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. AAJ.'1': d.e Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
t.a.v. de Heer J.A. VJUî ARKEL,
Javastraat 68, 
t s-GRAVE.N°.d.AGE. 

Zeer geachte 11eer van Arkel, 

volgens afspraak zend ik U hierbij de in ons 

gesprek bedoelde gegeven • 

Bijl.: 7. 

.Met de meeste hoogacht;ing, 

'i!/4 è� - ------
, J .H. Bannie r, 

Directeur der Ned. Org. voor zuiver
wetenschappelijk onderzoek (Z. i.v.o.) 
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aan: B.9 
van: BD(ten behoeve van n.IV) 

Verzoeke, in verband met samenwerking 
met o.K.& W. op het gebied van wetenschappelijke 
beveiliging een onderzoek pategorie A te doen 
instellen naar de navolgende secretarissen van 
curatoren aan universiteiten: 

M.r.J.L.H.CLUYSENAAR, Rijks Universiteit Groningen 
(onderzoek gaarne klaar op 1 Oot. 

Mevr.M.ABBAS, 

Ir .H. T .BAKKER, 

Gem.Universiteit Amsterdam 
(w.ad secretaresse J 
onderzoek gaarne klaar op 1 Oet. 

Technische Hogeschool Delft 
onderzoek klaar op 1 oct. 

�-Maj.Mr.:i"G.PLEISTER, Vrije Universiteit, Amsterdam 
onderzoek klae.r op 1 Jan .1951 

Mr .F .JJI .E .HAAN, R.K.Universiteit Nijmegen 
onderzoek klaar op l Jan�l95l 

Zou .reeds bekend zijn welke andere figun!� 
� als secretaris van curutoren aan de s.u. te 
Au..sterdam gaat optreden, dan dient die toekomstige 
secretaris te worden onderzocht en kàn onderzoek 
Mevr.Abbas vervallen. 

/ 

!ID, 19 September 1950 
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M. Abbas,
Roelof Hartplein 4
Amsterdam.

o-K

DA 
be<ïDr ·n(1 o./f.t- w 

PAR! f) 

Personalia: 
Marianne Abbas, geboren te Amsterdam, 2 Augus

tus 1897, van beroep wnd. secretaresse van het College van 
Curatoren van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, 
wonende te Amsterdam, Roelof Hartplein 4. . 
Zij is een dochter van Tonnis Abbas en Esther Valk. 
Op 27 April 1922 is zij te Amsterdam gehuwd meti Jan Will� 
Albert Beusekamp, geboren te Amsterdam, 4 November 1896. 
Dit huwelijk is door scheiding ontbonden op 1 April 1927. 
Marianne Abbas is sedertdien niet meer gehuwd. 

Levensloop: 
M. Abbas is sedert haar echtscheiding in dienst

van de gemeente Amsterdam en begon als administratieve 
kracht bij de toenmalige secretaris van het College van Cu, 
ratoren van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. 
Zij is daar steeds werkzaam gebleven en is tpans wnd. secri 
taresse van het College. 
De secretaris van het College,Mr. Otten, hee� namelijk in 
de oorlogstijd een zeer slappe houding aangenomen en is na 
de bevrijding, na gestaakt geweest te zijn, uit de gemeen
telijke dienst van Amsterdam ontslagen. 
Sedertdien is nog geen nieuwe secretaris benoemd en neemt 
M. Abbas dit ambt waar.

Aard en karakter: 
Betrokkene wordt in het algemeen een betrouwbar 

figuur genoemd. Men noemt haar niet bepaald een gemakkelij: 
vrouw. Zij zou het type zijn van de ouder ge�orden alleen
staande vrouw, die zich vieinig zou bezig houden met maat
schappelijke problemen en wier belangstelling zich heeft 
vernauwd tot dat, wat voor haar het gehele leven uitmaakt: 
het zo goed mogelijk be@artigen van de belangen van het Co: 
lege van Curatoren van de Universiteit. Zij is steeds be
reid hiervoor te vechten. Nauwlettend verzorgt zij de bela: 
gen van het curatorium en toont daarbij een zekere mate va: 
intelligentie. De brieven, die zij voor het college verzen, 
aan Burgemeester en Wethouders, zijn zeer goed gefundeerd 
en zij weet in haar correspondentie de kern van de zaak go, 
uiteen te zetten. Ook is zij in staat van een verzameling 
stukken een goed excerpt te maken •. Hoewel zij voor het voe, 
ren van correspondentie namens het college van curatoren 
nauw contact dient te onderhouden met de President-curator 
Mr. d 1Ailly1 neemt men aan, dat deze zich slechts in hoofd·
lijnen met de correspondentie bemoeit en het uitwerken ge
heel aan haar overlaat. 
Betrokkene deelt met enkele assistenten haar werkkamer in 
het Stadhuis. Vroeger is het secretariaat gevestigd gewee 
in de Oudemanhuispoort (de zetel van de Universiteit) en 
hee� meermalen te kennen gegeven dat zij daar eigenlijk 
weer behoorde te zitten. Het secretariaat van de Senaat, 
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welk wel aan de Oudemanhuispoort gevestigd is, beroept 
er zich echter op dat de ruimte daar al te beperkt is. Men 
stelt het daar kennelijk niet op prijs een pottenkijkster 
van het College van Curatoren zo vlak bij te hebben. 
Hoewel zij maatschappelijk weinig belangstelling hee�,zou 
zij zeker niet 11Weltfremd" genoemd kunnen worden. 
Men noemt haar iemand, die het leven graag en goed neemt. 
Dat het hierbij tot excessen zou komen (als alleen staan
de en vrije vrouw) is nimmer gebleken. 

Godsdienst en politiek: 
Hoewel M. Abbas bij de Bevolkings

boekhouding staat ingeschreven als Doopsgezind, staat zij 
geheel buiten het kerkelijke leven. Dit heeft zij zeer mn

langs nog eens extra beklemtoond. Zij bezoekt dan ook nim
mer een kerk of een godsdienstige bijeenkomst. 

(T Op politiek gebied acht men haar ook volkomen kleurloos. 
Zij toont er in het geheel geen belangstelling voor. Men 
acht haar echter zeker niet progressief. Hoewel men hier
omtrent geen enkele zekerheid heeft, daar zij er zich nim
mer over uitlaat, acht men het waarschijnlijk dat haar eni 
ge politieke daad is, haar stem bij verkiezingen uit te 
brengen op de Partij voor Vrijheid en Democratie. 
Links-extreme belangstelling acht men niet aanwezig. 

Vroegere echtgenooti 
Haar vroegere echtgenoot J.W.A. Beu

sekamp, is inmiddels hertrouwd� Ook hij is in dienst van 
de gemeente Amsterdam en wel als referendaris- vmd. Hoofd 
van de Dienst voor Sociale Zaken. Hij staat gunstig bekend 
Vroeger was hij lid van de Gereformeerde kerk, doch hij is 
thans kerkelijk niet meer meelevend. 

Bijzonderheden: 
M. Abbas is woonachtig in het flatge

bouw "Het Nieuwe Huis 11 • Zij heeft daar veel omgang met 
Mr. Drilsma1 die werkzaam is als plaatsvervangend Hoofd
van de Afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam. Deze 
woont namelijk ook in Het Nieuwe Huis. Algemeen neemt men 
aan dat dit een vriendschap is zonder meer en er zijn tot 
dusverre geen aanwijzingen, dat er een verhouding zou be
staan. Drilsma is ongehuwd. Hij is van Joodsen bloede. 
Politiek acht men hem de liberale gedachte toegedaan. Nei 
ging in links-extreme richting acht men uitgesloten. 

Voor zover de inlichtingen reiken, ligt het voorhands nie 
in de bedoeling in de definitieve benoeming van een Secre 
taris van het College van Curatoren te voorzien. Een en 
der zou verband houden met de voorbereidingen voor een 
nieuwe Hogeronderwîjswet, waarbij aan de Universiteiten 
meer autonomie zou worden toegekend. 
Men wil kennelijk afwachten wat de toekomst zal brengen 
en wel speciaal voor de bijzondere positie van de gemeen 
telijkeUniversiteit te Amsterdam. 
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Uiteraard is M. Abbas niet geporteerd voor grotere 
Universiteitsautonomie, daar hierdoor de invloed van 
de Curatoren ongetwijfeld zou verminderen. 

De naam van M. Abbas komt bij de betreffende 
niet voor. 

's-Gravenhage, 5 October 1950. 

-33-
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AAN: Hoofd D (t.b.v. D IV)
VAN: B IX No. 1318 / 1950 
Bestemd voor: 
No. '\ 

l 
Bericht op schrijven no. ongen. , d.d. 19 September 1950 

... 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe
komen een rapport in du:21.Q. betreffende: 

�� 

HENDRIK THEO DOOR BAKKER,geboren te Amsterdam 
29 Juli 1895,wonende te Delft,van Houtenstraat 1. 

N, B; Mogelijk .nog van 
interesse voor 

19 Ootober , 19 50

· B IX.
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Betreft: Ir. H. T. Bakker, wonende 
Van Houtenstraat 1 te Delft.

Personalia: 

- ---- .. . 

� o�I Hendrik Theodoor Bakker, geboren te Amsterdam, 29 Juli 1895.

Huwelijk: 

Op 25 April 1931 huwde Ir. H.T. Bakker te Batavia met 
Gezina Frederi ue Micheline Jacoba van Gelder, geboren te

eri on, ovem er • 
Zij was eveneens Ingenieur van beroep. 
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: 

a. Marianne Theodora, geboren te Batavia, 15 Juni 1935 •
b. Nora, Cornelia, geboren te Batavia, 28 Juli 1937.

Beide kinderen verblijven in de ouderlijke woning en zijn
nog studerend. 

Godsdienst: 

Ir. Bakker en de overige leden van z1Jn gezin behoren niet
tot het een of andere kerkgenootschap en leggen, naar ver
nomen werd, ook geen interesse aan de dag voor godsdienstige
aangelegenheden. 

Levensloop: 

Na te Delft te Z1Jn afgestudeerd als miJning�nieur vertrok 
Ir. Bakker in 1923 naar Nederlands Oost-Indie, waar hij als
mijningenieur te werk werd gesteld bij de Steenkolen Mij. 
i

1Parapattan", welke maatschappij toebehoort aan de Konink
lijke Faketvaart Maaxschappij (K.P.M.) en welke gevestigd 
is te Teloek-Bajoer (Oost-Borneo). 
In 1927 trad hij in dienst van de K.P.M. en werd hij benoemd
tot waarnemend searetaris van de reeds eerder .genoemde 
Steenkolen Maatschappij "Parapattan", waarvan hij in 1930
secretaris werd. 
Via de functie van ad�unct-èhe:flklom Ir. Bakker op tot de 
rang "chef van Dienst', een rang die bij de K.P.M. op een
zeer hoog niveau staat. 
De in Nederland g�zetelde Raad van Bestuur van de K.P.M.
heeft in Indonesie een Directie, die gerechtigd is alle 
zaken af te wikkelen. Deze directie benoemt over iedere 
tak van dienst een z.g.n. "chef van Dienst'· ,die verantwoor
delijk is voor de gang van zaken in zijn afdeling. In het 
geheel zijl er slechts 12 van deze functionnarissen. 
Op 21 December 1947 werd Ir. Bakker gepensionneerd. Hij 
repatrieerde op 25 Maart 1947 en vestigde zich te Hilversum
waar hij achtereenvolgens aan de volgende adressen woon
achtig was. 
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Frans Halslaan 80 (pension), Beethovenlaan 27 (pension), 
Eemnesserweg 183 (pension) en Lijsterbeslaan 39 (eigen wo
ning). 
Sedert 1 September 1950 woont hij te Delft aan het adres 
Van Houtenstraat 1. 
In 1948 werd Ir. Bakker hoofdredacteur van het weekblad 
nchemische Berichtenn . 
Na de bevrijding van Indonesië kreeg hij van de Raad van 
Bestuur van de K.P.M. opdracht een boek te schrijven onder 
de titel "De K.P.M. in oorlogstijn� 
Daartoe kreeg hij de beschikking ·o-ver honderden rapporten 
en logboeken van de gezagvoerders van de K.P.M., terwijl de
ze hem bovendien van talrijke informaties voorzagen, die 
nodig waren om belangrijke belevenissen vast te leggen. 
Dit boek is uitgegeven door de uitgeverij nDe Bussy" te 
Amsterdam. Na zijn pensionnering kreeg hij van de K.P.M. 
een uitzonderlijk gunstig getuigschrift mee, waarin de gro
te waardering van de Raad van Bestuur over de door hem ver
richte werkzaamheden werd uitgesproken en waarin werd v�
meld, dat zijn figuur steeds in dankbare herinnering zou bli' 
ven. In 1949 werd Ir. Bakker benoemd tot secretaris der 
curatoren van de Technische Hogeschool tê Delft, welke func
tiemomen'eeel nog door hem wora:tvervuld. 

Politieke »ichtins: 

Omtrent de houdins van Ir. Bakker tijdens de Japanse bezet
ting van Indonesie is niets ongunstigs gebleken. Deze hou
ding zou uitzonderlijk goed zijn geweest. Hij bracht uiter
aard de grootste tijd van de bezetting door in diverse in
terneringskampen. 
Na zijn repatriering was Ir. Bakker aanvankelijk geinteres
seerd bij de Nederlandse Volksbeweging. 
Hij is nogal progressief ingesteld en enige tijd later dacht 
men, dat de Partij van de Arbeid zijn sympathie had. 
Zijn huidige politieke richting is, naar vernomen werd, die 
van de V.V.D. op welke partij Ir. Bakker ook zijn stem uit
bre:rg; • 
Met de door de regering gevoerde politiek in Indonesië zou 
Ir. Bakker het lang niet eens zijn. 
Te Hilversum was hij voorzitter van de plaatselijke afde
ling "Door Eeuwen trouwn 

Ir. Bakker zou verder een man zijn, die volkomen gezagsge
trouw is en politiek volkomen betrouwbaar. Hij staat zeer 
afwijzend tegenover het communisme of lin.�s-extreme groepe
ringen. 

