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AAN ; 

VAN ; 
A.C.D./P.A.

B IX No. 1288/1951 
Bestema voor � H.C. (t.b.v. CEF)�
Bericht op schrijven no. 108315 , aa. 2 Mei 1951. 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 

rapport ��x�� betreffende: 
nxió�·x�u 

c.C,Canta, Merellaan 19, Rotterdam • 
.!!:en af schrift van dit rapport' is spoedshalve 
rechtstreeks aan H.C. gezonden • 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor: 

16 .Junt 1951 
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Betreft: e.c. Oruita, VTonende 
T"erellaan 19 te 
Rotterdam. 

Personalia: 

Carel Cornelj_s Canta, '3:eboren 30 April 1896 te Rotterdam 
Federlander, :r,r. r{, op 1 Hei 1919 te Numansdorp gehuwd met 
Neeltje Knoot, geboren 9 Juli 1898 te Numansdorp, Neder
landse, N'. I., beide wonende i'erellaan 19 te Rotterclam. 

Zoons: 

Carel Cornelis Canta, geboren 14 Augustus 1919 te �otter 
dam, Nederlander, 1'T. 1., ongehuwd, wonende ten huize van 
zijn ouders aan de r·erellaan 19 te Rotterdam; 
Leo 1ichard Canto., geboren 17 \.ugustu.s 1930 te l{illegers 
berg, -Jederlander, N. t-!., ongehuwd, eveneens wonende ten 
huize van zijn ouders. 

In- en afschrijvingen: 

Betrokkene en zijn �ezinsleden "Toonden sedert 29 /lugus
tu.s 1929 aan cle Berglaan 72 te llillegersberg. 
Op 4 Faart 1939 verhuisden zij naar a.e �ierellaan 19 te 
B:illegersberg, waar z"Lj t.ha_r1s nog woonachtig zijn. 
(In 1941 werd �lillegersberg door Rotterdam geannexeerd.) 

I,evensloou: 

Betrokkene is sedert 1919 bij de -qotterdam.sche Bank in 
dienst. T-Iij is achtereenvolgens ·verkzaam geweest in de 
afdelingen: Boekhouding, -::iersoneel en Organisatie. Thans 
is hij chef van de afd. Interne Controle en is tevens 
controleur voor de commissarissen. In Januari 19L�6 ·werd 
hem bijzondere nrocuratie verleend en op 12 Januari 1949 
werd hij algemeen .Procuratiehouder. Hij zit nu in de 
groep van leidinggevende uersonen, die rechtstreeks on
der de Directie van de Rotterdamsche Banlc werkt. 

Omstree1rn eind 19'+5 ·werd door de Directie van de Firma 
R. Hees & Zonen te 'Rotterdam een poging gedaan om Canta
aan te tre1cken als chef voor hun afdeling Organisatie.
In verband met het bestaande gentleman'3-agreement tussen
de banken onderling

>
is toen va.n het overnemen van Oanta

door Hees afgezien, daar de Directie van de Rotterdamsch
Banlc on grond van deze overeenkomst bezwaren maakte.
Deze lo.1estie moet ech·t;er wel de directe aanleiding zijn
ge�.veest tot de bevorderinr:; van Canta tot bijz. procura
tiehouder bij de 'R.otterdamsche "3ank.

itard en "karakter: 

Betro"i-r1{ene is lcalm van aard; in zijn spreken is hij 
zelfs enigszins sloom. 
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In zijn o�treden maal�t hij dan ook een rustige bezadigde 
indruk. �ij superieuren, collega's en ondergeschikten 
staat hij zeer gunstig aangeschreven, zo"'rel om zijn per
soon als om zijn bekwaamheden. 

Godsdienst en politie�: 

Canta is Ned. Rervormd, doch gaat nimmer ter kerke. Hij 
staat echter niet geheel los van het geloof. ·1oewel hij 
zich niet actief politiek be·:reegt, 1:mrdt door personen, 
die regelmatig omgang met hem hebben, aangenomen, dat hij 
de VVD--poli tiek is toegedaan. Unaniem word:!; hij door zijn 
omgeving volkomen betrouwbaar geacht. 

De bovengenoemde personen komen nj_et voor. 

's-Gravenhage, 14 Juni 1951.
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:'""T,�TÖ.K. ' ,/.JJ'Yc:·· .•AA..� : A. C.JJ./P.A. AëDT--
VAN : B IX No. 282/1951 DAi: i---, o MRT 195() l 
Bestemd voor: h.c. (t.b.v.r°cEF I) iPAR: _ ., 
Bericht op schrijven no.10247.ë , d.d. ""7]'ebru1-:1.r� ;1§fj{. lo<"t3 \JX J "

Hierbij heb ik de 
rapport x�� 

J� ... -�at 

eer U te doen toekomen een � 
betreffende; 

� 
,,. A. Buitendijk, geb. 21-2-ló':19 te 's-Grc1venhage l"'x"
wonenGe Bonairestraat 7 II, Amsterda.ru. \!!:) 
Ben afachrift van Qit rapport is spoed::;halve 
rechtstreeks &an h.c. ver"onö.en. 

N.B. Mogelijk nog van
interesse voor, 

9 Maart , 1951. 
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Betreft: 11illem Adrianus Buitendijk, geboren 
21-2-1899 te 's-Gravenhage, wonende
te Amsterdam, Bonairestraat 7 II.

Personalia: 

Willem Adrianus Buitendijk, Nederlander, geboren 21-2-99 
te 's-Gravenhage, kerkgenootschap Nederlands Uervormd, 
van beroep chef afdeling interne controle bij de Amster
damse Bank/Incasso Bank te Amsterdam, wonende aldaar, 
Bonairestraat 7 II. 

Huwelijk: 

Hij is gehuwd met: 
Petronella Alberdina Corduwener, geboren 4-8-1901 te 
Amsterdam. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, die 
thans 15 jaar is. 

