zorggedragen.

De directie van den

CENTRALEN VERMOGENS OPSPORINGSDIENST

J. Bronkhuyzen.

19. Omslagvel CVO 

Dossier No. 8749. Zaak: SONDERS
Bevat 1 proces verbaal.
CVO blijkt afdeling Ministerie van Financien. 
Beroep Helmut Sonder: timmerman-meubelmaker. 

20-22. Handgeschreven pv met verklaring Sonder, Nederlandstalig. 
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23. De schatkaart
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24-25. Uitgetikt proces verbaal, Nederlandstalig. 

CENTRALE VERMOGENSOPSPORINGS' DIENST

PROCES-VERBAAL, Doss. 8749

Betreft verhoor van: Helmut Sonders, geb. 1 Januari 1925 in Baden-Baden, 
wonende Herenpfädel 52, naar aanleiding van verborgen juwelen te Ommeren.

Wij ondergetekenden, Johan, Josepf  van Leusden en George Hendrik Lodewijks,
respectievelijk Adjudant en Agent 1e klas van politie, tevens buitengwewoon 
veldwachter der gemeente Amsterdam, gedetacheerd bij de Centrale 
Vermogensopsporingsdienst, gevestigd Herengracht 474 te amsterdam, verklaren 
het volgende:

Nadat door ons verbalisanten tot twee keer toe, een uitvoerig onderzoek te 
ommeren was ingesteld, naar verborgen juwelen, door Duitse soldaten, welke 
onderzoeken een negatief  resultaat opleverde, is na ontbieding op maandag 23 
Juni 1947 de in margine genoemde persoon, met ons verbalisanten naar 
vorenbedoelde plaats geweest voor het doen van aanwijzingen, welke eveneens 
tot een negatief  resultaat leidde.

In verband hiermede hoorden wij deze persoon op Dinsdag 24 Juni 1947, die in 
het bijzijn van Mr. Meyboom juridisch adviseur bij de Dienst het volgende 
verklaarde:

“Ik ben genaamd: Helmut Sonder, geb. 1.1.1925 in Baden-Baden, wonende 
aldaar Herrenpfädel No. 52, van beroep timmerman en meubelmaker. 

Tegen het einde van de oorlog lag ik als valschermjager in Velp. Bij het naderen 
van de Engelsen en Canadezen raakte ik bij de gevechtshandelingen in de 
omgeving van Tiel gewond en ben toen al terugtrekkend met mijn onderdeel in 
de buurt van Ingen en Ommeren terechtgekomen. Toen wij daar een ogenblik 
rust hielden en ik aan de kant van de weg lag zijn drie24 van onze manschappen 
t.z. Ofw. Kastel, Feldwebel Brauer, Unteroff. v.d. Water en Gefr. Schwaniger25 
een eind verderop gegaan en hebben bij de populier waar ik gisteren, 23 Juni 
1947, in tegenwoordigheid van de Adjudant der Gem. Politie J.J. Van Leusden en
de Agent 1e klasse G.H. Lodewijks gegraven heb, vier kistjes met waardevolle 

24 Hier noemt Sonder vier namen, en zegt dat hij zelf niet eraan deelgenomen heeft. In zijn eerdere in Duitsland 
afgelegde verklaring heeft hij het echter over zes man, inclusief hemzelf. Zie noot 15.  