Aard en karakter: 

Personen, die Ir. Bakker van zeer nabij kennen, zien hem als 
een welbespraakt, zeer algemeen ontwikkeld man, met een aan
genaam en vlot karakter. 
Hij heeft een enor.me levenservaring, toont zeer veel initia
tief en is niet gauw uit het veld geslagen. 
Hij is in staat de een of andere situatie zeer snel te over
zien en de juiste gevolgtrekkingen te maken. 
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In de omgang moet hij een uiterst beminhèliJkman ziJn, die 
door zijn omgeving steeds zeer gewaardeerd wordt. Men is er 
zeker van, dat zaken van geheime aard bij hem volkomen vei
lig zijn. 

Antecedenten: 

Op politiek of crimineel gebied is ten opzichte van Ir. 
Bakker en zijn gezinsleden niets ten nadele gebleken. Hun 
namen komen bij de betreffende instantiès niet voor. 

Bijzonderheden: 

Ir. Bakker woont te Delft, aan het adres Van Houtenstraat l 
in, bij de bekende Prof. Burgers, hoogleraar aan de Tech
nische Hogeschool te Delft. 

Personalia: 

.j. i Johannes Martinus Burfsers, geboren te Arnhem, 13 Januari 
1895. 
Prof. Burgers is mede initiatiefnemer en oprichter van het 
bekende Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers (V.W.O.) 
Hij wordt een uitgesproken salon-communist genoemd met ster
ke sympathie voor Rusland. V66r 1940 maakte hij een studie
:iJeis naar dat land. Hij spreekt met zeer grote waardering 
over de sociale toestanden aldaar en geeft duidelijk blijk 
van zijn anti-Amerikaanse gezindheid. 
Het laatste vermoedelijk, omdat hij in de U.S.A. de grote 
exponent ziet van het kapitalisme. Op een vergadering van 
het V.W.O verklaarde hij o.a., dat het dienen van het natio
nale belang identiek is met het dienen van het internationale 
belang. 
Hij is een overtuigd tegeHstander van de regeringspolitiek 
ten opzichte van Indonesie. 
Men ziet hem meer als een idealist, die men niet gaarne onT 
betrouwbaar zou willen noemen. Het is niet bekend of hij lid 
is van de C.P.N • 

's-Gravenhage, 17 October 1950. 

34. 
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Bericht op schrijven no. 84677 , d.d. 4 Mei 1950 

Hierbij heb ik de eer U te doen 
toekomen een rapport :br.k�� betreffende; 

� 

J.H.BAL--QNIER,wonende te Wassenaar,van Bommellaan 6. 
Een afschrift van het rapport is,spoedshalve,recht
streeks aan HD verzonden. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

20Jan. , 1951 
B IX 



1--� ......... ;..._r Betreft: J.H. Bannier, 
wonende van Bommellaan 6 te Wassenaar. 

;,(' Jan Hendrik Bannier, is op 13 Augustus 1909 
'{; te Utrecht gebo_ren uit het huwelijk van: 
.,,.. Willem AdrianUJ' Floris Bannier, geboren 4 Mei 1868 

te Breda en 
.Anna Elisabeth Viëtor, geboren 11 Mei 1870 te Win
schoten. 

W.A.F.Bannier Sr. woont te Utrecht, Stad
houderslaan 70. Hij is Dr. in de Letteren en gepen
sionneerd leraar geschiedenis van de R. H.B.S., al
daar. Na zijn pensionnering is hij nog enige jaren 
conservator van het universiteits-museum te Utrecht 
geweest, doch gezien zijn hoge leeftijd, doet hij 
de laatste jaren niets meer. De familie Bannier is 
te Utrecht een algemeen geziene en geachte familie. 

Betrokkene bezocht,na het lager onderwijs 
genoten te hebben, het Gymnasium te Utrecht en deed 
hiervoor op 19 Juni 1928 eindexamen, waarna hij op 
de universiteit te Utrecht ging studeren in de vak
ken wis- en natuurkunde. Zijn candidaatsexamen hier
voor deed hij op 6-7-1934 en werd toegelaten, ter
wijl hij op 21-6-1939 doctoraal examen deed met als 
hoofdvak natuurkunde en als bijvakken wiskunde en 
mechanica; na aarzeling werd hij toegelaten. 

Op 1 September 1929 verbond betrokkene zich 
vrijwillig bij het Landstormkorps Luchtwachtdienst 
voor ongewapende dienst bij de Landmacht voor ten 
hoogste 20 oeÎeningsuren per jaar of andere daarvoor 
in de plaats tredende diensten. Deze vrijwillige ver
bintenis werd geacht telkens met een jaar te zijn 
verlengd. Op 19-4-1933 werd hij bevorderd tot ser
geant en op 20-11-1935 opnieuw vrijwillig verbonden 
als zodanig. 11-4-1939 trad hij in werkelijke dienst 
bij B.o.u.v. (Buitengewone Omstandigheden Uitwendige 
Veiligheid). 24-8-1939 werd hij als sergeant gemo
biliseerd. Op 27-5-1940 werd betrokkene met groot 
verlof gezonden, terwijl hij op 15-7-1940 E!ls vrij
williger van de Landstorm eervol werd ontslagen we
gens opheffing van zijn betrekking. 

Op 8-1-1945 kwam betrokkene terug in verke

lijke dienst bij het M.G. als dienstplichtig ser
geant en werd ingedeeld bij Sectie XIV speciaal ter 
behartiging van de belangen van Middelbaar Onderwijs 
en Jeugdzorg. 

Per 12-2-1945 werd hij benoemd tot tijdelijk
Reserve Kapitein van Alg. Diensten. Per l-lltl945 
werd betrokkene eervol ontheven van zijn verbintenis 
bij het M.G. en keerde met ingang van gelijke datum 
terug tot de rang van dienstplichtig sergeant. 

Vanaf September 1938 tot en met Augustus 
1940 is J.H. Bannier gouverneur geweest van het inter
naat van het Christelijk Lyceum te Zeist. Hij heeft 
zich hier doen kennen als een zeer intelligent per
soon met een rustige en betrouwbare natuur. Zijn han
delingen waren altijd weloverwógen, was een goed ob
servator en nam nimmer beslissingen dan na rijp over
leg en beraad. 
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Hij was altijd vatbaar voor adviezen van 
oudere collega's. Het leek vaak alsof hij tegenover 
de leerlingen wat besluiteloos was. Dit was echter 
niet het geval, doch hij waakte er angstvallig voor 
een overijlde beslissing te nemen, waardoor bij later 
tegenover de leerlingen in een scheve positie zou 
l{U!lllen komen te staan. Men noemde hem in die tijd 
een diplomaat in de goede betekenis. 

Vanaf Septem ber 1940 tot Januari 1945 is hij 
leraar wis- en natuurkunde geweest aan het openbaar 
Lyceum te Terneuzen. Ook hier heeft betrokkene, een 
uiterst gunstige indruk achtergelaten. Men waardeerde 
hem als een intelligent leraar en als iemand met een 
volkomen gave natuur. Zowel bij zijn collega's als 
bij zijn leerlingen was hij gezien om zijn bekwaam
heid als leraar en zijn houding als mens. Politiek 
was hij in die dagen fel anti-Duits. 

Na beeindiging van zijn militaire dienst 
in 1945 is hij in dienst getreden van het Ministerie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-Gra
venhage. Hij had de rang van referendaris en zijn 
functie was waarnemend Hoofd van de Afd, Hoger Onder
wijs en Wetenschappen. Hoofd van deze afdeling was 
Jhr. Mr. C.J.A. de Ranitz, thans burgemeester van 
Utrecht, met wie betrokkene nog ste eds vriendschap
pelijke relaties onderhoudt. 

Uit hodde van zijn functie was J.H. Bannier 
tevens plaatsvervanger van Jhr. Mr. c.J.A. de Ranitz 
als gedelegeerde in het bestuur van de gentrale Or
ganisatie Ioegepast !atuurwetenschappelijk Qnder
zoek, Koningskade 10-13 te 's-Gravenhage. 

Per 1 AprJl 1950 werd betrokkene benoemd 
(tot directeur van e op

a

.eze datum opgerichte Stich-
ting "Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 11 

- - Rei;' doelt van deze . Stichting is het bevorde
ren van het wetenschappelijk onder�oek in en buiten 
de universiteiten. 

Een medewerker van betrokkene in genoemde 
Stichting is Prof. Dr. G. v.d. Leeuw, Kraneweg 107 
te Groningen, met wie betrokkene in vriendschappe
lijke relatie staat. 

Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat 
J.H. Bannier voor deze functie was uitgezocht vanwe
ge zijn grote kennis en bekwaamheid op het gebied 
der natuurkunde. Voorts om zijn evenwichtig karakter 
en de grote zorg, waarmede, hij zijn medewerkers 
en ondergeschikten weet te kiezen. 

Ten tijde, dat betrokkene nog te Utrecht, 
Zeist en Terneuzen woonde behoorde hij politiek tot 
de l�al denkenden en ook thans behoort niJ tot 
de v.v.n., vandaar ook, dat men in de relatie, die 
tussen betrokkene en de bekende Prof. Dr.M.G.J. 
Minnaert bestaat, volgens verkregen inlicht ing�n, 
niets anders moet zien, dan een zuiver wetenschappe
lijke relatie. 

- 3 -
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Bannier is volgens dezelfde inlichtingen 
een overtuigd tegenst_a�der van het Commu�isme en 
laat zich do"-O""r niets mf niemand in deze richting 
beinvloeden. 

J.H. Bannier heeft tot 5 September 1938 
ten huize van zijn ouders, Stadhouderslaan 70 te 
Utrecht gewoond en vertrok op die datum naar Zeist, 
Krakelingweg 2. 

Op 13 Juli 1939 huwde hij te Leiden met: 
Lide Kamp, geboren 1 September 1911 te Roermond. 
Op deze datum vestigde hij zich met zijn vrouw op 
het adres Koppelweg 249 te Zeist. 23 September 1940 
verhuisde hij naar Terneuzen, Axèlsestraat 24 en 
op 26 October 1945 vestigde Ba.nnier zich met zijn 
gezin te Wassenaar, van Bommellaan 6, waar hij thans 
nog woont. 

Oorspronkelijk behoorde betrokkene tot de 
Remonstrantse kerk, doch hij leeft kerkelijk niet 
mede en geeft de laatste jaren op tot geen kerke
lijke gezindte te behoren. Uit zijn huwelijk met 
L.Kamp zijn 3 kinderen geboren, die thans respectieve
lijk 9, 7 en 5 jaar oud zijn.

Betrokkene noch zijn vrouw komen bij de 
betreffende instanties voor. 

(i 
'�-Gravenhage, 19 Januari 19 51. 
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Uiodel A 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
(Z. ".l.o.) is werkzaam als Directeur: 

J,...fNaam en voornamen: B.t.1.NlfIER, Jan Hendrik 

Datum, jaar en plaats van geboorte: 13 Augustus 1909, Utrecht 

Nationaliteit: 

Godsdienst: 

Nederlandse 

Remonstrants 

�oonplaats, straat en no.: Wassenaar, van Bommellaan 6. 

Bu!'gerlijk staat: <.:rehuwd. 

, /Personalia van echtgenote: Lide ILlMP, geb. 1 September 1911, � te Roermond. 

_ '1famen der ouders: BA.NNIER, <lillem Adrianus Floris 
vriToR, Anna Elisabeth (overleden) 

Beroep of vroeger beroep van de vader: 

.i',Iilitai re dienst: 

Genoten onderwijs (evt. 

Vroegere werkzaamheden 

• 

oud-leraar aan het Stedelijk Gymnasium 
te Utrecht 

Sedert 1930 veroonden aan het vrijwillig 
Landstormk:orps Luchtwachtdienst, 
in actieve dienst van 11 April 1939 tot 23
Mei 1940;
in winter 1944-19L�5 dienstgenomen oij Mili
tair Gezag, waarvan eervol ontheven in de 
rang van kapitein per 1 November 19LJ·5· 

vakopleiding, diploma's, welke scholen): 
L. 0. Utrecht ( verschillende scholen)
Sted. Gymnasium. Utrech"t;,
Rijksuniversiteit Utrecht, Doctorandus ·.7is

en Hatuurkunde. 

en werkgevers: 
1938-1940 Gouverneur aan het Internaat van het 

Chr. Lyceum te Zeist; 
1940-1945 Leraar Rijks H.B,S. te Terneuzen; 
sedert 1945 Ref'erendaris Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenscha.ppen. 



• 

• 

u. 
no. 8467? 

aan: B.q 
van: plv .ï-..:D 

... 

Verzoeke een onderzoek in te stellen naar: 

!2r, J.H.BANNIER 

De heer Banaler is Directeur van de 
Stichting ZL1iver · ote.nscba1,peli jk Onderzo6li:, Nassau
plein ë, Den Raeg. Heeft v0oxhe:-n gewerkt op het 
Minh,t.er:\e van O .K .te W. 

•t Is noodzAk-elijk, d.at bGtrolckene niet op de llO!:'Gtc :·uakt
van het feit, dot een onderzoek naar hem is ineestcld. 

liet o!lde:;;-zoek heeft geen hsa ::.t, al wo?dt 
het resultaat gaarne gezien binnen drie maanden. 

plv.IID, 4 !!ei lf\50 



2 8 7 Model B 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
wordt per 1 Ma.art 1950 te werk gesteld als steno-typiste: 

/ I Naam: 

Voornam.en, voluit: 

Burgerlijke staat: 

Geboortedatum: 

Ge-ooor teplaats: 

.loonplaat s: 

e Adres: 

Vroegere werkgevers: 
Maart 1946-April 1947-
Sept. 1947-Febr. 1948 
April 1948-April 1950 
April 1950-Dec. 1950 

BECRER 

Albertine Johanna 

Ongehuwd 

18 Juni 1923 

Bemmel (bij Nijmegen) 

Bilthoven 
(is op 30 December 1950 gerepatrieerd uit 

Indonesië) 

Hoflaan 2 

tlegeringsvoorlichtingsdienst, Djakarta 
Mr J. Heuser, v. Alkemadelaan, 's-Gravenhage 
Regeringsvoorlichtingsdienst, Djakarta 
handelsvereniging "Amsterdam", Djakarta 
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Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 

AFD. KABINET 

(BUREAU VEILIGHEIDSDIENST) 
• • •

RAPPORT 

ter oriëntatie van het Minfater-ie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 

Naam en voornamen: 1 BECKER, Albertine Jor::.. 