In 1920 trad Buitendijk in dienst bij de N.V. Incasso 
Bank te Amsterdam, waar hij werkzaam bleef tot 1950 toen 
de fusie tussen Incasso- en Amsterdamse Bank tot stand 
kwam. Na de bevrijding werd hij chef van de afdeling 
interne controle, na jarenlang sous-chef van deze afde]ng 
geweest te zijn. lfij werkt thans op het hoofdkantoor van 
de voormalige Incassobank, hoek Vijzelstraat/Heerengracht 
De taak, die hij bij de bank vervult, zou een zeer ver
antwoordeli,jke zijn. Hij zou b.v. d.e controle hebben ov�r 
alle rekening-courantoverzichten ter verzending aan clie 
ten der bank, het onderzoek inza"l:ce ongeregeldheden, die 
zich voor zouden doen met betrekking tot Wissels, cheques 
e.d. en verder alle voorkomende werkzaam.heden, die in
enigszins nader verband zouden staan met ongerechtighe
den, die zich in de administratie van een bank kunnen
voordoen. Uit de aard der zaak moet een dergelijke functi
in handen zijn van een vertrowvde kracht, die dan ook als
zodanig door de Directie erkend zou zijn. Temeer zou ge
bleken zijn, dat hij het volledige vertrouwen der direc
tie bezit, daar hij na de bevrijding met 2 andere perso
neelsleden deel heeft uitgemaalrt van de zuiveringscommis
sie der Incassobanlc. Bedoelde commissie zou destijds door
de Directie zelf zijn gekozen. Van deze zuiveringscommis
sie zou eveneens deel hebben uitgemaakt, Vis, een procu
ratiehouder van de bank, een der weinige mensen, met wie
Buitentlijk een meer geregeld contact onderhield. Vis werd
iemand van christelijke beginselen genoemd en zou lid
zijn van het Christelijk Nationaal Vakverbond.

Voor ons kan nog van belang zijn het feit, dat Buitendijk 
door zijn functie in staat is, zich vrijer dan de meeste 
andere employé's, die aan een vaste afdeling verbonden 
zijn, door het bankbedrijf te bewegen. 
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Voorts werd van Buitendijk verteld, dat hij ziJn werk 
zeer serieus zou opvat·l;en, een grote mate van verantwoor
delijkheidsgevoel zou bezitten en de zaken, die hij ter 
behandeling heeft, grondig zou uitzoeken, zo grondig, dat 
hij min of meer als iemand met een nterriernatuur11 be
schouwd zou worden. 
OP de bank zouden dan ook geen reserves tegen zijn per
söon bestaan, noch in politiek opzicht, noch wat betreft 
zijn persoonlijke eigenschappen. Hij zou overal gunstig 
bekend staan. 

Buitendi.j'k zou verder een gesloten type zijn, een man 
van degelijke, enigszins stijve levensopvattingen. 

Van meerdere zijden wordt hij beoordeeld als iemand, die 
de juiste eigenschappen zou bezitten om vertrouwelijk 
werk te verrichten. Zijn zvdjgzaam.heid. wordt bui ten twij
fel geacht. 
Hij wordt iemand met een helder verstand genoemd • 

De indruk uit de omgeving van zijn woning is eveneens 
gunstig. Buitendijk en zijn vrouw· worden beschreven als 
zeer fatsoenlijke, betrouwbare en correcte mensen, wier 
gedrag en levenshouding onbesproken zou zijn. Hun gedra
gingen zouden er op wijzen, dat zij mensen van behoorlij 
beschaving zijn. Zij zouden zich zeer weinig bemoeien met 
hun omgeving, zouden weinig bezoek ontvangen en weinig 
uit gaan. Dat zij weinig uit zouden gaan, zou mede zijn 
oorzaak vinden in de omstandigheid, dat hij veel werk van 
de bank mee naar huis neemt en soms begraven zou zijn in 
zijn boeken. 

Het gezinsleven zou goed zijn, het huwelijk harmonisch en 
de gehele entourage zou er op wijzen, dat men, met inbe
grip van de zoon, te doen heeft met lieden, die uiterst 
betrouwbaar, ook.politiek betrouwbaar zijn. 

De zoon zou studeren op een Christelijke H.B.S. of Gym
nasium • 

De houding van man en vrouw in de bezettingsperiode, is 
die van goede �ederlanders geweest. Beiden waren fel anti 
Duits ingesteld, hetgeen vooral door hem niet onder stoe
len OÎ banken gestoken werd. Ondanks zijn rustige natuur, 
zou hij in die periode, eenmaal handgemeen zijn geraakt 
met een buurman N.S.B.er. Hij zou ook altijd moeilijk 
zijn vreugde hebben kunnen verbergen als er door de geT 
allieerden, Duitse vliegtuigen werden neergeschoten. 

De familie Bui tend.ijk ·woont sinds 1937 in de Bonairestma 
In de eers·l;e jaren was op zijn deur een bordje bevestigd, 
vermeldende, dat hij leraar M.O. Boekhouden was. 
In de bezetting zou dit verwijderd zijn. Na de bevrijding 
zou Buitendijk nog enige tijd ingeschakeld zijn geweest 
bij de Stichting Volksherstel. 
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Terwijl hij dus in de bezetting een juiste houding zou 
hebben ingenomen, luiden de berichten verder, dat hij 
ook thans politiek als volkomen betrouwbaar moet worden 
gezien. Volgens de gegevens van de I.D. Amsterdam, had 
hij na de bevrijding tijdens een verkiezingscampagne of 
campagnes, een raam.affiche van de Partij van de Arbeid 
opgehangen. 