25 Bij Volksbund twee Schwanigers: Obergefreiter Herbert Schwaniger (18-04-1908 – 10.04-1945; begraven 
Costermano, Italië. En: Paul Richard Schwaniger. Omgekomen 1943. 
Wel: Gefreiter Erich Schwaninger, 07-02-1925 – 13-05-1945, Ysselsteyn.  “Among the unknown”; 
https://nl.findagrave.com/memorial/160763484/erich-schwaninger
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zaken, zoals gouden horloges, sieraden met brillanten enz. in de grond begraven. 
Deze waardevolle zaken hadden zij reeds lang vóór ik bij hen in Velp kwam reeds
bij zich, en volgens hun verklaring hadden zij deze zaken opgeraapt toen een 
banksafe door een voltreffer getroffen werd en de sieraden enz. in de omgeving 
verspreid lagen. De avond tevoren hadden zij deze zaken uit de voorlopige 
bergplaatsen als broodzakken, handgranatenzak[k]en enz. overgepakt in 4 ledige 
munitiekistjes. Ik heb gezien dat genoemde manschappen met de vier kistjes naar 
de boom gingen waar zij het gat groeven en na ongeveer een kwartier 
terugkwamen zonder de kistjes. Ik heb de plek precies in me opgenomen en nu 
wij daar gisteren vrij diep gegraven en verder gepeild hebben, geloof  ik niet dat 
die kistjes daar nog liggen. Van de manschappen die ze toen begraven hebben, 
zijn, naar ik meen, alleen Kastell en van de Water nog in leven. Het is mogelijk 
dat Kastell nog teruggekomen is op de plaats waar de kistjes lagen, maar daarvan
kan ik niets me[e]delen omdat ik even later door een pantserwagen ben 
meegenomen omdat ik gewond was. Ik ben daarna met die pantserwagen in het 
ziekenhuis te Driebergen terechtgekomen. Het onderdeel waarbij ik het laatst 
diende in Tiel was het 4e Compagnie van het Valscherm Pionier Bataljon 2. Ik 
denk dat Kastell in Duitsland vertoeft, daar hij deserteur was uit het Ts[j]echische
leger en dus niet naar de Oostzône terug kan gaan. Hij is na het eind van de 
oorlog bij de mijnenopruimingsdienst, resp.- in Bergen a.Zee, Den Helder en 
Roermond werkzaam geweest. Oorspronkelijk diende hij bij hetzelfde Valscherm 
Pionier Bataljon als ik. Van de Water was een buitenlander, ik dacht eigenlijk dat 
hij Luxemburger was; het is ook mogelijk dat hij Belg was. Ik blijf  bij mijn 
verklaring dat de genoemde manschappen zeer bepaaldelijk bij de derde populier 
vanaf  mijn ligplaats gegraven hebben en aan de kant van de weg, niet aan de 
overzijde van de sloot noch in de boomgaard. Het onderdeel van de 
mijnenopruimingsdienst waarbij Kastel was ingedeeld is of  in Wupperthal of  in 
Münster ontslagen. 

Getekend te Amsterdam, 24 juni 1947.
w.g. Helmut Sonder.

Copie conform HB.
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26-29 Foto's van Fallschirmjäger

#26: foto van het groepje Fallschirmjäger, waarvan enkelen de kistjes zouden 
hebben begraven.

27 en 29.: Close ups van Kastell (of  Kastel)

30. Omslagvel proces verbaal CVO

31-32. Kopie
Proces -verbaal (van documenten 24 en 25)
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33-34. Notitie CVO, 23 juli 1947
CENTRALE VERMOGENSOPSPORINGSDIENST
Amsterdam, 23 juli 1947

Notitie voor de Heer Prof.Dr. Smeets.  26

 
Verzoek van Mr. A.W. Bakker, Inspecteur Tica27, om een opdracht tot 
zelfstandige opsporing inzake preciosa te Lienden (Zaak Helmut Sonders, dossier
8749)

In het eind van December 1946 ontving de CVO. van de Ned. Militaire Missie te 
Berlijn een aanwijzing dat in de Betuwe in Augustus 1944 [doorgestreept, met de 
hand in de marge geschreven “April 1945” – Droog] eenige munitiekistjes met uit 
Arnhem afkomstige preciosa door zes Duitsche militairen zijn begraven.28 In het 
begin van Januari j.l. werd door de CVO. ter plaatste een onderzoek ingesteld, 
hetwelk als gevolg van vorst (hardheid van den grond) niet tot resultaat leidde. 

Enkele dagen na ons optreden bij de CVO. (21 April jl.) hoorden de heer 
Bronkhuijzen en ik, dat deze zaak nog loopende was. Daar ons bleek dat reeds 
teveel personen van de ligging der preciosa op de hoogte waren, riepen wij in het 
begin van Mei de hulp in van een afdeeling voor mijnen-detectie van de Kon. 
Marine. De instrumenten reageerden ter plaatse echter onvoldoende, zoodat het 
graafwerk niets opleverde. Op 16 Mei d.a.v. riep de CVO. de hulp in van de Ned. 
Milit.Missie te Berlijn om de beschikking te verkrijgen over den tipgever  
H.Sonders teneinde door dezen persoonlijk de ligging der kistjes te doen 
aanwijzen. Op Maandag 23 Juni d.a.v. wees Sonders de volgens hem juiste 
ligplaats aan echter leverde ook toen – ondanks ruim grondverzet – de nasporing 
niets op.