Geboortedatuni en -plaats: 
Beroep: 
Adres in Nederland: 
Nummer identi>teitshewijs: 
Gehuwd met: 
Sinds: 
Kinderen (m.o.v. leeftijd en geslacht): 

Gerepatrieerd per: Ko� Ba.roe 
--------------

I. VOOR DE BEZETTINGSTIJD
a. Loopbaan . ( in •het kort).

b. Hebt U contact gehad met de N.S.B.?Zo ja, van welke aard was dit contact?( Zo uitvoerig mogelijk).

c. Bent U in aanraking geweest metPolitie, Justitie of P.I.0.? Zo ja, terzake waa.l'Van en wanneer?
1 31164 - '50 - 152. 

Bemmel, 18-6-1923 
uitz.stenotypiste R.V.D. 
Den Ha..a.g, Elandstr .68. 

023021 
Geboren te ddo. 

In Nederland aangekomen ddo.: 29.J.�-19+7 

Sinds Ma.art 1932 in Indië# tot '38 
op school. 

Zonder vrerk tot Maart 194.2. 



IL 

a. 

b. 

BEZETTINGSTIJD. 

Waar obevond U zich •bij de inval der 
Japanners, wanneer was het eerste 
contact met 'hen en waaruit !bestond dit? 

Helbt U onder 'hun toezicht buiten 
kampverband nog gewerkt? Welk 
,ve>rk verricht, waar, •hoe, 'hoelang? 
(Zie eventueel ook vraag k). 

c. Hebt U ondergronds of illegaal werk
verricht? Van welke aard, waar, hoe,
hoelang?

d. Hebt U contact gehad met de Kempe.-
Tai? Zo ja, terzáke waarvan en werd
U veroordeeld tot gevangenis--- of
andere straf?

(Voor geïnterneerden en krijgsgevangenen): 

e. 

f. 

g. 

Waar en op welke datum wer� U 
geïnterneerd of krijgsgevangen ge--
maakt? ( Met vei;melding tot welke 
twee groepen U ,be>hoort). 

In welke kampen bent U geweest en 
gedurende welke tijden? 

. . 

Hebt U in de kampen gewerkt? 
Welk werk hebt U verricht? 
Welke functies bekleed? 

Te Fort de Kook bij moeder (ouders geschei
den sinds '34) moeder is hertrouwd met 
J.P.A.Huidekoper, ambt.bed.Rubberrestrictie. 

le contact: oproep voor tewerkstellingaan 
een weverij te Padang als kousen
maakster Juli 19+3. 

Gewerkt tot capitulatie; kreeg hiervoor 
fl.20,• per maand van de mil.Jap.overheid. 
Jap.chef van de weverij, geen direct toezicht 

e 

De weverij stond als militair object (leger
sokk:en) onder K.T.toezicht; wel eens verhoord, 
doch zonder gevolgen. 

-- -----

Geinterneerd: April - Juli 19+3. 

Eaarna vrijgelaten en ge·dwongen gaa.n werken. 

In een schoolgebouw te Padang (3 maanden)• 

Corvee 

1 

-

lt. Namen en adressen met vermelding 
ambt of beroep van enigen Uwer 
kampg�n<;>ten, die ühans in Nededapd 
(lbij voorkeur in den Haag) vertoeven. 

(Voor niet---geïnterneerden en niet ... 

krijgsgevangenen}: 

i. Indien U gedurende de gehele of een
groter gedeelte van de ,bezettingstijd
niet geïnterneerd of 'krijgsgevangen
bent geweest, wat was hiervan de
redèn?

. . 

k. Waar (eventueel met wie) hebt U
gedurende die •tijd gewoond en op
welke wijze ihebt U in Uw onderho.ud
voorzien?

l. 

m. 

Hebt U in deze periode persoonlijk 
of zakelijk contact met de Japanners 
gehad? Zo ja, van welke aard was 
dit contact? 

Referenties (zo mogelijk personen, die 
U tijdens de Japanse bezetting hebben 
gekend en thans in Nederland ver� 
toeven) met verme1ding van namen, 
adressen, am<bt of beroep. 

Geen ble.nda.-indo doch vrij als verplicht 

tewe�kgestelde. 

Te Pa.dang met moeder in een vrouwenhuis 

Moeder overleden in Aug.1944. 

Geleefd va.n saJ.aris en va.n opbrengst van eigen.
donnnen, voedsel gekregen van de werkgever. 
Te Fort de Kock,Oostersingel 2, bij moeder; 
stiefvader Indo, wat misschien reden voor vrij
heid is geweest. 

Alleen inspectie, verder niet, bescherming 

VS;ll dé K.T. 

Mevr.Kitty Rodriguez, echtgenote Pandhuisman. 



(Voor beide categorieën): 

n. Hebt U in of buiten de kampen iets
waargenomen van spionnage. verraad.
anti-Nederlandse propaganda, politie:>ke
onbetrouwbaarheid, collatboratie. de
loyaliteit e.d. ? (in het bijzonder van
Europese zijde).
Zo ja, van welke· aard ( zo uitvoerig
mogelijk te omsc'hrijveu), door wie
gepleegd. waar en wanneer?
( Reden van wetenschap: van horen
zeggen of eigen waarneming).
Hebt U !hiervan reeds aangifte gedaan?
Zo ja, bij wie?

III. Heeft U tussen de dag Uwer bevrijding
en die• Uw-er repatriering no{J werk
verricht, zo ja, wat en waar?

IV. Wanneer kwam '{J voor het eerst in
ln'donesiê?

V. Gedir-cende welke tijdvakken hebt U
aldaar verbleven?

l�I<'IS : Onbekend. 

Conclusie: in Orde. 

w.g. E.C.Sohns�
16-2-1948.

IGeeva.cueerd naar Batavia Jan.1946. 

1
rn Batavia bij R.v.n. tot vertrek. 

Accoord: Hoofd Bureau Veiligheidsdienst,

w.g. w.J. van Ha.eften.
. , 

17-2-1948.

Verzoeke dit rapport volledig ingevuld, gedagte•kend en ondertekend, terug te zenden aan 
Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, Afd. Kahinet, Bureau Veiligheidsdienst. 

Plein 1 te ·s�Gravenhage. 
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NOTA 

Voor: OD 1794 

Betreft: Prof. J. de Boer. 

2 exemplaren van het B.9 rapport betreffende 
Prof. J. de Boer bevinden zich het het PD 614. 

SD/a, 23 October 1951. 



• 

Gegevene betreffende: 
Pro:f.J. de Boer, 
wonende Bunsenstraat 98 boven te Amsterdam. 

/ 
Personalia: 

' -.�-:-;;-E� ;; S EL 1· 1 vl,,"' .... 

·iû�,Ö6/</
,, ,.f..O D-., ·, . ·v.o d� 1-- · a l ... ,.,,.. '- j

� . 11, /. 0 
� - :i .. l
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.><( Jan de Boer, geboren 29-6-191.1 te Haarlem, van beroep 
hoogleraar in de natuurkunde aan de gemeente universiteit 
te Amsterdam, wonende Bunsenstraat 98 boven te Amsterdam. 

Ouders: 
Pier de Boer, �eboren 19-9-1884 te Wonseradeel (overleden 
ie BÛssum op 28-10-1945) 

en 
Clasina Frederica Geertruida van Gelder, geboren 19-1-1882 
te Haarlem (overleden te Amsterdam op 26-12-1940). 

Betrokkene is gehuwd met: 
Elbertha Jacoba Hendrika van Ackooy, geboren 30-9-1910 te 
Amsterdam. 

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. 

Broers en zuster: 
1. Dirk Gijsbertus de Doer, geboren 3-4-1913 te Haarlem,

van beroep werktuigbouwkundige, gehuwd met Gerarda Anna
van Lunteren, geboren 29-5-1913 te Watergraafsmeer,
beiden wonende Emmastad (Cu.racao).

2. Clasina Frede�ika Geertru.ida de Boer, geboren 22-8-1915
te Haarlem, gehuwd met Dirk Theo Winter, geboren 17-4-
1913 te .Amsterdam, van beroep leraar, beiden wonende
Hofdijklaan 31 te Velsen.

3. Pier de Boer, geboren 18-2-1920 te Haarlem, van beroep
werktuigbouwkundige, gehuwd mot Pietje Lems, geboren
22-5-1906 te IJaselnionde, beiden wonende Zandweg 4 te
Maarssen

Ouders vrouw: 
De ouders van de vrouw van betrokkene zijn genaamd: 

Wilhelmus van Ackooy, geboren 27-9-1879 te Vierlingsbeek 
(ovarleden te Zwollerkerspel op 1-8-1S43) 

en 
Johanna Brouwer, geboren 9-2-1885 te Culemborg, wonende 
Amstelveenseweg 23-II te Amsterdam. 

Broer en zuster vrouw: 
1. Wilhelmu.s Johannes van Ackooy, geboren 20-11-1913 te

.Amsterdam, van beroep bankbediende, gehuwd met Bondina
Helena Maria Weidema, gebor�n 13-11-1916 te Leeuwarden,
wonende te Djakarta (Indonesië).

2. Johanna Magdalena van Ackooy, geboren 22-5-1915 te Am
sterdam, gehuwd met Pieter Lambertus Ploeger, geboren
11-1-1916 te Amsterdam, van beroep leraar H�B.s., wonen
de J. H. van I t Hoff'·Neg 25 te Bussum.

- 2 -
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Betrokkene komt uit een socialistisch milieu. 
Zijn vader was in lever directeur van de ''Stichting A.G.O. 
Vechtoevertt , (Stichting Arbeidsinrichtingen voor Geeste
lijk Onvolwaa.rdigen) te Maarssen. 

Deze was voor de oorlog politiek georienteerd 
op de s.D.A.P.

Toen betrokkene ala student on de gemeente uni
versiteit te A!Jlsterdam kwam, was hij eveneens een vurig 
aanhanger van de s.D.A.P,. 

Ho�wel in latere jaren zijn belangstelling voor 
cle politiek niet geheel verloren ging, ontplooide hij 
toch niet veel politieke activiteit naar buiten. 

Zijr1 politieke s.>7mpa.tllieën gaan nog steeds sterk 
in socialistlsche rtchtiug en hij wordt beschouwd politiek 
tlluis te behoren in de uiterste linkervleugel van de P.v.d.A. 

Vaf,tgesteld is ech·ter, dat betrokkerie geen lid 
is van de P.v.d.). en dit ookIDoit geweest �s • 

Ilij wordt l:.iet beschouwd uls oen communist. 
Men beoordeelt bem als een oprechte figuur, die indien hij 
de communistische beBinselen zou zijn toegedaan, daar ook 
openlijk voor uit zou kome�. 

Aangezien het in zijn onmiddellijke omgeving niet 
beke�d is, dat hij sympathieën in die richting heeft, wordt 
het niet aannemenlijk geacht, dat hij comuunist is. 

Van beinvloeding in communistische zin van zijn 
omgeving op de gemeente universiteit is geen sprake. 

Gezien zijn karakter oor.deelt men het onwaar
schijnlijk, dat hij een crypto�communist zou zijn. 

Hij heeft een gesloten karaktor en ia een stil, 
rustig en vriendelijk persoon die zich de laatste jaren 
weinig over politiek uitlaat en zich in hoofdzaak met de 
natuurkunde bezighoudt. 

In het voorjaar van 19]0 is hij enige weken al
leen op reis geweest naai� Ital1� • 

na zijn terugkce1� is hij tezamen met zijn vrouw 
enige maanden naar Amerika geweest. 

Na hun terugkeer gaf zijn vrouw in haar omgeving 
sterk haar afkeur te kennen ovnr de rassendiscriminatie 
welke zij in Amerika hadden kunnen constateren. 

De broer van betrokkene genaamd: Pier de Boer, 
geboren 18-2-1920 te Haarlem, wonende Zandweg 4 te Maarssen, 
is gehuwd met de directrice van de Stichting VechtC1:Ver, 
die na de dood van zijn vader werd benoemd. 

Politiek behoort hij tot de P.v.d •. � •• 

De zuster van betrokkene genaamd: Clasina Frede
;><-frica Geertruida de Boer, geboren 22-8-1915 te Haarlem, ge
--f'.1huwd met Dirk Theo Winter, geboren 17-4-1913 te Amsterdam, 

stond evenals haar echt0enoot in 1946 als zeer links ge
orienteerd bekend. 

Zij woonden destijds in Warffum waar haar man 
leraar wiskunde aan de Rijks H.B.S. was. 

- 3 -
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Zij maakten in die tijd verkiezingspropaganda
voor de C.P.N •• 

Momenteel woont het echt1>aar in Velsen waar de
man eveneens leraar O? de H.B.S. ia. 

Zij ontvingen enige jaren geleden regelmatig 
"De Waarheid" per oost. 

Momenteel treden zij op --olitiek gebied niet
op de voorgrond. 
Winter is nu lid van de Gemeenschap Velsen van het Huma
nistisch Verbond. 
De ge1evena betreffende dit echtpaar zijn afkomstig van
de I.D. Velsen en uit de eigen administratie. 

De schoonvader van betrokkene �enaamd: Wilhelmus 
van .A.ckooy-, geboren 27-9-1879 (overleden), was in leven 
hoofdonderwijzer L.O. te Am.ster<lam. 
Rij is· jarenlang een vurig aanhanger van de S.D.A.P. ge
weest. 
De laatste jaren voor·de oorlog zou hij echter politiek
georienteerd zijn geweest op de VriJheidsbond. 

De vrouw van prof. de Boer genaamd: Elbertha Ja
coba Hendrika van Aclcooy, geboren 30-9-1910 te Amsterdam, 
is ook altijd oolitiek georienteerd geweest op de S.D.A.P •• 
Voor haar hu�clijk was zij onde1wijzeres. Zij werd beoor
deeld als een echt A.J.C.-type. 

Baar karakter is tegenove1"ges·teld aan dat van 
haar echtgenoot. �ij is ee1� zwijgz�arn persoon, maar z

8
j 

praat aan één atu door. Zij heeft een zeer grote mon en 
maakt daarom ,,.-el eens een onsympathieke indruk. 