Buitendijk zou een man van christelijkebeginselen zijn. 
Na de bevrijding b.v. heeft hij een tijd deelgenomen 
aan het wijkcommissiewerk van de N.H. Gemeente en ging 
hij ook op huisbezoek. Dit werk zou hij met volle over
gave h�bben gedaan. Ook op administratief terrein zou 
men nooit tevergeefs een beroep op hem hebb�n gedaan. De 
laatste jaren zou hij zich uit a.i t werk terüggetrokken 
hebben, omdat hij er meer vrijzinnige opvattingen op na 
zou zijn gaan houden. aij meende to en, dat hij vooral 
het huisbezoek niet zo goed meer zou kuJ.1nen volbrengen. 
Overigens zou hij een trouw kerkganger zijn gebleven en 
zou men van kerkelijke zijde, te allen tijcle nog een be
roep op hem kunnen doen, vooral waar het werkzaamheden 
van administratieve aard zou betreffen. 

Zijn koerswijziging naar de meer vrijzinnige richting 
zou weloverwogen geschied zijn. Hij verdiepte zich veel 
in de christelijke lectuur en verscheidene werken op dit 
levensterrein zou hij zelf bezitten. 
Buitendijk zou een voorstander van de doo�braakgedachte 
zijn. 

Ten slotte kan nog vermeld worden, dat de familie Buiten 
dijk een behoorlijke levensstaat kan voeren. 

De namen van hem en zijn vrouw werden bij de betreffende 
instanties niet aangetroffen • 

's-Gravenhage, 8 Maart 1951. 
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1e247s C 12 

B IX 
C 12 

102478 
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gene 

W.A. BUITENDIJK. 

-Ik moge U 'verzoeken g een discreet onderzoek in 
te willen stellen Dàar W.A. BUITENDIJK, Bona1restraat 
7 II, Amsterdàm. 

Deze ia werkzaam in een belangrijke functie bij 
de Amsterdamse Bank,waar hij het absolute vertrou� 
wen geniet van de directie. 

Bujtendijk is geboren op 21 Februari 1899, waar- -, 
sc�ijnlijk te Amsterdam. Hij doorliep aldaar de 3-
jarige H.B.S. en deed eindexamen ;n 1914. Op 1 Maart 
1920 trad hij in dienst bij de Amsterdamse :Bank/�� . 

IJ� 
Hij is gehuwd en heeft een kind. 

0 12, 7-2-'51o 
I 

Aceoord: H.C • 
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Aan : Lr.tlardenber8 
Van: B IX No.s 740 / 741 / 742 en 1153 van 1950 

-----------------------a-=------_::;...:;..;;_ 

Aan: H-BVD. 
van: c.12 

Hierbij heb ik de eer U te doen 
komen vier rapporten in duplo betreffenae 

C.J.Ch.van d,en Reuvel,geboren te Nijmegen 11 Decem
ber 1896,wonende te 's-Gravenhage,van Alkemadelaan

275 •

• brou?,.e_.!'
..2.,

geboren te Renkum �3 December 1897, wonende 
te Voorburg,Koningin Julianalaan 17 . 

A. J .J. Vel th:gY,senL
geboren te Ams·terdam 2 November 

1903, wonende te haarlem,Duinoordstraa.t 60. 

��4 1 W.F.N.E.Drees,geboren te Haarlem 15 Septe:m.ber 1890
wonende te Amsterdam,Churchilllaan 184. 

2Sept.1950. 

( ! 

De rapporten betreffende de heren van den Heuvel, 
Brouwer en Drees van de Rotterdamse Ban.�vereniging 
moge ik U hierbij ter kennisneming �oen toekomen. 
4-2-1950

c.12

A· 



Betreft: 
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• 

.... 

C.J.Chr.van den Heuvel, #y'
won.Van Alkemadelaen 275�
te 's-Grevenhage.

Personalia: 

., ., 

·-��,-1
J O �l {3!+, lJ:i}

[Ac.-,J 'J..,�r. '-

. Cornelis Johannes Christiaan van den 
geboren te Nijmegen, 11 December 1896. 

Huweli .ik: 
Op 12 September 1923 huwde C.J.Chr.van den 

Heuvel te Rotterdam met: 
Cornelia Kemkes, geboren te Nijmegen 10 Oc

tober 1896. 
Uit dit huwelijk is èèn dochter geboren n.l 

Hendrika Cornelia van den Heuvel, geboren te Rotterdam 
21 Juni 1924 • 

C.J.Chr.van den Heuvel is een zoon van:
Antonius Franciscus van den Heuvel, geboren

te Leiderdorp 28 Mei 1868 en Hendrika Raadsheer, gebo
ren te Hilversum, 4 Januari 1868. 

Hij heeft de volgende drie broers: 
a. Antonius Franciscus van den Heu vel,

te Nijmegen 23 Mei 1894 (op 21 November 1924
terdam overleden).

Deze broer was ongehuwd en eveneens als 
employè werkzaam bij de Robaver te Rotterdam. 

b. Frederik Hendrik van den Heuvel, geboren te
Nijmegen 30 November 1895, gehuwd met Jannetje Los,
geboren te Rot terdam 3 Janus ri 1897.

Deze broer is van beroep hoofd-onderwijzer 
bij het Openbare lagere onderwijs te Rott�rdam en 
woont aan het adres Hugo-Molenaarstraat 27II te Rot-
terdam. 

---

c. Johannes Nicolaas Christiaan van den Heuvet
geboren te Rotterdam 5 Maart 1902, gehuwd met. Marti
na Elisabeth de Bruyn, geb oren te Rotterdam 2 Mei
1905. Deze broer was vroeger kassier bij de Roba�er
te Rotterdam en thans directeur van het bijkantoor
van de Robaver te Middelburg. Hij woont te Zierik zee
aan het adres Oude-Haven 339II.