Er zijn drie mogelijkheden:
a. het verhaal van Sonders berust op fantasie.
b. de kistjes zijn opgegraven door willekeurige personen die met de verberging 
bekend waren.
c. personeel van de CVO. heeft tusschen December en Mei misbruik gemaakt 
van hun kennis der tip.29 

Voor de veronderstelling sub a zijn m.i. niet voldoende gronden. Zoowel de 
schriftelijke als latere mondelinge verklaring van Sonders geven een 

26 Was in 1946-1949 plaatsvervangend/waarnemend secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën.
27 Tica – “Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming”, destijds onderafdeling van het Ministerie van 

Financiën. Zie ook: Misstanden waren bekend. De Telegraaf. Amsterdam, 12-01-1952, p. 7. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110585400:mpeg21:p007 

28 Zie noten 15 en 24.
29 Vet door Droog.
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betrouwbaren indruk. De mogelijkheid sub b, zou voorzoover de betrokken 
militairen nog zijn op te sporen, worden onderzocht, zoodra een beslissing zal 
zijn verkregen op het bij het Ministerie voorgebrachte voorstel tot regeling der 
opsporing in Duitschland. De mogelijkheid sub c. vormt een onderdeel van mijn 
persoonlijk onderzoek naar de gedragingen van het CVO. personeel. Dit 
onderzoek is voor enkele gevallen nog in gang. Ik acht het niet juist terzake thans 
genomen stappen of  overwogen maatregelen bekend te stellen. 

Het hierbijgaand proces-verbaal is zonder mijn voorkennis aan Mr. Bakker ter 
hand gesteld. Zijn verzoek om een speciale opdracht in deze zaak wekt, zoals ik 
hem heden onder ogen bracht, den indruk dat hij twijfelt aan het vermogen van 
de CVO. haar tot een behoorlijk einde te brengen. Naar mijn oordeel is een 
dergelijke twijfel niet gegrond.

De heer Bakker deelde mij overigens mede, dat hem reeds van de zijde van het 
Ministerie de opdracht was gegeven om in het bijzonder op de onderwerpelijke 
aangelegenheid het oog te houden. Ik kan de juistheid hiervan niet beoordelen, 
echter meen ik uit de behandeling van Mr. Bakker's hierboven bedoeld verzoek te 
mogen opmaken, dat van een twijfel als in de vorige alinea bedoeld ten 
Departemente niet kan worden gesproken. 

Het wil mij voorkomen, dat liquidateuren met voortvarendheid de opsporing der 
preciosa hebben ter hand genomen. Naar mijn oordeel kan onvermogen van de 
CVO. geen motief  zijn de verdere afwikkeling uit diens handen te nemen. Ik zou 
het dan ook op prijs stellen indien den heer Bakker een afwijzend antwoord werd 
verstrekt op zijn verzoek. 

De liquidateur van de CVO.,
       
W.H. Haasse
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35. Notitie voor het hoofd afd. TICA, 19 juli 1947

Amsterdam 19 Juli 47  J.500
Notitie voor het Hoofd afd TICA
van den Inspecteur Tica.
t.a.v. Drs de Weger.

Bijgaand gelieve u aan te treffen een proces Verbaal inzake de in Arnhem 
geroofde en te Lienden (Ommeren) begraven juweelen.

Zooals ik reeds vreesde dreigt het onderzoek op niets uit te loopen.

Het is wel de moeite waard hier dieper op in te gaan; het gaat hier om vele 
millioenen, de Duitschers toch hadden te Arnhem belangrijke bedragen aan 
juweelen opgeborgen.30

Het is m.i. noodig Financien in te schakelen, maar dan zoo dat wij niet de 
controle maar de leiding hebben!

Voor dit spciale geval zou ik gaarne een schriftelijke opdracht te hebben waarvoor
U onderstaand een concept gelieve aan te treffen.