De schoonzuster van betrokkene genaamd: Johanna 
Magdalena van Ackooy, geboren 22-5-1915 te Amsterdam, ge
huwd met Pieter Lambertus Ploege.1:·, geburen 11-1-1916 te 
.Ams·terdam, woont momenteel jn Bu.seum. 
Zij is een bezadigde sym".>a.thike vz:ouw. Voor haar huwelijk 
was ztj in betrekking op een kantoor • 
Haar man was v-roeger onderwijzer L.O. in de gemeente Loe
nen aan de Vecht en later &an de Openbare U.L.o. school 
ttPrinses Irene" te Eussi.m. 
Momenteel is hij tijdelijk leraar aan een H.B.S. te Amster
dam. Hij studeert verder aardrijkskunde. 
Politiek zijn zij georienteera op de P.v.d.A •• 

Voor zover dit niet in dit rapport is vermeld, 
komen de hierin genqemde personen niet voor bij een der
betreffende instanties. 

's-GraverJ.hage, 14 September 1951. 



Voor: OD 1794. 

Betreft; Drs. M. Bogaard t. 

Het B.9 rapport betreffende Maarten Bogaardt, 
geboren 2 April 1922 te Batavia, wo nende Den Haag, Surina
rnestraat 6, bevindt zich in het PD 13.240. 

SD/A, 23 October 1951. 
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NOTÁ 
Áan: B 9 
van: Dres I 

Gaarne een uitgebreid Á - onderzoek naar: 

BOER, Prof. Jan de 
geb.29-6-'ll te Haarlem 
wonende: Curaçaostraat 84 III, ÁfilSterdam (W) 
beroep: hoogler�ar in de natuurkunde 

Zie bijgaand PD 614 

Dres I, 3 Juli 1951. ''i .. ��·7
1 ,1 
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Mr. Jacobus Leonardus Hendrik Cluijsenaar is op 29 Mei 
1911 �e Leeuwarden geboren. Hij is door geboorte Nederlan
der terwijl als beroep staat vermeld secretaris van het 
college van curatoren van de rijks-universiteit , te Gro
ningen. Hij is op 21 December 1937 te Rotterdam gehuwd 
met Anna Margaretha Witkop, geboren te Nieuwe Pekela, 25 
Maart 19!5. 
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, te weten vier
zoons en één dochter, respectievelijk 11, 9, 7, 4 en 3 
jaar oud. 
Het gezin is woonachtig te Groningen, Kruitgracht no. 13.
De in- en afschrijvingen van Cluijsenaar zijn als volgt: 
Afkomstig uit Leeuwardenadeel. 
30-8-35: Groningen, Kromme Elleboog no. 1.
21-12-37: Groningen, Feithstraat 23/3A. 
17-11-39: Groningen, Kruitgracht no. 13T

.Milieu: 

�) 
Betrokkene is een zoon van: 

\.:_� .......... �_Onno Jacobus Cluijsenaar, geboren te Utrecht, 10 Maart 1881
·'en 
Ymetje Schotanus, geboren te Smallingerland, l Januari 1885
�e vader is op 29 September 1945 te Leeuwarden overleden. 
Hij is rechter geweest te Winschoten. De laatste jaren voor
zijn overlijden was hij raadsheer bij het gerechtshof te 
Leeuwarden. De moeder is thans woonachtig te Staphorst. 
Behalve betrokkene had het echtpaar Cluijsenaar nog twee
kinderen, te weten: 
1. Hella Oluijsenaar, geboren te Amsterdam, 8 Februari 1919
Beze is op I5 DecemOer 1941 te Leeuwarden afgeschreven naar
•s-Gravenhage. Tijdens de oorlog had zij veel omgang met 
een D1.µtser. Blijkens uitlatingen van haar moeder moet zij 
than.s met deze Duitser gehuwd zijn en woonachtig zijn in 
Duitsland. Voor haar huwelijk moet zij reeds twee kinderen
van deze Duitser hebben gehad. 
2. Onno Jaeobus Cluijsenaar, geboren te Amsterdam, 31 De
cember !92ö. Vanaf 1 Septeîiiber 1942 studeerde deze rechten
te Groningen. Hij heeft tijdens de oorlog geweigerd de 
zogenaamde loyaliteitsverklaring te tekenen, waardoor hij
genoodzaakt was, "onder te duiken". Hij is later naar het
Zuiden gegaan en heeft tenslotte als militair dienst ge
nomen bij de geallieerde legers. In 1944 is hij bij Kort
rijk gesneuveld. 

De echtgenote van betrokkene is een dochter van Jan Witkop,
geboren te Winschoten, 20 Juni 1885, Nederlander, adjunct--
directeur bij R. Mees en Zn. te Rotterdam en Marr5aretha 
Jantina de Groot, geboren te Nieuwe Pekela, 1 JanuarI I891. 
Zij zijn woonach�ig te Rotterdam, Rozenburglaan no. 43. 
Behalve vorengenoemde dochter heeft het gezin Witkop nog een
zoon, genaamd: Eltje Witko�, geboren te Rotterdam• 12 Sep
tember 1918, van beroep ar s. Deze is gehuwd met M.J. Ber
ger, geboren te Vlissingen, 16 October 192?.
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Een andere zoon, genaamd Jan Witk�, geboren te Rotterdam,
3 Maart 1923, is in Juni 1944 te rlijn, waar hij door de 
bezettende macht was heengevoerd, overleden. 
De familie Witkop staat te Rotterdam niet ongunstig bekend. 

Opleidin5: 

Betrokkene heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Hij is aldaar ingeschreven geweest van OdDber 
1929 tot en met 1934. Vervolgens is hij nog ingeschreven 
geweest gedurende het studiejaar 1935/1936. Het laatste 
jaar was hij reeds werkzaam voor het Academisch Bemidde
lings-bureau te Groningen. 
Op 21 Juni 1935 is hij cum laude geslaagd voor zijn docto
raal examen. Op 4 Juli 1939 is hij gepromoveerd tot doctor. 
De promotor van betrokkene was Professor Vrij. Deze laat
ste is momenteel raadsheer bij de Hoge Raad te 's-Graven
hate. 
Spoedheidshalve is naar de voor-opleiding van betrokkene 
geen onderzoek ingesteld. Wel is bekend geworden, dat hij 
het gymnasium heeft doorlopen. 

Godsdienst en politiek: 

Het gezin C1uijsenaar behoort niet tot enig godsdienstig 
genootschap. Zij bezoeken nooit een kerk. Op de bevdltings
kaart staat vermeld: geen godsdienst. Betrouwbare personen 
die Cluijsenaar goed kennen, beweren dat hij anti-kerkelijk 
is. Hij is althans sterk gekant tegen alles wat katholiek, 
gereformeerd of orthodox is. Hoewel betrokkene zich nooit 
uitspreekt over de politiek, acht men hem op politiek ge
bied wel betrouwbaar. Dit is bevestigd door een tot oorde
len zeker bevoegd persoon. 
Zijn houding in de bezettingstijd was goed. In 1942 of 
19�3 is hij door de Duitsers ontslagen, waarna hij kort 
daarop gegijzeld is en is overgebracht naar het �àmp te 
Vught. Voor het einde van de oorlog was hij echter reeds 
weér in vrijheid gesteld. 
Omtrent illegale werkzaam.heden van betrokkene is niets be
kend geworden. 
Hij wordt geacht zijn stem uit te brengen op de V.V.D. of 
de P.v.d.A. Uitgezonderd verschillende wetenschappelijke 
bladen, leest betrokkene het neutrale Nieuwsblad van het 
Noorden. 

Levens 1002: 

Reeds in 1939, kort na zijn promotie, werd betrokkene be
noemd tot secretaris van het college van curatoren van de 
Rijksuniversi�eit te Groningen. Zijn werkzaamheden hier 
zijn van uiteenlopende aard. Wanneer een professor b.v. 
meer subsidie of personeel vraagt dan moet hij dit eerst 
met betrokkene bespreken. Hij is tevens ·secretaris van de 
reclasseringsraad. Behalve dat hij penningmeester is van 
de Vereniging van Hoger Landbouwonderwijs, heeft hij voort s 
zitting in verschillende commissies, uitgaande van de Rijks
universiteit. 

-3-
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Bovendien is hij nog secretaris van de Stichting van Oud
studenten, terwijl hij eveneens als secretaris zitting 
heeft in het bestuur van het Academisch Zielcenhui.s. Voor 
het vervullen van de laatste functie is hij aangewezen door
het Gemeentebestuur van Groningen. 

Karakter: 

Betrokkene is een harde werker, die weinig behoefte heeft
aan vacantie. Hij wordt beschreven als een man met een 
scherp verstand, die gauw iets door heeft. Hij is een 
sterke persoonlijkheid met een scherp oordeel. Hoewel op
vliegend van aard is hij aan de andere kant ook wel weer 
vergevensgezind. Hij heeft echter dictatoriale neigingen.
Men beschouwt hem als een eerlijk persoon, tegen wie men 
echter niet.te zeer moet ingaan, daar hij altijd zijn vi
sie op een geval als de juiste beschouwt. 
Hij is enigszins hooghartig. Bijzondere liefhebberijen 
houdt hij er niet op na. Wel heeft hij een zwak voor het
vrouwelijk geslacht. Hij mag dan ook wel graag uitgaan. 
Hij is meestal vrij sober gekleed. Vermoed wordt, dat hij
niet kapitaal-krachtig is. 

Bijzonderheden: 

De ouders van betrokkene waren lidmaat van de Nederlands
Hervormde kerk. De moeder woonde vrij geregeld de gods
dienst-oefeningen bij, de vader echter zelden. Zij behoor
den vermoedelijk tot de partij van de Christelijk Histori
sche Unie. Hoewel niet vermogend, was het altijd een keu
rig gezin. 
Tijdens de oorlog was de vader raadsheer bij het gerechts
hof te Leeuwarden. Hij was echter doodsbang voor de Duit
serä en hield zich angstvallig aan hun voorschriften. Ten 
gevolge van zijn slappe houding werd hij onmiddellijk na 
de oorlog dan ook geschorst. Voordat dit geval onderzocht
was, is de vader overleden, zodat hier van een vonnis of 
rechterlijke uitspraak geen sprake is geweest • 
Tijdens de Ruhr-bezetting in 1922, hebben de ouders een 
reis naar Duitsland gemaakt. Vanaf' dat ogenblik was de 
mç_,e4er pro-DUits. Het gevolg was dan ook, dat zij gedurende
de Jaren 1940-1945 onbetrouwbaar werd geacht. Een broer 
van haar, die tijdens de oorlog vrijwillig naar Duitsland

l was vertrokken, is bij een bombardement om het leven ge-
) komen. 

I Betrokk�ne maakte voor de oorlog deel uit van de zogena8.lllde
Waag-groep in Groningen(richting Arnold Meijer). 

(
In 1949 heeft betrokkene een beurs gehad met vrije over
tocht voor een studiereis naar Amerika, om zich op de hoog
te te stellen betreffende de inrichting van de Amerikaanse 
universiteiten. Dit heeft betrokkene zeer gunstig gestemd 
ten opzichte van Amerika. 

Cluijsenaar is bevriend met personen van verschillend ge
halte, o.a. met Mr. Cort van der Linden, burgemeester van
Groningen. 



-

, e 

.... 
s 

,,. 
l;;1 

-4-

Deze burgemeester is tevens bestuurslid van de Rijksuni-
1 versi tei t te Groningen. 

'f--' Ook is hij bevriend met Dr. Zielstra, directeur van het 
academisch ziekenhuis te Groningen. Deze laatste heeft 
o.a. de Oproep van Stockholm ondertekend. Bovendien staat
hij op zedelijk gebied niet erg hoog aangeschreven.
Voorts heeft Cluijsenaar veel omgang met een tuin-archi
tect, genaamd Boerma, woonachtig te Gronin�en 9 Verlengde
Heereweg no. ·18?. Genoemde Boerma. heeft een verhouding
met een vriendin van een zekere Mevrouw Behr, te Groningen.
Cluijsenaar gaat dan ook wel eens uit in"""'gëzelschap van
Boerma, Mevr. Behr, enz. Daarbij worden bars en dergelijke
inrichtingen bezocht. Mevr. Behr is de weduwe van Doctor 
Behr, welke laatste in 1940 is gesneuveld. Mevr. Behr, die 
op zeer vriendschappelijke voet met betrokkene staat, is 
of was bestuurslid van de °Culturele clubn en van de "Ne-

...t..derland.se Kultuurgem.eenschap0
• Van deze laatste vereniging 

o.Kr�is de drijvende kracht een zekere Dr. Geers. D�ze laatste 
is humanist met sterk communistische sympathieen. Cluijse

�náar en Boerma hebben eveneens contact met een zekere 
0�1 1Mevr. Frank- van Ba.te. Zij is de weduwe van Mr. Leonardus 

Frank, advocaat en procureur te Groningen. Haar man was 
socia1.ist en een intieme vriend van Professor van Meurs. 
Genoemde Mevr. Frank staat te Groningen bekend om liaar 
communistischeiè.eeën. Zij heeft contact met enkele commu
nistische voormannen. Bij haar is in huis geweest een 
Mej. Mr. Minkenhof. Deze laatste is advocate en is ge
associeerd met Mr. van Zaazen te Groningen. Mej. Minken
hof, zowel als WLr. van Zaayen, behoort tot de P.v.d.A. 
Voorts heeft Cluijsenaar omgang met een zekere Mr. Haver
kamp te Groningen. Deze laats·t;e is op zijn beurt weer 

' ,;;,. fbevriend met iiJlr. J. Koster, wonende Dilgtweg te Haren. Dit 
· is een advocaat, die in 1934 lid was van de N.S.B. Tijdens

de oorlog was hij een slappe figuur. Hij is praatlustig.
Haverkamp en Koster onderhouden weer contact met professor
Scheltema.
Haverkamp, Koster, Mr. Feitsma en Mr. Kattenbusch, alle
maal personen, waar Cluijsenaar omgang mede heeft of had,
behoorden in 1938 tot de z.g. Waag-groep te Groningen.
Professor Scheltema zou hiermede niets te maken hebben ge
had. De relaties met deze laatste vinden ongetwijfeld hun
oorsprong op een ander terrein.
Resumerende is wel vast komen te staan, dat Cluijsenaar
zich beweegt in een kring van personen met zeer verschil
lende opvattingen. Hoewel betrokkene wel graag mag uitgaan
en een waarderend oog heeft voor het andere geslacht,
moet de verstandhouding tussen man. vrouw en kinderen uit
stekend zijn.
Betrokkene is in het be�it van een paspoort, no. 457312,
geldig tot 2 Juli 1952. Zijn echtgenote bezit eveneens
een paspoort. no. 457664, geldig tot 16 Juli 1952.