De vrouw van C.J.Chr.van den Heuvel is een 
dochter van: 

Jan Frederik 'flleunis Kemke�, geboren te 
Utrecht 20 Februari 1868 en Cornelia ten Broek gebo
ren te Scherpenzeel 23 Mei 1863 (overleden te �otter
dam op 22 Februari 1919). 

Kemkes sr.hertrouwde op 14 September 1922 t 
te Rotterd.sm met Miesje Theresia van Waas, geboren te 
Rotterdam 7 Augustus 1873. 

Zij heeft de volgende broers en zusters: 
a. Johannes Albertus Kemkes, geboren te Nijme

gen? Januari 1899, gehuwd met Elisabeth Marie Lau
wers, geboren te Rotterdam 4 October 1902. Hij is
van beroep kruidenier en woont aan het adres Prove
nierssingel 35a te Rotterdam.
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b. Albertus Kemkes, geboren te Rotterdam 28 Octo-
ber 1903, gehuwd met Elisabeth Pieternella Jacoba
Verheule, geboren te Rotterdam, 17 Februari 1907.

Hij is eveneens van beroep kruidenier en woont 
te Rotterdam, Schietbaanlaan 69b. 

c. Alberta Johanna Kemkes, gëboren te Nijmegen
30 Mei 1893, gehuwd met Hendrik Groenewegen, geboren
te Rotterdam 31 Januari 1892, van beroep onderwijzer
bij het bijzonder onderwijs, en wonende Gordelweg
228e te Rotterdam,

d. Johanna Kemkes, geboren te Nijmegen 8 December
1897, gehuwd met Jen van den Band, geboren te Rotter
dam 7 Maart 1897, van beroep kantoorbediende, wonend
te Mijnsherenlaan 174d te Rotterdam.De vader en moe
der van betrokkene wonen thans te Velp aan het adres
Hoofdstraat 23.

Van den Heuvel sr. is gepensionneerd hoofd-con
ducteur van de Ned.Spoorwegen en staat te Velp gun -
stig bekend. Hij en zijn vrouw behoren tot de Neder
lands-Hervormde Kerk. 

De vader van Mevr.van den Heuvel was vroeger 
ook kruiaenier en woont thans met zijn tweede vrouw 
aan het adres Schiebroekseweg 22 te Rotterdam. 

De enige dochter van betrokkene .is gehuwd met 
Ernst August van Kampen, ge boren te Utrecht 4 Mei 1920, 
wonende Van Imhoffplein no.3 te 's-Gravenhage. In het 
bevolkingsregister te 's-Gravenhage staat deze dochter 
echter nog als inwç,nend inge schreven bij mar ouders 
aan het adres Van Alkemadelaan 275. 

Zij zou van beroep lerares in lichamelijke 
feningen zijn. 

Betrokkene is reeds sedert 2 Januari 1920 
werkzaam bij de Rotterdamse Bankvereniging. Hij begon 
als een eenvoudig kantoorbediende en wist zich naar 
vernomen werd, met protectie van Wolters om en Elderen
bosch (de personeelschef va� de Robaver) op te werken 
tot procuratiehouder. Hij is thans algemeen procuratie 
houder en hoofd van de afdelingucontrole" van het 
hoofdkantoor te Rotterdam. Als zodanig geniet hij het 
volle vertrouwen van de directie. 

Personen, die betrokkene van zeer nabij hebben 
leren kennen, menen, dat hij eigenlijk niet de be�aa 
heden bezit, die nodig zijn vo or een detgeljJ'ke functie. 
Zijn afdeling loopt echter steeds perfect, omdat hij 
een man is, die steeds terzake kundige medewerkers 
weet te kiezen. De heer Elderenborch is een huisvrien 
van betrokkene. Ook onderhoudt hij vrij nauwe relatie 
met de heer Woltersom, een der leidende figuren van 
de Robaver. 

De algemene indruk, die zich in de loop der 
jaren bij het personeel van de Robaver omtrent Van de 
Heuvel heeft gevestigd is niet onverdeeld gunstig. 

Men ziet in hem de streber. Hij wordt dikwij 
een'' sloof" van de directie genoemd. Diverse malen zou 
gebleken zijn, dat betrokkene een minderwaardigheids
complex heeft, wanneer hij met mensen moet �raten, wa 
van hij weet dat deze een veel hogere trap van ontwi 
keling hebben bereikt dan hij. 
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Zijn houding tijdens de bezetting zou slap geweest 
zijn, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat hij zich 
minder goed heeft gedragen. Men ziet in hem iemand, 
die als het nodig is, mee huilt met de wolven in het
bos. Hij praat nog al graag en zou zeer met zichzelf
zijn ingenomen. 

Tegenover minderen gedraegt hij zich vaak
onprettig, terwijl zijn houding tegenover meerderen 
en collega's zeer beminnelijk wordt genoemd. 

Op politiek terrein wordt hij wel betrouw
baar geacht. Men is de mening toegedaan, dat hij zijn 
steun zal uitbrengen op de V.V.D. 

Zaken van geheime aard zullen bij hem wel 
veilig zijn, doch men dient er terdege rekening mee te
houden, dat een en ander door hem met de directie zal 
worden besproken. 

Speciaal de heren Elderenbosch en Woltersom
zullen via betrokkene het nodige aan de weet kunnen 
komen • 

Van den Heuvel en zijn vrouw behoren tot 
de Nederlands-Hervormde Kerk, doch zouden op kerkelijk
terrein vrijwel geen interesse aan de dag leggen. 

Met uitzondering van di e van J.A.Kemkes 
en A.Kemkes, i.v.m. een begane overtred ing van het 
Prijsbeheers ingsbesluit, komen de namen van de in dit
rapport genoemde personen niet voor bij de betrokken 
instanties. 

's-Gravenhage, i-,9-'50. 
!>"i, f 
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Betreft: W.F.N.E.Drees, II© 
won.Churchilll9an 184, 
te Amsterdam. 