OPDRACHT

Aan den Heer Mr A.W. Bakker Inspecteur bij het Ministerie van Financien afd 
Tica wordt opdracht gegeven te trachten de uit Arnhem geroofde en te Lienden
(Ommeren) begraven juweelen op te sporen.
Alle instanties worden verzocht en voorzoover zij staan onder het Ministerie van 
Financien bevolen aan Mr Bakker alle gewenschte inlichtingen – faciliteiten – en 
medewerking te verstrekken.
Voor dit specifieke geval verzoek ik de C.V.O. de leiding over te geven aan den 
Heer Bakker.

De Minister van Financien

Deze kwestie heb ik destijds reeds besproken met Prof. Dr Smeets. De 
Liquidateur van de C.V.O. die de leiding over deze zaak kreeg – de Heer 
Bronkhuizen – is thans overleden.

M.i. moet hier met spoed worden ingegrepen.

De Inspecteur Tica

30 Dat klopt, maar niets zegt dat het betreffende Fallschirmjägergroepje juist die juwelen heeft buitgemaakt. 
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Mr. A.W. Bakker

36. Kaart met informatie over Edward Kastel

Edward Kastel
Ober Feldwebel
Geb. 11-11-1915
Ludicz] 323
Sudetenland
16-10-'45 afgevoerd naar Sterksel (N.Br.)
in Münster ontslagen

(in potlood: Gegevens ontvang.. …  ]onleesbaar]
 

37 Kaartje met potloodschrift

18/9[?] 47 ds 8749
[onleesbaar]

38. Verzoek om informatie over Kastel, 6 Augustus 1947 

Van CVO aan Departement van Oorlog, Afd. Mijnenopruimingsdienst.
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39-40. Brief CVO aan politie Arnhem, 27 Augustus 1947 
Hieruit blijkt dat op 25 en 26 augustus 1947 weer door CVO-ambtenaren is gezocht bij 
Lienden [Droog].

Aa de HoogEdelGestenge Heer
D.D.H. Den Hartog,
Dir.Off. van Rijkspolitie 2e klas,
Gewest-Commandant der rijkspolitie
Velperweg,
Arnhem 

HoogEdelGestrenge Heer,

Het verloop van het door ambtenaren van mijn Dienst op Maandag 25 en 
Dinsdag 26 dezer te Lienden bij herhaling ingesteld onderzoek naar aldaar 
vermoedelijk verborgen vermogensbestanddelen, over welke zaak ik op 23 dezer 
reeds een onderhoud met U mocht hebben, geeft mij aanleiding hierop nog even 
nader terug te komen en Uwe verder welwillende medewerking in deze in te 
roepen.

Ter motivering hiervan moge het volgende dienen. 

Toen onder mijn leiding en op aanwijzing van mijn ambtenaren in de morgen 
van Maandag j.l. de graafwerkzaamheden nog maar nauwelijks op de 
aangegeven plaats waren aangevangen verschenen aldaar twee Amerikaanse 
officieren, die eveneens naar de verborgen schat kwamen zoeken. Hun werd 
dezerzijds duidelijk gemaakt, dat dergelijke werkzaamheden, met uitsluiting van 
andere overheidsinstanties, aan mijn Dienst zijn opgedragen (zie Algemeen 
politieblad dd. 25-2-'46), waarna deze officieren vanzelfsprekend de leiding aan 
ons lieten en hunne volledige medewerking toezegden.

Bovendien bleek echter, dat, behalve op de plaatsen waar door ambtenaren van 
mijn en Uw Dienst was gegraven, op nog minstens twee andere plaatsen door 
onbekenden – zij het ondiep – was gegraven.

Hierdoor is het vermoeden gewettigd, dat ook andere ongewenste belangs
telling voor deze zaak aan de dag leggen.

Hoezeer er twijfel rijst of  werkelijk nabij de door ons verrichte opgraving zich 
nog voorwerpen van warde in de grond bevinden, maar vanzelfsprekend de 
mogelijkheid blijft bestaan, dat zulks het geval zou blijken te zijn, acht ik het van 
groot belang dat niet door officieren van een vreemde mogendheid of  onbekende 
personen wordt ingegrepen in de taak van de Centrale 
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Vermogensopsporingsdienst. Mitsdien zou ik het zeer waarderen indien de 
bedoelde omgeving aan lopend politietoezicht wordt onderworpen en dat ook 
overigens elders gravende personen, alsmede eventueel opduikende geruchten 
hierover, de belangstelling van de rijkspolitie hebben. 