Hun namen komen bij de betrokken instanties niet voor.
·-

's-Gravenhage, 5 October 1950.
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Bericht op schrijven No.ongen. , d.d. 19 Sept. 1950. 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe-
komen een rapport -� betreffende g 

in triplo 
Frederik Max Eugene Haan, geboren 28 Jan.1905 
te Urmond (L.), wonende te Nijmegen, Dasstraat 2. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor 

8 November, l 9 50 •. 
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Betreft: F.I1•.E.Haan, 
Dasstraat 2, 
Nijmegen. 

NIET O.K. 

ACOIV.A 

DAT;�!; �fÎ 

PAR: .;' 
.. 

______ ,
Z.W-o . - 0, 

>< spr !2? 

f"' f ,,,.,Cl �· 

Personalia: 
ó.t<:. J Frederik Max Eugene Haan, geboren 28 

/' Januari 1905 te Urmond(L), Secretaris van het 
College van Curatoren van de R.KoUniversiteit 
te Nijmegen, wonende te Nijmegen, Dasstraat 2, 
is een zoon van een zeer gefortuneerd oud- no
taris te Urmond. 

Milieu en huviel ijk: 
Betrokkene komt uit een streng R.K. 

gezin en heeft een uitstekende opvoeding ge
noten. Zijn vader is een zeer gezien man in 
zijn omgeving en·daarbuiten. 

Hij is op 30 October 1934 te Maas
tricht gehuwd met Leónie Earie Emilie Bonhomme, 
geboren te Maastricht, 9 April 1913. Zij is een 
dochter van Mr. G.r.J.Bonhomme, oud-President 
van de Arrondissements rechtbank te Maastricht. 

Ook dit gezin staat ter plaatse uit
stekend bekend. 

Het huvielijk van betrokkene wordt 
goed genoemd. Er heerst een uitstekende sfeer 
in het gezin, hetwelk hoogstaand wordt genoemd. 

Uit het huwelijk zijn vier kinderen 
geboren, aan wier opvoeding veel zorg besteed 
V/Ordt • 

Leve·nsloop: 
:eetrokkene v'olgde het R.K.lager onder

wijs in zijn geboorteplaats en daërna het R.K. 
middelba8r onderwijs te Sittard. Vervolgens ging 
hij rechten studeren aan de R.K. Universiteit te 
Nijmegen. In het voorjaar 1930 slaagde hij cum 
laude voor het doctoraal examen rechten. 

Daarna vertrok hij naar nfuastricht, 
waar hij zich vestigde als advocaat en procureur, 
tevens was hij aan de Arrondissementsrechtbank te 
Maastricht verbonden als waarnemend griffier. 

In het najaar van 1938 werd hij verbonden 
aan de R.K.Universiteit te Nijmegen en wel als Secre
taris van het College van Curatoren, welke functie 
hij. thans nog steeds bekleedt. 

Godsdienst en politiek: 
Betrokkene en z1Jn vrouw belijden de ,R.K. 

Godsdienst en vervullen trouw hun kerkelijke pli�h
ten. 

Hun politiek denken is verankerd in de 
R.K. beginselen. De betrouwbaarheid van Haan, zowel 
thans als gedurende de bezettingstijd, is volgens 
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insiders boven elke twijfel verheven. 

Aard en karakter: 
Men noemt betrokkene een hoogstaand 

mens, aan wien men onmiddellijk een uitstekende op
voeding onderkent. Hij is zwijgzaam en geeft zich 
niet gemakkelijk. Daardoor doet hij wat hautain aan, 
doch het is in hoofdzaak een kwestie van reserve. 

Het is een man, die niet gemakkelijk 
aan het praten te krijgen is en voorzichtig in zijn 
uitlatingen is, precies w.eet wat hij zegt en een uit
stekende woord formulering heeft. 

Men noemt hem financieel volkomen on
afhankelijk, zelfs gefortuneerd; hij laat zich hier 
echter nimmer op voorstaan. 

Hij bev1eegt zich zeer gemakkelijk in 
vrijwel elke kr�ng, is uiterst correct ;i.n de omgang 
terwijl ook zijn juridische bekwaamheden hogelijk ge
waardeerd worden. 

In Universiteitskringen is men zeer 
gesteld op betrokkene en men acht hem de juiste fi
guur voor de functie van secretaris van het college 
van curatoren. 

Hoewel dit niet zo direct blijkt, 
heeft hij toch regelmatig contact met de studenten, 
zij het dan vaak indirect en hij stelt belang in hun 
leven en werken. 

Men acht hem een man die men zonder 
enig voorbehoud kan belasten met de meest vertrouwe
lijke aangelegenheden. 

Antecedenten: 
De namen van betrokkene en zijn echt

genote komen bij de betreffende instanties niet voor • 

-

's-Gravenhage, 7 November 1950. 

- 33 -



Q_LHEIM 

Betreft: Drs J.C. Kluyver, wonende 
Begijnehof 1 bis te Utrecht 

Antwoord op: 
Uw verzoek Dis V-FOM-1051 R dd 6-3-52 

----
-

!IIEI ,J.11..

ACD/4fl-
DAT:I ·t

1 PAR: Q .l/1)
:... 

Bou.ng.enoe:md-a peii-soon,. is -ge..naamd: 
� JAN CORNELIS KLUYVER� geboren te 's Gravenhage 3-2-20. 

Hij is ongehuwd en woont te Utrecht, Begijnehof 1 bis. 
Betrokkene is een zoon van Prof.Dr.Ir. A lbert Jan Kluyver, 
geboren te Breda 3-6-88 en van Helena Johanna Lutsenburg, 
geboren te Veenwouden 4-3-92. Zijn ouders wonen Nieuwe Laan 
3 te Delft. Kluyver Sr. is als hoogleraar verbonden aan de 
Technische hoogeschool te Delft en is hoofd van het labora
torium voor mic+obiologie. 
J.C. Kluyver_�1a-9-�t t.J.,.e.ch.-t i.n,g-e-se�-e--a-ep- t 
a.d.J:.e.s an.ge=NJ:-e-u�traat 46, ko ende van Delft. Op 29-5-4 
vertr k hij weer naa-x_Delft, w erna hij op 30-10-40 zich 
weer e Utrecht vestigdè e-n o 5-3-43 verhuisde naar Gra 
straat 9c te Wassenaar. Sinds 17�9-45 woont hij weer te 
Utrec en aldaar van 30-10-4 af óp zijn huidig adres. 
Hij s udeerde in 1937-38 2e s ,mester te' 1:ïa1.1-sanne, waarn a  
hij v n 1938 tot -43 aan de R jksuniversiteit te Utrecht 
studeerde in de wis- en natuu k:àmde. In deze tak �!f· 
� de1!·d- lai-o:j- o, �-9'-&--46 2riaj -de e-t'Oraa--1-e,..x-ame a". . is
thans als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het 
Fundamenteel Onderzoek der Materie en werkt als zodanig in 
het Physisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 te Utrech

�')�ts.at--nie,t i..a v-&-rband-van-:d-e-Itrjk:suniv:EM' a-i-te1. t a:l..h-i , i:7 
Tijdens zijn studententijd wasrKluyver lid van het �à s 
Stude4ten Cor};!s ..en _tevens be.stµ,�l-i-d-varr-'t'Q'Tympïa' , een 1 
t t _!!.è1 u.s.ë. behorende sportylub. Hij is een beoefenaar

schillende openluchtspoiten en staat bij zijn colle
p....s.p.�e.l:>i.e.à-..b.a.e.J.-glxR-s.t i.§--�e �e �.-GG,k-buJ"t,e,n-de -sport 

�heeft � in universitaire kringen te Utrecht een heel goede 
naam, zowel ,at betreft zijn persoon als zijn politieke 
instelling. Hij wordt op politiek terrain als positief be
trouwbaar aangemerkt. De naam van zijn vader heeft bij de 

!��!��:
r

!fst�ei!����!a�
o

�e�!�
d

�R�l fd lank ap ��t"·
J?..-�..d...A.-....z..i.t.t.ä.s,g...-i-n-de -Gemi� d va Delft •• C.Kluyver 
is waars

t

ijnlijk dezelfde olitiek overtuiging toegedaan, 
hoewel h ervoor geen absolu t bewijs aanwezig i .  Hij is in
het bezit van een paspoort, no 518696, geldig t t 10-4-52. 
Hij woon op eerdervermeld a res te Utrecht te� huize van 
Le9fdei.Ft- -Köfï', geb. te Utre"ëfit 1"0-2-"9'0"; van 'beroep- ·keil-

..n&.n. Ten aanzien van J.C. Kluyver of zijn ouders, noch 
diens hospes is bij de politie te Utrecht op politiek of 
crimineel gebied iets ten nadele bekend. 

)) , 1.7 April 1952. 
/(t,e_ / 'h&i 'v;f'lrJ*""f -HA..1(' 

��t..,.i� tl,/ ( ( 1 19
'/

11 (� 
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B/1 no 259'52 Phys.Lab. 

Betreft: Drs J.C. Kluyver, wonende 
Begijnehof 1 bis te Utrecht 

Antwoord op: 
Uw verzoek Dis V-FOM-1051 R dd 6-3-52 

Bovengenoemde persoon is genaamd: 

GEHEIM 

JAN CORNE�IS KLUYVER en geboren te 's Gravenhage 3-2-20. 
Hij is ongehuwd en woont te Utrecht, .Begijnehof 1 bis. 
Betrokkene is een zoon van Prof.Br.Ir. Albert Jan Kluyver, 
geboren te Breda 3-6-88 en van Helena Johanna Lutsenburg, 
geboren te Veenwouden 4-3-92. Zijn ouders wonen Nieuwe Laan 
3 te Delft. Kluyver Sr. is als hoogleraar verbonden aan de 
Technische hoogeschool te Delft en ie hoofd van het labora
torium voor microbiologie. 
J.C. Kluyver werd op 12-9-38 te Utrecht ingeschreven op het
adres �a.nge Nieuwatraat 46, komende van Delft. Op 29-5-40
vertrok hij weer naar Delft, waarna hij op 30-10-40 zich
weer te Utrecht vestigde en op 5-3-43 verhuisde naar Grave
straat 9o te Wassenaar. Sinds 17-9-45 woont hij weer te
Utrecht en aldaar van 30-10-48 af op zijn huidig adres.
Hij studeerde in 1937-38 2e semester te Lausanne, waarna
hij van 1938 tot -43 aan de Rijksuniversite,it te Utrecht
studeerde in de wis- en natuurkli.nde. In deze tak van weten
schap deed hij op 15-6-48 zijn doctoraal examen. Hij is
thans als wetenschappelijk ambtenaar verbonden aan het
Fundamenteel Onderzoek der Materie en werkt als zodenig in
het Physisoh Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6 te Utrecht.
Hij staat niet in vexband van de Rijksuniversiteit alhier.
Tijdens zijn studententijd was Kluyver lid van het Utrechts
Studenten Corps en tevens beatu!lrslid van 110lympia", een
tot het u.s.c. behorende sportclub. Hij is een beoefenaar
van verschillende openluchtsporten en staat bij zijn colle
ga's op eport6ebied heel gunstig bekend. Ook buiten de spoit 
heeft hij in universitaire kringen te Utrecht een heel goede 
naam, zowel wat betreft zijn persoon als zijn politieke 
instelling. Hij wordt op politiek terrein als positief be
trouwbaar aaniemerkt. De naam van zijn vader heeft bij de 
hoogleraren te Utrecht ook een heel goede klank en deze 
staatook ala betrouwbaar békend. Zijn moeder heeft voor.de 
P.v.d.A. zitting in de Gemeenteraad van Delft. J.C.Kluyver
is waarsoh1jnl1jk dezelfde politiek overtuiging toegedaan,
hoewel hiervoor geen absoluut bewijs aanwezig, is. Hij is in
het bezit van een paspoort, no 518696, geldig tot 10-4-52.
Hij woont op eerdervermeld adres te Utreoht ten huize van
Leendert de Koff, geb. te Utreoht 10-2-90, van beroèp kell
ner. Ten aanzien van J.O. Kluyver of zijn ouders, nooh
diens hospes is bij de politie te Utrecht op politiek of
crimineel gebied iets ten nadele bekend.

7 April 1952. 
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KLUYVEil, Jan Oornelis Drs. 
Den Raag, 3-2-1920 
UTLtBCHT, Begijnah0 :f l bis. 

6 Maart 1952. 

Aan de Hoer 
Hoofd Commissaris van Po1itie 
te 
U T R E C B :f• 

Jetenschappe1ijk medewerker op het Phyeisoh Laboratoximn 
leiding van Prof • .filatz, Bijlhouweratraat 6. 

In de documentatie alhier komt �oor: 
KLUYV�R, Jan Cçrnelia de
Rijswijk (Z.tI.J, Delftweg 27. 
NSB-SS Schutze. Zijn betrokkenen mogelijk identiek? 

Tot cp heden onbekend in 
de administratie van de R.U) 

1 4 MRT 1952 

Hoofd R.l.D, 

\ ,04- ""� 'l ',,j 
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l<LUYVER. Jan Cornelis Drs. 
Den Haag• 3-2-1920 
UTRECHT 9 Begijnahof l bis. 

6 Maart 1952. 

Aan de Heer 
Hoofd Commissaris van Politie 
te 
U T R 2 C 1f..Jl:.; 

Wetensoh�palijk medewerker oP het Phyaiech Laboratotium onder 
leiding van Prof. ,tllatz, J3ijlhouwarstraat 6. 

In de dooumeniatie o.lhier komt Voor.: 
KI,uYVER, Jan ,cQrnelie de
Rijswijk (Z.H.J, Delftweg 27. 
N3P-SS Sohu�ze. Zijn betrokkenen mogelijk identiek? : 

1 
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Betreft: Henri Guillaume Antoine Korteweg, 
wonende Leeuwarden, Spanjaardslaan 23. 

"r 
.. 