-. 

Personalia: 
Willem Frederik Nicolaas Eberhardt Drees, 

geboren te Haarlem 15 September 1890. 

Huweli.ik: 
W.F.N.E.Drees huwde op 14 October 1921 te 

Amsterdam met: 
Frederika Maria Wolters, geboren te Eiber

gen, l? Juni 1900. 
Uit di t huwelijk werden tot heden geen kin 

deren geboren • 

Drees voornoemd is een zoon van Willem 
Frederik Nicolaas Eberhardt Drees, geboren te Gelder
malsen 13 Mei 1861, en Adriana Elisabeth van Zwol (ge 
boorte datum niet bekend-overleden te Haarlem 14-2-B5) 

Hij h�eft de volgende 2 broers en 1 zuster 
a. Adriaan Drees, geboren te Rotterdam 1 No -

vember 1886. Deze broer is ongehuwd, van beroep
boekhouder, en woo nt thans Nieuwe Achtergracht 25II
te Amsterdam.

b. Eberhardt Nicolaas Frederik Drees, geb oren
te Haarlem, 13 Maart 1901, van beroep electro-tech
nicus, gehuwd met G.P.van Vliet, wonende Hengelo,
Breukersweg 2? t 

(geen kinderen).
c. Jeanne Johanna Drees, geboren te Amsterdam

4 Maart 1889, ongehuwd, van beroep huishoudster, wo
nende Donkerelaan 1 te Bloemendaal.

De vrouw van betrokkene is een dochter van: 
Jan Hendrik Wolters, geboren te Amsterdam 20 December 
18?4 en Cornelia Louisa Krom, geboren te Amsterdam 
31 Mei 18?6. 

Haar vader, die overleden is, was vroeger 
van beroe� predikant van de Nederlands Hervormde kerk 
te Rekken(gemeente Eibergen). 

Haar moeder, woo nt thans te Doorn aan het 
adres Langbroekerweg 3. 

De vrouw van betrokkene heeft 1 broer en 
1 zuster n.l.: 

a. Jan Daniijl Wolters, geboren te Eibergen,
23 Juni 1904, gehuwd met Anna Cornelia Boekel� ge -
boren te Medemblik, 10 Juni 1905, van beroep kan -
toorbediende, wonende Zoomstraat 4011 te .Amsterdam.

b. Anna Maria Wolters, geboren te Eibergen
2? Juli 1902, weduwe van Abraham Harrebomee (overle
den 23 Mei '4? te Weesperkarspel), van beroep naai
ster, thans inwonende bij haar zuster aan het adres
Churchil:U.San l84II te Amsterdam.
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De vader van betrokkene is, naar vernomen werd 
genensionneerd militair, en woont thans aan het adres 
Hudsonstreat 125b te Rotterdam. 

Voordien woonde hij achtereenvolgens te Haar -
lem., Velsen en Amsterdam. 

Blijkens verkregen inlichtingen was Drees Sr. 
tot April 194'7 geabonneerd op het dagblad "De Waar
heiçt". 

Betrokkene's zuster Jeane Johanna Drees, is op 
'7-8-'40 onder stamboeknummer 106891 toegetreden tot 
de N .S.B. 

Vernomen werd, dat zij onder invloed van een te 
Velsen destijds woonachtige familie, tot deze daad 
kwam. Zij kreeg echter reeds spoedig spijt van deze 
min of meer ondoordachte stap en liet, ongeveer 5 
maanden na haar toetreding als lid, in•het Haarlemse
Dagblad en in een huis aan huis verspreid adverten -
tieblad een advertentie opnemen, waarin stond vermel4 
dat zij tot geen enkele politieke groepering behoorde 

In s�ptember 1943 is zij door de S.D. gearres
teerd wegens belediging van de Duitse-V/eermacht. Na 
twee maanden gevangen te hebben gezeten werd zij door 
het Landesgerecht te Amsterdam veroordeeld tot een 
boete van f.300. 

Betrokkene komt, naar vernomen werd, uit een 
gezin dat op poli tteli_steeds georiënteerd is geweest 
in de richting van de S.D.A.P.Lterrein 

Zijn vader, broers en zuster zouden thans, 
evenals hijzelf, tot de Partij van de Arbeid behoren. 
Links-extreme gedachten acht men bij betrokkene niet 
aanwezig. Personen, die han van nabij hebben leren 
kennen, beschrijven hem als een zeer sociaal voelend 
mens. Hij is reeds gedurende 30 jaar a�n-de Robaver 
(Rotterdamse Bank-Vereniging) verbonden en is zowel 
bij het lagere personeel als bij de directie zeer ge
zien. 

Momenteel is hij algemeen procuratiehouder en 
chef van de zgn. wissel-afdeling. 

Van hem is bekend, dat zijn onderge_schikten 
met hun moeilijkheden steeds bij hem kunnen komen 
aankloppen en dan ook steeds een gewillig oor vinden. 

Zijn betrouwbaarheid wordt boven alle twijfel 
verheven geacht. 

Zaken van geheime aard zouden bij hem volkomen 
veilig zijn, doch men dient er, naar vernomen werd, 
rekening mee te houden, dat hij in veel gevallen de 
met hem besproken aangelegenheden met zijn directeu -
ren zal gaan bespreken. 

Behoudens het vermelde aangaande Jeanne J. 
Drees komen de namen van de in dit rapport genoemde 
personen niet voor bij de betrokken instanties. 

's-Gravenhage, 31-8-'50. 
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ÏfWillem Brouwer, geboren te Renkum, 23 December 1897.

Huwelijk 

huwd met: 
Op 30 Augustus 1923 is betrokkene te Amsterdam ge-

Hendrika Frederika Bertha Balvers, geboren te Am-
sterdam 14 Maart 1900. 