Ik zal het zeer op prijs stellen, indien door U maatregelen konden worden 
aanbevolen, die een doelmatig toezicht waarborgen.

Voor doorzending van eventueel ter kennis komende geruchten of  gegevens houd
ik mij derhalve ten zeerste aanbevolen. 

Bij voorbaat zeg ik U vriendelijk dank voor Uwe welwillende medewerking in 
deze en verblijf  met de meeste hoogachting, 

Namens de Directeur   

Het Hoofd van de Binnenlandse Recherche

J.D. Deij.
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41-42. Kopie Brief CVO (39-40) aan politie Arnhem, 27 Augustus 1947 

43. Briefje Minsterie van oorlog, 16 september 1947

Gegevens Edward Kastel
Geboortedatum: 11 Nobember 1915 [Nobember, met b, inderdaad].
Woonplaats: Luditz 323, Sudetenland. 
“Oberfeldwebel Kastel is op 16 october 1945 afgevoerd naar het Hospitaal te 
Sterksel (N.br.) en vandaar wellicht met ontslag naar Duitsland gezonden. 

44. Briefje van CVO aan Gen. Staf Marechaussee, 18 september 1947

DI. 7227
Amsterdam, 18 September '47

den Weled.Gestrengen Heer
Kapitein van heeckeren van Brandsenburg
Gen.Staf  der Kon. Marechaussee
Raamweg 4
's-Gravenhage

Ik haast mij te voldoen aan uw telefonisch verzoek om retourneering der stukken 
betrekking hebbende op de “Liendenschat”. Tevens sluit ik ter Uwer informatie 
in een afschrift van een schrijven dat ik heden richtte tot Major Shepherd, 
alsmede een photo waarop de bedoelde Kastel voorkomt.
U inmiddels hartelijk dankzeggend voor uw prettige medewerking in deze teekent
met de meeste hoogachting,

Het Hoofd v/d. Binnenl. Recherche
v/d. CENTRALE VERMOGENSOPSPORINGSDIENST

J.D. Dey

bijl: 5
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45. Brief CVO aan Geallieerd Inlichtingen Team, 18 september 1947

35550
Binnenland
BI/7224/D/TF.

To Major K.G. Shepherd,
Senior Security Officer,
Western Frontiers,
c/o 40 Intelligence Team,
B.A.O.R.
Krefeld

Amsterdam, September 18.1947

Dear Sir,

Refering to our interview in Lienden I beg to enclose Oberfeldwebel Eduard 
Kastel's photograph. He was born on 11-11-'25 living at Ludicz 323 Sudetenland,
on 16-10-'45 sent to Sterksel (Noord-Brabant), and demobilized in Munster at an 
unknown date.

As you will remember Kastel is reported to have been a party to the actual burial 
of  the loot and should be able to give all the information needed.

I am sure that a lot of  time should be saved if  you should be able to arrange an 
unofficial visit of  Kastel to the real location of  the buried property.

Thanking you in advance for the trouble I am giving you and hoping to hear from
you as soon as possible, I remain, dear Sir,

faithfully Yours, 

J.D. Dey.

Property Research Central,
474 Herengracht,
Amsterdam, Holland 
 
46. Kopie van 45.
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47. Verklaring Marechausse Vaals, 25 juni 1947. 

2e Divisie Koninklijke Marechaussee Brigade Vaals
Vaals, 25 Juni 1947.

Ondergetekende, verklaart hiermede van de CentraleVermogens opsporingsdienst
van het Ministerie van Financien Afdeling Directie nummer vW. dss.157A te 
Amsterdam te hebben overgenomen:
HELMUT SONDER, dd. 25 Juni 1947 te 12.00 uur, van de Adjudant van Politie
J.J. van Leusden ter standplaats Amsterdam.

De Opperwachtmeester
wnd. Brigade-commandant
A. de Zeeuw.
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