1 OP .. - lij.,>�_i bespr. met . � 1

_ 
cop+e geg. rmri-- h( 

I

B:enri Guillaume Antoine "[ortev.reg werd op 26 Juni 1920 
te Smilde geboren als zoon van 
Cornelis Iman Kortewe�, geboren 27 November 1884 te Tuiid
delharnis ( overleden .3 Juni 19L�l te Smilde) en Everdina 
Johanna Leignes Ba.khoven, geboren 11 November 1886 te 
Deventer. 
Zijn ouders waren op 10 Mei 1911 te Deventer geh uwd. 
Uit dit huwelijk: werd behalve betrokkene nog geboren: 
Simon Cornelis Kortewe� op 24-4-1912 te Smilde. De famili 
Korteweg is zeer kapitaalkrachtig. Zij heeft vele bezit
tingen in de vorm van landerijen, welke landerijen ecnter 
wel steeds meer wet>den ingekort. Zowel de vader als de 
moeder van betrokkene stammen uit een rijke familie. 
C.I. Korteweg(vader) was tijdens zijn leven directeur van
de N.V. Ontginningsmij. "Smilde". Om zijn positie en zijn
bezittingen genoot hij in de gemeente Smilde een zeker
aanzien.
Genoemde factoren droegen er ook toe bij, dat hij voor
de oorlog door een bepaalde groep werd verkozen tot ge
meent;eraadslid. C.I. Korteweg werd daarbij vermoedelijk
gesteund door aanhangers van de vooroorlogse Plattelanders
bond. Voorvechter van een bepaalde politieke partij was
hij echter geenszins. Zijn gehele inslag was die van de
oud Liberaal. Van enige sy.mpa thie met politiek extrême
rich tingen was bij hem geen sprake. Zijn belangensfeer
ging geenszins in deze rich·ting, terwij 1 zuiver idealis
tische motieven niet bij hem gezocht behoeven te worden.
Als persoon genoot C.I. Korteweg niet bepaald de sympa
thie van de bevolking. Hij presteerde weinig, noch in
zijn werk, noch als gemeenteraadslid. Het grootste ge
deelte van zijn tijd bracht hij door met niets doen. Hij
was een getr�uw cafébezoeker en dron...� veel. Zijn voorde
lige financiele positie scheen voor hem een vrijkaart te
zijn, om bruut en onbeschaafd ou te treden.
Deze ruwheid van uitdrukken en Öptreden bezigde hij voor
namelijk tegen minder gesitueerden.
In "goed gezelschap" wist hij zich wel behoorlijk te ge
dragen. Overigens wordt van hem gezegd dat hij wèl een
1

• goed hart" had. 
De moeder van tI.G.A. Korteweg wordt een sympathieke vrouw
genoemd. Zij zou veel flinker en beschaafder zijn dan ha
man. Ook omtrent !}aar is niets bekend wat op politiek
extreme sympathieen wijst. Zij woont momenteel te Smilde,
Koningin 11lilhelminalaan 41.
De oudere broer van betrokkene, Mr. S.C. Korteweg\ trad 
op 13 Juli 1940 in het huwelijk met Annette Geert�e de 
Vries, geboren 17 September 1917 te '.!inschoten. Dit huwe
lijk werd op 19 December 19�� door scheiding ontbonden. 
Op 25 September 1948 hertrouwde hij met: 
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Pauline Emilia So hia Catharina Krom, geboren 23 Juni 
-e s- ravennage. ij is van eroep ffoofdcommies

op het T,,Tinisterie van Verkeer en "faterstaat. Voordien 
heeft hij gewerkt op het Ministerie van Landbouw, Visse
rij en Voedselvoorziening en nog eerder als volontair 
op de Secretarie van de gemeente Smilde. Politiek en 
crimineel is niets ten nadele van hem bekend. Gedurende 
zijn stttdententijd in Groningen stond hij bekend als een 
fuifnummer. 
Hij is Nederlands Hervormd (vrijzinnig). Tijdens de 
Duitse bezetting was zijn houding anti-nationaal socia
listisch. Hij maakt een ietwat stugge indruk. 
H.G.A. Korteweg (betrokkene) bezocht na de lagere school 
het openbaar Gymnasium te .Assen. 
Destudie wilde hier niet al te best vlotten. 
Zowel in de eerste als in de tweede klas bleef hij zit
ten. Toen hij ook in de tweede klas niet bevorderd werd, 
probeerden zijn ouders het met hem op het Gemeente Lyce
um te Kampen. Ben familielid van de moeder was vroeger 
leraar geweest aan deze school. Men verwachtte door het 
geringere aantal leerlingen in Kampen een meer indivi
dueel onderwijs. 
In Kampen ging het inderdaad naar wens. 
�et goede tot zeer goede rapporten doorliep betrokkene 
alle klassen van de gymnasiale A-afdeling en behaalde 
zijn di�loma met middelmatige cijfers. 
Als leerling vond men hem niet onsympathiek. Hij gedroeg 
zich behoorlijk. Buiten zijn studie toonde hij zich een 
enthousiast roeilièfhebber. 
Overigens maakte hij in deze tijd een ietwat stille, te
ruggetrokken indruk. Door middel van relaties was hij 
in pension gekomen bij de weduwe Bolleman.(thans overle
den) destijds wonende te Xampen, Graafschap 19. 
Haar echtgenoot was gedurende zijn leven directeur van 
de melkfabriek. De familie Bolleman stond gunstig bekend. 
De verhouding tussen betrokkene en medescholieren was 
goed. In zijn kosthuis toonde hij/voor de vrouw des hui
zes bereidwillig en hulpvaardig. 
Na zijn eindexamen afgelegd te hebben, was hij een paar 
maanden bij zijn ouders thuis en studeerde vervolgens 
rechten aan de Rijks Universiteit te Groningen. Hij 
stond ingeschreven voor de studiejaren 1941/1942, 1942/ 
1943, tekende de loyaliteitsverklaring niet, liet zich 
in 1946 weer inschrijven evenals in 19'+7 /1948 en 1948/ 
1949. 
Op 12 Juli 1946 legde hij met gunstig resultaat zijn 
candidaatsexamen af en op 12 April 1949 zijn doctoraal. 
Gedurende zijn studietijd woonde hij op de navolgende 
adressen; 
2-9-1941 Groningen, Steentilstraat lat
7-8-1943 Eelde, Novastraat 6.f
29-9-1945 Groningen, Brugstraat 14a;
23-4-1947 Groningen, Folkingestraat 7a.

Het merendeel dezer adressen zijn bekende Groningse 
studentenpensions • 
./, zich 
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Het perceel Novastraat 6 te "Selde werd destijds en wordt 
no� bewoond door mevr. van Giffen, gescheiden echtgenote 
v� de bekende ouaheicTu:undîge, Professor van Giffen. De 
dochters van mevrouw van Giffen, ale in 1943 ook op voor
noemd adres woonden, werkten illegaal. 
Van mevr. van Giffen en haar kinderen is politiek en 
crimineel niets ten nadele bekend. 
T-:I.G.A. Korteweg was in de studentenwereld een zeer opval
lende figuur. Van een zekere mate van teruggetrokkenheid, 
zoals op het gymnasium, was geen sprake meer. Hij nam 
actief deel aan het studentenleven en was bij feeste:q,én 
braspartijen één der eersten. 
In politiekringen had hij de reputatie van tteen ouder
wetse boemelstudent" • Hij had de maling aan voorschrif
ten en regels, had een air over zich van 11 '.Vie doet mij 
wat?", was onverschillig en bruut, was lawaaierig, dronk 
veel en was graag in de contramine. Over het algemeen 
vond men hem buiten studentenkringen niet sympathiek. 
Tegen de verwachting van vrijwel de gehele faculteit in, 
legde hij uitstekende examens af. 
Door enige Groningse Professoren werd hij daarop aanbe
volen bij Mr C.H. Beekhuis, die een advocatenpraktijk 
heeft te Leeuwarden en aldaar woont op het adres, Osse
kop 13. 
Bij Mr C.H. Beekhuis viel hij zeer goed in de smaak. Hij 
gaf blijk een goed inzicht te hebben en zijn taak cons
ciëntieus op te vatten. ffet hem opgedragen werk werd naar 
behoren verricht. Hij wordt beschouwd als een uitstekend 
medewerker. Mr C.H. Beekhuis staat; zeer gunstig bekend. 
Het feit dat betrokKene bij hem in dienst is, is volgens 
sommigen reeds voldoende bewijs, dat hij er geen politiek 
extreme denkbeelden op nahoudt. C.H. Beekhui.s zou zo 
iemand niet als medewërker willen hebben. Ook in advoca
tenkringen te Leeuwarden bestaat politiek geen wantrouwen 
tegen de persoon van �orteweg. 
Betrokkene gaat in goede harmonie bij Mr C.ff. Beekhuis 
vandaan. Deze heeft een zoon, die vermoedelijk spoedig 
afgestudeerd zal zijn. C.H. Beekhuis wilde hem dan voor
lopig graag in zijn eigen practijk opnemen. 
H.G.A. Korteweg woont te Leeuwarden op het adres Span;ja:m:s 
laan 23. 
Op dit adres woont als hoofdbewoonster: 
Lammigje Stork, geboren 1 Augustus 1903 te Amsterdam, 
weduwe van Sjoerd Edema, geboren 12 November 1899 te 
Leeuwarden, en haar twee kinderen, Grie�e Edema,geboren 
28 October 1928 te Leeuwarden en Lamber s 1.lldema, geboren 
22 April 1934 te Leeuwarden. 
Omtrent deze personen is niets nadeligs bekend. De moeder 
is Doopsgezind. 
H.G.A. Korteweg kan niet direct een sympathiek persoon 
genoemd worden. Hij is niet prettig en vriendelijk in 
de omgang,maar.rnaakt op vele mensen een stugge, soms bij
na brute indruk. Toch wordt door mensen, die hem beter 
kennen, betwijfeld of deze stugheid een werkelijk natuur
lijke eigenschap van hem is. 
Er zijn symptomen die er op wijzen, dat hij uit zijn aard 
verlegen is en dat hij deze verlegenheid tracht te ver
bergen door een stugge, ook wel onverschillige manier van 
doen. 
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Zelfs ziJn min of meer lawaaierige en branie-achtige 
studentenperiode zou te herleiden zijn tot een verber
ging van zijn ware wezen. Zijn stilheid en teruggetrok
kenheid als leerling van het gymnasium zouden in dat ge
val ·als de meer normale houding beschouwd kunnen worden. 
Ook omtrent zijn intelligentiepeil zijn de meningen niet 
geheel onverdeeld. Het merendeel der tot oordelen bevoeg
de personen neemt aan dat hij over een voortreffelijk 
verstand beschikt, een enkeling ziet hem als geenszins 
scherpzinnig. 
Van enig wantrouwen t.o.v. zijn politieke betrouwbaar
heid is bij geen der informanten iets gebleken. Algemeen 
wordt aangenomen, dat hij politiek op de V.V.D. georien
teerd is, zonder dat dit echter op definitieve uitspra
ken of handelingen zijnerzijds steunt. Betrok kene is van 
huis uit Nederlands Hervormd, maar gaf later zelf op 
niet tot een kerkgenootschap te behoren. 
De indruk bestaat, dat hij voldoende gesloten is om over 
vertrouwelijke aangelegenheden te kunnen zwijgen. Hoewel 
als student luidruchtig, is hij van nature niet open. 
Met zijn gedachten en gevoelens loopt hij niet te koop • 
Zijn levenswijze in Smilde (ouderlijke woning) was rus
tig. 
Gedurende de periode in Groningen had hij wel omgang met 
de arts Kruizinga, wonende Jozef Israelsstraat 53 aldaar. 
Deze is thans als militair bij de Medische Vliegdienst 
te Soesterberg. Politiek wordt deze geacht tot de V.V.D. 
te behoren. 
ffij wordt een betrouwbaar en sympathiek iemand genoemd. 

's-Gravenhp.ge, 31 Mei 1951. 
32. 
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Naam en voornamen:� KORTEWEG, Henri, Guillaume Antoine. 

Datum, jaar en plaats van geboorte: 26 Juni 1920 te Smilde. 

Nationaliteit: Nederlandse. 

Godsdienst: 

Woonplaats: 

Nederlands Hervormd. 

Spanjaardslaan 23, Leeuwarden. 

Burgerlijke staat: ongehuwd. 

1 U!TGEBREJD � 1 

:;:::::.\ Namen der ouders: Cornelis Iman Korteweg \7 
;:f/ Everdina Johanna Leignes Bakhoven -

Beroep of vroeger beroep vader: Directeur N.V. Ontgmnningsmij. "Smilde". 

Militaire dienst: afgekeurd. 

Genoten onderwijs: Gymnasiale a-afdeling Lyceum te Kampen 
Rechtenstudie te Groningen. 

loegere werkgevers: Mr C.H. Beekhuis. 

Vroegere werkzaamheden: Advocaat en Procureur. 

,/1 Particuliere referenties: 
l 

Mr C.H. Beekhuis, Ossekop 13, Leeuwarden 
Prof. Mr J. Wiarda, Verl. Her�weg 130, Groningen
Mr H.J. Bleeker, Praediniussingel 39a, Groningen 
Mr N.F. Hofstee, lioekwaterstraat 92, Voorburg 
Mr W.A. Coops, Monsterseweg 14, Loosduinen • 
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Betreft: P.W. 

Personalia: 

Lelieveld. 1 .. NITTO.K�I
ACD/ 11 

DAT: l{TlJ,
j)
J. 

i PAR: H ,1,) 
--� -

Petrus Wilhelmus Lelieveld is op 1 September 1921 te 
's-Gravenhage geboren. Hij is Rooms-Katholiek en bezit 
de Nederlandse nationaliiei.t. Bij het bevolkingsregister 
te 's-Gravenhage staat als beroep vermeld boekhouder 
taxibedrijf (vroegere ambten. arb. contr. kolenbureau). 

Op 26 Maart 1947 is betrokkene te 's-Graven
hage gehmvd met: 
Niconella Francisca Dries, geboren te Amsterdam, 7 Januari 
1922. 

Uit dit huwelijk is één kind geboren. 
Het gezin is woonachtig te 's-Gravenhage, Van 

Swietenstraat no. 120. 