Uit dit huwelijk zijn twee zoons geboren n.l.: 
1. Willem Hendrik, geboren te Am.sterdam,19-12-1929. 
2. Hendrikus Frederikus, geboren te Haarlem 18-1-1933.

Betrokkene is een zoon van Willem Brouwer, geboren 
te Renkum, 2 November 186l(overleden te Renkum, 12 Maart 1950)
en Klaasje Bosma, geboren te Het Bild(Friesland). De weduwe 
Brouwer-Bosma woont thans aan het adres Van Eeghenst raat 17 te
Oosterbeek,leeft aldaar van een klein kapitaaltje • 

Betrokkene heeft de volgende broers en zusters: 
1. Wouter Hendrik, geboren te Arnhem, 26 Januari 1891; 
2. Jurgen Jan, geboren te Renkum 19 September 1895. Deze broer

is op 15 Augustus 1947 vertrokken naar Soerabaja; 
3. Alida Wilhelmina, geboren te Arnhem, 2 Augustus 1�93 (over

leden te Renkum, 4 Februari 1946); 
4. Ida Klasina, geboren te Renkum, 21 Januari 1901. Deze zus

ter woont thans in bij haar moeder aan het adres van Eeghen
straat 17 te Oosterbeek. 

Met uitzondering van laatstgenoemde zijn de woon- en
verblijfplaatsen van de vorengenoemde familieleden niet achter
haald kunnen worden, als gevolg van het feit dat de bevolkings
administratiën te Oosterbeek en Renkum tijdens de oorlogshande
lingen verloren zijn gegaan. 

Wel is bekend geworden, dat het gezin van Brouwer sr.,
dat tot de Ned.Herv.Kerk behoorde, te Renkum en Oosterbeek steeds
gunstig bekend heeft gestaàn. 

De gezinsleden waren op politiek terrein zeker niet 
links- of extreem georienteerd • 

De vrouw van betrokkene is een dochter van Hendrikus 
Frederikus Balvers, geboren te !feesperkarspel, 28 Augustus 1868,
(overleden te Amsterdam 10-1-1917) en Theodora Louisa Maria 
Blanker, geboren te Amsterdam 18 Maart 1866. H.F.Balvers wa·s van 
beroep til'l1P1erman. Hij behoorde aanvankeJ.ijk tot de Ned.Herv.Kerk,
doch ging later over tot de Rooms-Katholieke Kerk, waPrtoe zijn 
vrouw behoorde. 

Zij heeft de volgende broer en zuster: 
,.l.Vlillem Alexander Paulus Frederik Balvers,geboren te Amsterdam,

16 Noverrber 1904, gehuwd met Anna Mathilde Victorine Kiehl,ge
·. boren te Utrecht, 21 November 1905. 

Deze broer is van beroep telegrafist en woont thans 
te 1 s-Gravenhage aan het adres Musseribroekstraat 211.Hij was van 
Juli 1940 tot het einde van de oorlog lid van de N.S.B. en had in
de N.S.B. de functie van groeps-administrateur. Tevens was hij 
lid van de Nederlandse Volksdienst en van de Nederlandse s.s. 

Tijdens de Duitse bezetting woonde hij achter eenvol
gens te Alkmaar en te Baarn. 

Op 28�2- 146 is hij door het �ijzonder Gerechtshof voor
waardelijk buiten vervolging gesteld met een proeftijd van 3 jaar
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en een boete van f.150.-. Hij werd tevens ontzet uit de 
bekende rechten voor de tijd van 10 jaar. 
2. Theodora Maria Elisabeth Balvers, geboren
te Amsterdam, 8 April 1898, gehuwd met Simon Prins,geboren
te Amsterdam 24 Mei 1894,van beroep meubelmaker, thans wo
nende te Soest, Schoutenkampweg 51.

Betrokkene is reeds sedert 16 Juni 1919 
werkzaam bij de Rotterdamse Bankvereniging.Hij was aan
vánkelijk kantoorbediende, later procuratiehouder,(. tevens · 
belast met de controle op de diverse provinciale bijkan
toren van de Robaver. 

Vernomen werd, dat hij nogal bevriend is 
met Woltersom, een der leidende figuren van de Robaver. In 
de crisis jaren 1932-1935 werd betrokkene door de directie 
belast met de reorganisatie van het bedrijf, tengevolge 
waarvan honderden personeelsleden ontslag kregen. Uiteraard 
is iemandi die door de directie wordt uitgekozen om derge
lijke mincter prettige werkzaamheden uit te voeren, niet te 
benijden, doch de wijze waarop betrokkene in. dezen voor de 
directie heeft gewerkt, zou minder fraai zijn geweest. 

Brouwer draagt bij het lagere personeel 
en ook bij collega's van de .Robaver dan ook de bijnaam ''de 
bloedhond". Personen die hem van nabij kennen, beschrijven 
hem als een "streber". Hij zou om zijn doel te bereiken mee
dogenloos zijn. Bij de directie van de Robaver staat Brouwer 
echter zeer gunstig aangeschreven, hetgeen de mensen die 
Brouwer goed kennen niet verwonderd, daar men Brouwer steeds 
heeft gezien als een man, die altijd zal staan aan die kant 
waar hij het meeste voordeel kan behalen. 

Op politiek terrein acht men hem wel betrouw
baar. Hij is zeer vermoedelijk een aanhanger van de v.v.D. en 
zou geen links-extreme neigingen vertonen. 

Men is er van overtuigd dat hij alles wat 
met hem besproken wordt bij de directie i speciat:il Woltersom) 
naar voren zal brengen. Het wordt uitgesloten geacht dat hij 
de met hem besproken geheime aangelegenheden voor zich zal 
houden. 

Hij belijdt geen godsdi,=,nst. Zijn vrouw komt 
uit een Rooms-Katholiek gezin, doch leeft op kerkelijk terrein 
niet meer mee • 

Zij zou in het verleden een liefdesverhouding 
.hebben gehad met een tweetal leveranciers die bij haar aan de 
deur kwamen. Momenteel zou dit echter niet meer het geval zijn. 

