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ZANDVOORT, 10 December 1941

In de gemeente Bloemendaal ten Noorden van den Zeeweg is
een kabel van de Duitsche Weermacht opzettelijk vernield.
In opdracht van de Duitsche Sicherheitspolizei wordt U
aangewezen om aan een der drie toegangen tot het militaire terrein,
gelegen ten Noorden van den Zeeweg, wachtdienst te verrichten.
U zult, voorloopig gedurende 3 weken, om de 3 nachten
4 uur wachtdienst moeten verrichten. Hiervoor worden dubbelposten uitgetrokken.
U wordt aang ewezen dien st te verrichten op de volgende data:
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In verband hie rlJls de "behoort U zich telkens een half uur voor
het begin van Uw waohtdien s t) voorzien van een rijwiel, te melden op het
bureau van politie, Haltestraat 1 a lhier. Op het politiebureau is een
lijst aanwezig waarop U kunt zi en v\1el ke post U op vorengenoemd tijdstip
is voorgeschreve~ o
Ik maak ';l~ U op a t tent, dL t U er persoonl:jk verantwoorde1 ijk voor wordt gestE. .. '. y d a~ a ldaar ge è.1Jrende Uw wachtdienst geen onbevoegden tot de duinen ten Noorden van den Zeeweg worde ~ toegelaten.
U behoort voorzien te zijn van Uw persoonsbewijs. Controle
zal, behalve door de gemeentepoliti e, plaats vinden door de Marechaussee) de Dui tsche Si ("'r c r ~~ ,:d -'JI.:>pGliz s i . de Dui tsche Ordnungspolizei en de
Duitsche Weermacht •
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Er moet wor..len p Of'.t gé~lat bij een der d:i." io toe g angswegen ten
Noorden VI;lJ.l. den Zeew8g~ d och n.:Le t ~.Jl. de du inen o
Onbevo e gden 1:l0Lt.;n :O.t ,::;t, to t d~ Q\.:.l:ncn word~ n toegelaten; Wehrmachtsallgeho:r j.~CLi. ~cw gQ.n nio t \'mrden gebi.:."1.derd ü
De voorgescru.... cv81i. :pvst.c.m bl.ij\re.i'l gehar)c1haa:l'~ c1 gedurende de volle
drie weken 8n wc·:t'den de e erste lilaal do or de p o litie aangewezen.
Er wordt. geen vE"l"'A.nder in<.;; gobrac!...YJ.t. in de p l aat.s e
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Gedurende- d e w·~\c.trt,\o.icnst. cn. alr. oholh ol.lcJonde d.'t'c.o,ken bij zich te
hebben, te g~: bl'l.d ..k.srl;j of :z:jjr.l. 'iNacht,post. te bet :c.,;kken onder zoodanigen invlo;.::è van gebrutk.t..en alüohol-:Lschen drank, dat hij naar
de meeni...'1[3' (1'.. :1.' po:t..ltie ongeach j.1tt moet vlorden g eacht om zijn
taak naar bchoo ;:' -.)H i:'8 ver"'lP~111en (D
Kl.eedingstukken, ( J! ' ondr::x'schei. c1i.ngsteekenen t.e dragen die uit..
d.rukk i..'!').g g even of;_ lo.L:'!len 2;Gv·e.:,1. aan een b ep aal(~e staatkundige
opvatting ",
Critiek t.a öef\;neF op h..at V I?I''l."Lch"t,,3 D Véîn d en hlJm opgedragen
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De wac.ht.},)0st01l zjjn V8 Ppl.j cb'~J dele voorschrit't,en en de schriftelijke las"l.gev:in. ; g8rlU.l' ÜYH'::.c:. d.:~ uitoe:fen.:in g v aD. 1:'Ji~ dienst bij
zich te dragon",
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