Milieu: 
Betrokkene is een zoon van: 

Wilhelmus Petrus Lelieveld, geboren te Loosduinen 6 Mei 
1884 

en 
Johanna Wilhelmina van der Waard, geboren te Loosduinen, 
26 Mei 1885. 

De ouders zijn woonachtig te 's-Gravenhage, 
Adriaan Coenenstraat 2. Het beroep van de vader is water
stando�nemer. Zij zijn nractizerend Rooms-Katholiek. Het 
is een eenvoudig en net gezin, dat, vooral vroeger, zeer 
zuinig heeft moeten leven om rond te komen. Momenteel, 
nu de kinderen groot zijn, is hun financiële positie iets 
gunstiger. 
Zij staan in de buurt, waar zij wonen, niet ongunstig be
kend. 

Behalve betrokkene hebben de ouders nog elf 
kinderen. Eén kind is in 1931 op elf-jarige leeftijd over
leden. 

1f Van deze kinderen komen voor: 
l�;K t 1. Wilhelmus Johannes Lelieveld, geboren te Loosduinen, 

23 Januari 1906, van beroep sigarenwinkelier, wonende 
te 's-Gravenhage, Laurierstraat 124. Hij is gehuwd met: 
E:ngelina Maria Paulina Hagedoorn, geboren te 's-Graven
hage, 16 Januari 1902. Uit hun huwelijk zijn drie kin
deren geboren, respectievelijk 18, 17 en 9 jaar oud. 
Het gezin is Rooms-Katholiek. Hij had in de oorlog 
vrijstelling inlevering van radio en was lezer van 

--------- V.O.V.A •• 
2. Leonardus Johannes Lelieveld, geboren te Loosduinen,

6 Juli 1907, van beroep chauffeur, mnende te 's-Gra
venhage, Notenstraat 8. Hij is gehuwd met:
Maria Alberdina Dominicus, geboren te 's-Gravenhage,
16 November 1909. Uit hun huwelijk zijn vier kinderen
geboren, respectievelijk 15, 13, 10 en 3 jaar oud.
Het gezin is Rooms-Katholiek.
Volgens bekomen inlichtingen heeft hij zich op 8 Juli
1942 schuldig gemaakt aan diefstal, c.q. verduistering
van brood.
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3. Magdalena Hendrika Lelieveld.
1 

geboren te 's-Gravenhage
10 Januari 1911. Zij is gehuwd met:
Albertus Jacobus Louwinger, geboren te 's-Gravenbage, 26 
November 1902. Dit gezin is practizerend Rooms-Katholiek.
Zij zijn woonachtig te 's-Gravenba.ge, Laurierstraat 167. 
Ten nadele van Louwinger is het navolgende bekend gewor
den. 
Politie Rucphen, d.d. 17-4-1944: handel in bonnen.
Rb. 's-Gravenhage, d.d. 14-2-1924; diefstal, 1 jr. en
6 weken gevangenisstraf.
Grh. 's-Gravenhage, d.d. 31-3-1926; diefstal, 3 jaar ge
vangenisstraf.
4. Theodorus Johannes Lelieveld, geboren te 's-Gravenhag�
19 November 19g2, van beroep kellner, wonende te 's-Gra
venhage, Gabriel Metsustraat 120. Hij is gehuwd met:
Sara Kuyvenhoven, geboren te Leiden, 26 Juni 1926. 
Uit dit huwelijk is één kind geboren. Het gezin is prac
tizerend Rooms-Kathbliek. 
Ten nadele van genoemde Lelieveld is het navolgende be
kend • 
Politie te 's-Gravenhage, d.d. 14-6-1941! Art. 248 bis,
Wetb. van Str. (zedendelict) -
Rb. te 's-Gravenhage, d.d. 26-8-1941: Als man met een 
andere man ontucht plegen, 2 maanden gevangenisstraf' on
voorwaardelijk. 
Van 3 November 1947 tot 22 November 1948 ingesloten ge
weest terzake van diefstal met meerderen gepleegd. 

De echtgenote van betrokkene is een dochter van Antonius 
Dries

� �eboren te Gouda, 26 Juli 1885 en Johanna Alber
tina eis, geboren te 's-Graveland, 16 Maart 1890. De 
moeder is op 18 Juli 1935 te Amsterdam overleden. 
Het beroep van de vader is adj. commies bij de P.T.T. 
Hij is woonachtig te Jutphaas, Soestdijkstraat 16. Hij is 
thans gepensionneerd. Hij komt niet voor. 
Hij belijdt de Rooms-Katholieke godsdienst en is gee�e
paalde politieke richting toegedaan. Voorts wordt hij ge
acht alleszins betrouwbaar te zijn. Van enige uitlating 
in extreme zin is nimmer kunnen blijken • 
Uit het huwelijk van de ouders zijn tien kinderen 
waarvan betrokkene het vijfde kind is. 

Bijzonderheden: 

Ten nadele van betrokkene en zijn vrouw is niets bekend, 
geworden. Zij zijn overtuigd en practizerend Rooms-Katho� 
liek en onderstrepen de politiek van de Rooms-Katholieke 
Volkspartij. Uiterlijk echter hebben zij weinig belang_ 
stelling of bemoeienis met politieke vraagstukken. 
Ook lezen zij uitsluitend Rooms-Katholieke niauwsbladen. 
Van communistische of andere extremistische belangstel
ling is nimmer iets gebleken. Man en vrouw worden poli
tiek volkomen betrouwbaar geacht. 
Ook anderszins is er op het gezin niets aan te merken. In 
de buurt, waar zij woonachtig zijn, staan zij niet ongun
stig bekend. Voor zover be�end is geworden, voldoen zïj 
regelmatig aan hun financiele verplichtingen. Van eventu
ele schulden, door het gezin gemaakt, is niets gebleken. 
Hun namen komen bij de betrokken instanties in ongunstige 
betekenis niet voor. 

J
>. 's-Gravenba.ge, 7 November 1951. '!\

36. t"�, 



287 :Jodel B 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschap�elijk onderzoek 
wordt per 1 NJ.aart 1950 te werk gesteld als boekhouder: 

-/ 

t Naam: 1,elieveld :/ 

l:'etrus 1ülhe :imus 

Gehuwd 

• 

• 

Voornamen (voluit): 

Burgerlijke staat: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

.Jo onplaat s: 

Adres: 

1 September 1921 

's-Gravenhage 

' s-Gravenha.ge 

van Swie·l;enstraat 120. 

( 



Doss.109/47'.:>4• 
20 April 19?1. m 177y

Betreft: LINDï!JN, Adrianus Arie van der, wonende 
r.'.iolenaarstraat 74 te 's-Gravenhage. 

Antwoord op 
Dis.No.11400, d,d. 26 Februari 1951. 

Adrianus Arie VAH DBR LIND'EU, geboren te Rotterdam 
30 December 1906, woont Molenaars�raat 74 �e 's-Graven-
hage. 

1909. 

Hij is in. 1932 gehuwd met: 
:Niaria Dffi BRUYN, ge boren 1.e 's-Gravenhage :, Augustus 

BetrokKene is van beroep bode bij de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 

Hij behoor� �o� de Nederlands-Hervormde kerk en is 
kerkelijk meelevend. Hij is georiënteerd op de Christe
lijk-Historische Unie, maar op poli�iek terrein treedt 
hij niet op de voorgrond. 

Op crimineel- en politiek terrein is niets in zijn 
nadeel bekend. 

V 2. Il/. 0.
-tJ6



Dcss.109/4754. 

• 

20 April 1951. 

Betxeft;; LINDEJ, i\drianus Arie van der, wonende 
rolenaarstraat 74 te 's-Gravenhage. 

11twoord op 
!lis. no .11400, 'd"êl. 26 Febrtrnri 1951. 

Adrianus Arie VAN DER LIUm:m, ge boren te Rotterdam 
30 December l9üb, 'lioont 1,olenaarstraat 74 te 1 s-Graven
huge. 

Hij is in 1932 gehu�u met: 
raria DE BRUYN, geboren "te 's-Gravenhage 5 Augustus 

1909. 
Betrokkene is van beroep bode bij de Nederlandse 

Organisatie voor Zuiver 1etensch.appelijk Onde1•zoek. 
Hij behoort tot de Nedel'land.s-Ilervormde ke1·k en is 

ker}:elijlc nee levend� Hij is georiënteerd op de Chl.1iste
lijk-His tcrische Unie, maar op politiek terrein treedt 
bij niet op de voorgrond. 

Op crimineel- en politiek terrein is niets in zijn 
nadeel bekend. 
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ilodel B 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onder zoek 
(Z. ,J. O.) is werkzaam als bode: 

1 Naam: 

Voornamen, voluit: 

Burgerlijke staat: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Woonplaats: 

Adres: 

VAlî DER LINDEN� 

Adrianus Arie 

Gehuwd 

30 December 1906 

Rotterdam. 

' s-Gravenhage 

1.1olenaarstraat 74-



' 

• 

287 Model B 

3ij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
(Z. ,i.O.) is werkzaam als jongste bediende: 

Naam: VAN OQSTER.qoun.T ,:,,

Voornamen (voluit): Adrianus 

Burgerlijke staat: ongehuwd !�

Geboortedatum: 30 Mei 1933 

Geboorteplaats: Rotterdam 

1loonplaats: 's--.rravenhage 

Adres: J:ienhovenselaan L�3
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Betreft: J.B.H.Otker.
f 

�---

,<'i ·r; .. 
i ,. 

.�,:. i 

l
-�·-·"'1 

" 
Personalia: 

-. 
i 
1' 

{ /..;. {I -,
..-.. � ... ...- . 

t;WtJ (JJ fl 
- . -- --...:-

Johann Bernard Heinr;ch Otker, geboren 
31-7-1922 te Rotterdam, Nederlander volgens art. 2, 
sub a, van de Wet 1892, Rooms-Katholieke godsdienst,
wonende te Voorburg, von Geusaustraat 183, is een
wettig kind van: 

Bernard Heinrich Otker, geboren 29-3-1897 te Rotterdam,
vreemdeling, Rooms-Katholieke godsdienst, van beroep 
hotelkok, inwonend bij betrokkene

en 
Apolonia Elizabetha van Dommelen, geboren 21-10-1881 
te Delftshaven, Nederlandse, overleden op ll-11-1950 
te 's-Gravenhage. 

. Behalve betrokkene werd uit dit huwelijk nog 
één kind geboren, nl.: 
Petrus Josephus Otker, geboren 31-12-1924 te Rotterdam, 
Nederlander volgens art. 2, sub a van de Wet op het 
Nederlanderschap en Ingezetenschap (1892), Rooms-Katho
liek, gehuwd met: 
Johanna Jacoba Wilhelmina Voorwaldt, geboren 7-7-1925
te Rotterdam, wonende te 's-Gravenhage, Jacob van der
Doesstraat 101. 

Betrokkene huwde op 28-8-1946 te 's-Graven
hage met: 
Wilhelmina Johanna van Dongen, geboren 11-8-1921 te 
's-Gravenbage, Nederlandse, vroeger geen godsdienst, 
thans Nederlands-Hervormd, wettig kind van: 
Franciscus van Dongen, geboren 6-10-1891 te 's-Graven
hage, Nederlander, Nederlands-Hervormd, melkslijter,
wonende te 's-Gravenhage, Parallelweg 246 

en 
Geertruida Johanna Falter, geboren 3-3-1891 te 's-Gra
venhage, Nederlandse, inwonend bij haar man. 

Uit dit huwelijk van de schoonouders van 
betrokkene werd nog áán kind geboren, nl.: 
Hermanus Johannes van Dongen, geboren 26-12-1915 te 
's-Gravenhage, Nederlander, boekdrukker, gehuwd met: 
Diena Talsma, geboren 5-5-1911 te Woensel en wonende
te 's-Gravenhage, Emmaplein 5.

Antecedenten: 
Betrokkene en zijn naaste familieleden komen

niet voor. 

�'s-Gravenhage, 2 April 1951.
'1 - 52
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model A 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek 
(Z. N.O.) is werkzaam als Hoofd van de Administratie: 

/ ( Naam en voornamen:
� 

OTKER, J' ohann t3ernard Heinrich 

Datum, jaar en plaats van geboorte: 31 Juli 1922, Rotterdam 

Nationaliteit: Neder land se 

Godsdienst: R.K. ., 

rJoonplaats, straat en no.: Voorburg, von l:reusaustraat 183 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

.:' 1 Personalia van echtgenote: VAN DOJ.'TG:ffil,T, .Vilhelmina Johanna, 
geb. 11 Augustus 1921, 's-Graven

hage 
�tNaam der ouders: OTKER, Bernard tleinrich 

V.Alf DOMMELEN, Appolonia Elisabeth (overl.) -- -1 

� Beroep van de vader: Chef-kok firma De Haas, 's-Gravenho.ge 

• 

J.11ilitaire dienst: niet opgeroepen 

Genoten onderwijs (evt. vakopleiding, diploma's, welke scholen): 
M.U.L.O.-A met aansluitend 1-jarige handels

dagcursus 
Engelse, Nederl., Duitse handelscorrespondentie 
Boekhouden. 

Vroegere werkzaamheden en werkgeve1:s: · 
ca. 1938-1940 

" 1940-1941 
Ned. Clearing Instituut 
1.iotel-Caf'é iiest. Dijjers 

Il 

lt 

n 

n 

11 11 " den Hout 
1941-1942 1uelkinr. "Leerdam", Marktweg 324, 

den Haag 
19L�2-1945 verplicht tewerkgesteld in Duits

land (Heinkel-.Jerke, Oranienburg, 
Sumey, Klosterle a/d Eger, na ont
vluchting uit Berlijn) 

1945-1946 Admin. v. .vachtgeldregelingen 
1946-1950 1,Iinisterie van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, adj. commies. 

,-·Î/·-:-·· 
·\ 

1 1oo·-------- - -----· 
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Betreft: Mr. W.G. Pleiter, 
wonende Vondelstraat 104 hs., 
te AmsterdaUl. 

1 

% . - /
,.,,

.rad, � gl5.5'J •· ,,.-rvv ... - .... • 
······� tw-o.j 

Personalia: 

îj7( l- /6,{-s, � 

"W Z /.JO - 0/ 

Wilhelmina Gerdina Pleiter, geboren 
te �eist, 7 November 1909, ongehuwd. 