Behalve het vermelde aangaande W.A.P.F.Balver 
komen de namen van de in dit rapport genoemde personen niet 
voor bij de betrokken instanties. 

Lthans alg.-procuratiehouder, 

's-Gravenhage, 31 Augustus 1950. 
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A.J.J. Velthuysen, 
wonende Duinoordstraat 60 
te Haarlem. 
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(i; Alexander, Johannes Jacobus Velthuysen, geboren 
te Ams�dam, 2 November 1903. 

A.J.J. Velthuysen is een zoon van Frederik Karel 
Johan Velthuysen, geboren te Amsterdam, 18 Augustus 1877 
en Susanna Henriette, Kantmeijer, geboren te Amsterdam, 
13 Mei 1881 • 

Hij heef't een zuster, te weten susanna, Henriet
te Velthuysen, geboren te Hilversum, 12 Juli 1912, gehuwd 
met Cornelis Hendrik Hassink, geboren te Haarlem, 14 Sep
tember 1910, van beroep instrumentmaker bij de P.T.T., wo
nende Hugo de Grootstraat 17 te Zandvoort. 

Huwelijk: 

Op 5 Juni 1935 is A.J.J. Velthuysen te Haarlem 
gehuwd met Elisabeth de Vries, geboren te Ameland, 17 
Juli 1905. Uit dit huwelijk is een zoon geboren, te weten 
Alexander, Karel geboren te Haarlem 14 April, 1939. 

De vrouw van betrokkene is een dochter van Sytze 
de Vries, geboren te Ameland, 6 December 1875. (overleden 
1919} en Aagje Bakker, geboren te Ameland, 21 october 1 76 
(overleden}.

Zij heeft een broer Walter àe Vries, geboren te 
Ameland, 26 Augustus 1908, van beroep scheepstimmerman, 
ongehuwd, wonende Hollum No. 6, (.Ameland}. 

De vader van betrokkene, woont thans te Haarlem 
aan het adres Esdoornstraat 34. Hij was vroeger van be
roep diamantslijper. Hij belijdt geen godsdienst en heeft 
zich, naar vernomen werd, op politiek terrein, steeds ge
orienteerd in de richting vru,4:iet socialisme. Momenteel 
zou hij, zeer waarschijnlijk, lid zijn van de Partij van 
de Arbeid. Links-extreme gedachten acht men bij geen van 
de familieleden van betrokkene en zijn vrouw aanwezig. 

De vader van de vrouw van betrokkene (overleden 
1919} was vroeger van beroep haringvisser. Hij stond op 
Ameland zeer gunstig aangeschreven, evenals de broer van 
betrokkene's ethtgenote, die momenteel nog op .Ameland, 
woonachtig is. Het gezin van De Vries sr. behoorde tot de 
doopsgezinde gemeente. De huidige politieke overtuiging 
van de op .Ameland woonachtige broer van betrokkene•s 
vrouw is niet definitief gebleken.Hij heeft vanaf 1946 
tot 1949 te Haarlem gewoond, ten huize van zijn zuster 
mevr. Velthuysen. Personen, die hem te Haarlem hebben 
leren kennen, vermoeden, dat hij zich op politiek ter
rein in socialistische richting beweegt. 
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De man van de enige zuster van betrokkene(C.H. 
Hassink) die te Zandvoort als instrumentmaker bij de 
P.T.T. werkzaam is, staat aldaar zeer gunstig bekend. 
Te Beverwijk, waar hij ook langen tijd heeft gewoond, 
is dit eveneens het geval. Hij behoort, evenals zijn 
vrouw, tot de Ned. Hervormde kerk en denkt op politiek 
terrein naar vernomen werd zeer waarschijnlijk in de 
richting van de Partij van de Arbeid. 

Betrokkene woont sedert 20.3. 1 28 te Haarlem. 
Aanvankelijk aan het adres Stuyvesantstraat 83 rood en 
sedert 6.4. 1 40 aan het adres Duinoordstraat 60. 

Betrokkene was aanvankelijk als kantoorbediende 
en later als procuratiehouder werkzaam. bij het Nederlandse 
Deviezeninstituut te .Amsterdam., dat na de bevrijding van 
ons land door de Nederlandse Bank werd overgenomen. 

Hij werd toen tevens bevorderd tot algemeen
procuratiehouder en benoemd tot chef van de administra
tie, een ftunctie, die slechts is weggelegd voor iemand 
die bij de directie in hoog aanzien staat. Personen, die 
Velthuysen van nabij hebben leren kennen, beschrijven hem 
als een kalme, bedaarde man, die eehter wel af en toe 
kortaf en autoritair optreedt tegenover minderen. Dit 
laatste zou voornamelijk te wijten zijn aan zijn wel zeer 
drukke werkzaamheden. Hij zou een uitermate diep plichts 
gevoel bezitten en heeft, naar vernomen werd, gedurende 
de laatste jaren zoveel werk verzet, dat zijn gezondheids
toestand thans niet meer 100 % is. 

Tegenover collega's en superieuren, moet Velt
huysen uiterst beminnelijk zijn. Hoewel men hem kenschetst 
als een zeer eerlijk en rechtschapen mens, ziet men hem 
toch als een man, die zich bijzonder uitsloo.ft voor dege
ne n, die bij de Nederlandse-Bank:- een hoge positie bekleden 

Te Haarlem staat het gezin niet ongunstig be
kend. De vrouw van Velthuysen wordt daar echter geken
schetst, als iemand die te veel praat, terwijl Velthuysen 
zelf een driftig persoon wordt genoemd. Vroeger zouden 
Velthuysen en zijn vrouw nogal veel onenigheid hebben 
gehad. 

Tijdens de bezetting glng de famili3 Velthuysen 
veel om met de familie Ch. Matthijsen, waarvan de man, na 
1945 kapitein bij het Militair Gezag werkzaam was. 

Een andere bevriende relatie van de familie 
Velthuysen is de familie R.v.d. Burg, Duinoordstraat ?6 
te Haarlem, welke familie eveneens niet ongunstig bekend 
staat. 

Op politiek terrein was betrokkene vroeger so
cialistisch georienteerd. Sedert zijn maatschappelijke 
positie aanmerkelijk is verbeterd is hij echter de V.V.D. 
beginselen toegedaan. 

De familie Van der Burg, voornoemd is aangeslo
ten bij de Partij van de Arbeid, om welke reden beide fa
milies enige tijd gebrouilleerd geweest zijn. Aanleiding 
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hiertoe was, dat mevr. Velthuysen onze tegenwoordige 
gerin� fel had becritiseerd, het�een de heer van der 
haar erg kwalijk had genomen. 

Men is er over het ál�emeen van overtuigd dat 
Velthuysen en zijn vrouw absoluut afwijzend staan tegen
over het communisme of de een of andere links-extreme 
groepering. 

De houding van A.J.J. Velthuysen tijdens de 
bezetting zou niet ongunstig geweest zijn, hoewel hij 
destijds zeker niet als een "kracht figuur" kon worden 
beschouwd. 

De namen van de in dit rapport genoemde per
sonen komen niet voor bij de betrokken instanties. 

's-Gravenhage, 31 Augustus 1950) 
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/1 K. Willem B r o u w  e r, Renkum 23.12.1897, -�n ker genootschéip,
bankbediende, is op 30.8. 1 23 gehuwd met Hendrika Frederika Berthä Balver 
Amsterdam 14.3.1900, Ned., R.K. 

Van 1931 tot medio 1934 woonde hij te B:aarlem, van Nesstrèlc1.t 21 en
daarna te Voorburg, Bilderdijklaan 17. 
Vanaf 10.12.'4-5 staat hij bij de Kamer van Koophandel te Haarlem inge
schreven als algemeen-procuratiehouder bij de R'damse bank te Häarlem.

In de omgeving van het adres wadr hij te Haarlem woonde, konden 
geen inlichtingen over hem verkregen worden. In verband met de discre
tie van het onderzoek is op de bank wadr hij werkt, niet geinformeerd.
Gebleken is, dat de heer Slingerberg, di1:ecteur R' damse bank te 's
Gr&venhage, met betrok�ene te aaarlem heeft gewerkt. Mogelijk dat deze 
inlichtingen over Brouwer kän verstrekken. 

Op politioneel gebied is te daarlem niets te zijnen nadele bekend .
Einde. 

/125 Augustus 1950.

Aan het: �Hoofd van de B.V.D. 
Javastrctat 68 
's-G raven ha ge. 
t.a.v. de Heer ·D.v.d.Meulen.
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/' I � V e 1 t h u  y s e n, Alexander Johannes Jacobus, Amsterdam 2.11.1903, 
Ned., geen godsd., hoofdbeämbte Ned. Bänk, is de zoon Ván Frederik Karel 
Johan Velthuysen, Amsterdam 18.8.1877 en Susanna Henriëtte Kampmeijer, 
Amsterdam 13.5.1881. 

Hij huwde te Amsterdam met Elisabeth de Vries, Ameland 17.7.1905, Ned., 
D.G., die een dochter is van Sytze de Vries en Aagje Bakker. Hij woont aan
het adres Duinoordstradt 60. Haarlem.
Uit het huwelijk is één kind geboren t.w. Alexander Karel, Hclcirlem 14.4.
1939. Op 20.3. 1 28 kwam hij uit Amsterdam en vestigde zich aan het adres Stuy
vesantstraat 83 rd., vanwaar hij op 6.4. 1 40 verhuisde naar Duinoordstraat 60
Hij is in het bezit van een pas no. 771485, geldig tot 5.8. 1 51.

� In de buurt staat het gezin niet ongunstig bekend, alhoewel zowel man 
als vrouw menselijke gebreken sc�ijnen te hebben. De vrouw wordt geken
schetst als een kletskous, terwijl de man een driftkop wordt genoemd. 
Vroeger hadden man en vrouw nogal veel onenigheid, doch missc�ien kan als 
excuus hiervoor gelden, dat de maatsch�ppelijke positie Vàn de man toen be
duidend geringer was dan thans. 
Tijdens de bezetting ging de fam. Velthuysen veel om met de fam. Ch. Mat
thijsen, waarvan de man na 1945 kaptein bij het Militair. Qezag was. 
Bevriende relatie van de fam. Velthuysen is de fam. R.v.d.Burg, Duinoord
straat 76, welke familie eveneens niet ongunstig bekend staat. 

Politiek was de heer Velthuysen vroeger sociàlistisch geori�nteerd, 
thans propageert hij de V.V.D. principes. Zijn ouders zijn socialistisch 
georiênteerd evenals zijn andere directe familieleden. 

De fam. v.d. Burg, voornoemd, is aangesloten bij de P.v.d.A., om welke 
reden beide families enige tijd gebrouilleerd geweest zijn. Mevr. Velthuysen 
had onze tegenwoordige regering fel be�ritiseerd, hetgeen Mevr. v.d.Burg 
haar heel erg kwalijk genomen h&d. 

De fam. Velthuyzen staat als absoluut Hnti-comID.inistisch bekend. 
In de politie-administr�tie te Haärlem komen bovengenoemde personen niet 

� • ., voor. Einde. 

Aän het Hoofct van de B.V.D. 
Javastraat 68 
1 s-G r a v e n  ha ge

t.ä.v. de Heer D.v.d.Meulen.

//-23 Augustus 1950 
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