Milieu: 

Betrokkene is een dochter van: 
Hendrik Pleiter, geboren te Amsterdam, 20 Maart 
187.5, 

en 
Huberta Wilhelmina Gerdina Renier, geboren te 
Amsterdam, 28 Maart 1880. 

Zij heeft een broer en een zuster, nl: 
1. Frans Pleiter, geboren 10 Januari 190.5 te

Amsterdam, van beroep bouwkundig-tekenaar
(Op 19 Deoember 1939 afgevoerd naar de gem.
Zuilen), godsdienst Gereformeerd.

2. Johanna Pleiter, geboren te Amsterdam,
13 Juli 1902, godsdienst Gereformeerd, ge
huwd met Petrus Doorn, geboren te Franeker,
22 Juni 1899, van beroep administrateur op
een rubberonderneming, godsdienst Gerefor
meerd, vier kinderen.
Op 12 November 1947 werd hij vanuit Apel
doorn afgeschreven naar Indonesië. Van
193.5 tot 1946 was hij cnet zijn gezin even
eens in Indonesië woonachtig.

De vader van betrokkene is directeur 
en enig aandeelhouder van de N.V. "Van der Velde", 
een maatschappij tot exploitatie van onroerende 
goederen(geplaatst kapitaal f. 100.000.-, geen 
commissarissen). Hij zou vrij vermogend zijn. 

Pleiter Sr. en de overige leden van zijn 
gezin behoren tot de Gerefor meerde Kerk en leven, 
naar vernomen werd, op kerkelijk terrein zeer nauw
gezet mee. 

Hij is lid van de Anti-Revolutionnaire 
Partij. Van zijn gevoelens op politiek terrein 
geeft hij, t:ijlens verkiezingscampagnes, steeds 
blijk, door het aanplakken van reclamebiljetten 
aan de ram.en van zijn woning. 

Omtrent de houding van Pleiter Sr. en 
de overi·ge gezinsleden tijdens de bezetting, is 
niets ongunstigs gebleken. 

- 2 -
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Ne te ilills ter dam het Gereformeerd Gymna
sium te hebben doorlopen, studeerde betrokken� van 
1929 tot 1935 Rechten aan de Vrije Universiteit 
aldaar. Op 29 J"uni 1931 deea. zij ha r candidaats
examen en or resp. 11 J"uni 1935 en 2 November 
1935 slafgde zij voor het eerste gedeelte en 
het tweede gedeelte van het doctoraal-examen. 

Gedu:Bende de laatste acht ja.ren is 111r. 
Pleiter werkzaam geweest als secretaresse van 
het college van curatoren van de Vrije Universi
teit te An�terdam. Ongeveer drie� vier maanden 
geleden is zij verva ngen door Dr. J.D. Dengerink, 
wonende Den Texstraat lhs te amsterdam. 

Zij vervult, na�x vernomen werd, thans 
een functie bij de Rechtbank te Ah1elo. 

Godsdienst: • 

llr. Pleiter behoort tot de Gereformeerde 
Kerk en leeft, naar verno111en werd, op kerkelijk ge
bied nauwgezet mede. 

Politieke richting: 

Ou1tren t de houding van betrokkene tij
dens de Duitse bezetting is niets ongunstigs ge
bleken. Zij was zeèr anti-Duits en anti-N.S.B. 
ingesteld en zou op illegaal terrein ook het hare 
hebben hijgedragen. Zij verr-ichtte veel werk ten 
behoeve van het thans niet meer bestaande bureau 
voor oo�logspleegkinder�n, waarin Prof. van der 
1.i.olen een vooraanstaande plaats innam. 

Haar huidige politieke richting is die 
van de anti-Revolutionnaire·partij. Links extreme 
gedachten zijn haar volkomen vreemd. Zij zou een 
zeer principieel ingestelde figuur zijn. 

Persoonlijke eigenschaDnen: 

Personen, die liir. P+eiter van nabij 
hebben leren kennen, beschri.iven haar als een 
betrekkelijk stille en ingetoc-en vrouw. Voor 
haar taak als secretaresse Vï:..ll de cur�toren van 
de Vrije Universiteit was zij uitermate geschikt. 
�ij is een vrouw van zeer hoge levensstijl, die 
zeer goed leiding weet te geven. Haar ijver en 
toewijding lieten nimmer te wensen over. Zij wist 
zich bij haar omgeving en superieuren steeds be
mind te maken en genoot het volste vertrouwen. 
van de curatoren van de Vrije Universiteit. 

Men acht haar voor 1001. gezagsgetrouw 
en zij zou zeer gesnikt zijn voor het verrichten 
van werkza mheden van vertrouwelijke aard. De 
werkza,mheden, di� zij voor het college van cura
toren van de Vrije Universiteit verrichtte, waren 
van vertrouwelijke aard en nimmer is gebleken, 

- 3 -
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dat 1lr. Pleiter dit vertrouwen ha� beschaamd. 

Antecedenten: 

De namen van Mr. Pleiter en haar naaste 
familieleden komen bij de betreffende instanties 
niet voor. 

Bijzonderheden: 

Het onderzoek naér irir. Pleiter diende 
te ··•orden ingesteld i.v.m. evBntuele samenwerking 
op het gebied van wetenschappelijke beveiliging. 
Haar functie als secretaresse van het college 
van curatoren van de Vrije Universiteit was ver
moed�:J,ijk de oorzaak, dat 01en haar wilde benaderen. 
Daar deze functie thans wordt vervuld door Dr. 
J.L. Dengerink, volgen hier enige nadere gegevens 
betreffende he�. 

Personalia: 

Jan rirk Lengerink, geboren te Vianen 
(Z.H.), 6 Juni 1921. 

Huweli,ik: 

Op 21 .Tuli 19 50 is h ij tE'I Groningen 
gehu· ,d met Lucia Ivlargaretha de Jong, geboren te 
Groningen, 21 Februari l924(gePn kinderen). 
Zij is e8n dochter van Jorrit de Jong, geboren 
te Baarderadeel op 9 Juni 1886 en Adriana van 
der Linde, geboren te Leeuw�den op l September 
1887(overleden). 

De .rong Sr. is directeur van een auto
ver zekerings Mij. en woont te Groningen op het 
adres Oude Botenstraat 23a. Hij mo�t zeer wel
gesteld zijn en is later hertrouwd met mevrouw 
Zijpkens, de vroegene dirPctrice van de Christe
lijke huishoudschool 11J'uliana 1

1 te Groningen • 
Zijn oudste zoon zou in de bezetting door de 
Duitsers gefusilleerd zijn. De Jong Sr. en de 
overige leden van zijn gezin behoren tot de Gere
formeerde Kerk en leven op kerkelijk terrein 
nauwgezet mee. Zijn tweede vrouw beweegt zich 
veel op he�terrein van het Jeugdwerk in de Ge
reformeerde Kerk. Hun houding tijdens de bezetting 
liet niet s te 1.ensen over. De Jong Sr. en zijn over
leden zoon Willem,bewogen zich beiden op illegaal 
terrein. 

De J'ong behoort tot de anti-Revoluti
onnaire partij en staat tP Groningen zeer gunstig 
bekend. 

studie: 

Dr. J'.D. Dengerink studeerde aan de Vrije 
Universiteit te .tilllsterdam en slaagde op 29 J'uli 
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1941 voor z1Jn candidaatsexamen. Op 12 Juli 
1945 de0d hij doctoraalexamen en op 29 Octóber 
1948 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit 
tot Dr. in de Rechtswetenschappen. Zijn promotor 
was Prof. Mr. W. Dooijeweerd te .Amsterdam. 

modsdienst: 

Dr. Dengerink en zijn vrouw leven op 
kerkelijk terrein nauwgezet mede. 

Politieke richting: 

Dr. Dengerink behoort tot de anti
Revolutionnaire partij. Links extremisme is 
hem volkomen vreemd. Hij wnrdt politiek zeer be

trouwbaar geacht. 

Aard en kara.kt�: 

Dr. Dengerink worat beschreven als een 
zeer intelligente jongeman met ee�open en eer
lijk karakter. Hij is ijverig en accuraat en 
heeft een bre�e kijk op allerhande levenspro
blemen. �aken v&n geheime aard zouden bij hem 
volkomen veilig zijn. Hij wordt ten volle ge
zagsgetrouw geacht. 

Milieu: 

Dr. Dengerink is een zoon van: 
Jan Jeurien Dengerink, geboren te Zutphen, 
20 Februari 1883, 

en 
Johanna Hendrika Struve, geboren te Amersfoort, 
3 .Augustus 1892. 

Zijn vader was vroeger Hoofd van de 
Christelijke school te v1a,1en (Lt.H.) en sedert 
19 23 Hoofd van de Christeli jlce lagere school 
te Hoofddorp(Haarlerumermeer) • 

Hij is in 1946 gepensionneerd, wa&rna 
hij naar .rl.lllersfoort verhuisde, waar hij verleden 
jaar is overleden. Hij behoorde tot de Gerefor
meerde Kerk en was de A.R. beginselen toegedaan. 
Zijn vrouw, die eveneens tot de Gereformeerde 
Kerk behoort, zou thans nog te Amersfoort woon
achtig zijn aan het adres Van Lenneplaan ll. 
Zowel te Vianen als te Hoofddorp stond Dengerink 
Sr. zeer gunstig bekend. 

Antecedenten: 

De naraen v� Dr. Dengerink en zijn 
naaste familieleden komen bij de betreffende in
stanties niet voor. 

's-Gravenhage, 12 �anuari 1951. 

34.



aan: B.9 
van: HD(ten behoeve van D.IV} 

Verzoeke, in verband met samenwerking 
met O.K.& W. op het gebied van wetenschappelijke 
beveilig ing een onderzoek categorie A te doen 
instellen naar de navolgende secretarissen van 
curatoren aan universiteiten: 

Mr.J.L.H.CLUYSENA.AR, Rijks Universiteit Groningen 
• � •. ·. ; , ( onderzoek gaarne klaar op 1 Oct • 

• 

Mevr .M .ABBAS, 
1 I • 

. , 
Gem.Universiteit Amsterdam 
(wnd secre taresse) 

>

onderzoek gaarne klaar op 1 Oct. 

Technische Hogeschool Delft 
onderzoek klaar op 1 Oct. 

J/4 
Mej .Mr.W .G .PLEISTER, Vrije Universiteit, Amsterdam 

Y onderzoek klaar op 1 Jan.1951 

R.K.Universiteit Nijmegen 
onderzoek klaar op 1 Jan.1951 

Zou reeds bekend zijn welke andere figuur 
als secretaris van curatoren aan de s.u. te 

Amsterdam gaat optreden, dan dient die toekomstige 
secretaris te worden onderzocht en kan onderzoek 
Mevr.Abbas vervallen. 

!Il), 19 September 1950 
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Betreft: Rij::en, :Barbara A.:H. 

... 

� 
Personalia: 

.__.____:_' :c.,.-' -·-- Zw1J 
hendrü;:a, geboren 12-3-1923 te -:-,-s .... _=-,.,-r-a_v

.,_
0 -�n....,.._a _

;::;
_e_,_,,,Ji

""'� ,,,-� ...-e-r ........ -an ....... _ ..... s-e-,-,,,.c o-o-ms :a th olie' s:e godsdienst ,
secretaresse, wonende te 's-Graven1,.age, T;1rederi�straat 76 
ten l1uize van haar on.ders: 
Riicen, Jo11annes Albertus, geboren 19-8-1893 te "ct.otterd.aro., 
Nea.erlander, Ï:'fooms Catholie'::e godsdienst, voorheen brand
meester l.,i ;j de Rtj":::sinsuectie Brandweer :1ezen, t11.ans pi-
1,reu..r en: 
Ribbens, Cornelia Jacoba, geboren 18-11-1897 te Breda, 
rederlandse, Rooms-r�atholie'ke godsdienst. 
J3etro1r:tene is enig kind. 

�.iilieu: 

De vader V:3.ll betrokkene ·-:,as voor 1940 onderofficier bij 
de artillerie. f-Iet gezin woont reeds =1ranaf 1933 op 1'let 
huidige adres, met een onderbre'.:ing van twee jaar, nl. 
van 1943 tot 1945, toen betrok�::ene met h.s.ar ouders ':':Oonde 
te rij me gen, "Qergendalse,veg 228. H:3.ar vader was toen nl. 
ambtenaar van de l=(i -jl:sinspectie van �1.et 'Jrand':reerwezen, 
een instantie, clie destijds a.eel ui t-naaki:B van h.et Direc
toraat-Generaal van Politie, dat -;eaurende genoemde jaren 
uas 5eëvacueerd naar Ihjmegen, Tl1.ans is haar vader, na 
zijn nensionnering op 55 jarige lee�tijd,Nerkzaam als 
ui1:eur aan een rijscriool, gevestigd 01;> of nabij de ter
reinen van de golfclub te !assenaar. Hij staat be":.�end als 
een eerlijke, 0ronde" man, die zic11 nog ou en top mili
tair voelt. Het ge�ele gezin sta�t in de buurt gooi aange
schreven. Zij bemoeien zicl-t ·.veinig met h.un buren. Zij be
•:ronen een le etage. 
In de benedenwoning van �et perceel Frederikstraat 76 is 
een filiaal van de H. V. "i)e Sierlcan" (melkhandel) geves
ti�d. De filiaalhoudster, die in het benedengedeelte van 
de "'roning achter de ,;rinke 1 1voont, is genaamd: Elisabeth 
de Jong, geboren 18-7-1907 te Hellevoetsluis, Nederlandse, 
geen godsdienst, sedert 1939 ".'ledu·.�e van: !Larinus Albertus 
tlelder'f, geboren 11-2-1905 te 's-Graven1.age. Deze 7veduwe 
heeft een zoon, die in 1938 verd geboren. 
Het gezin Ri:il{en �eeft nagenoeg geen omgang met deze He
du-we, voornamelij1{ daar zij deze als een "'üetskous" zou
den beschouwen. "Sr zou geen sprake zijn van een vijandige 
verhouding, doch eerder van een mijden van omgan5 met 11aar 

Godsdienst en politiek: 

Het gezin staat als Rooms T{atholiek ingeschreven. Alleen 
betrokt;:ene en 11aar moeder zijn kerkelijlc meelevend. Haar 
vader '1.eeft reeds lang geleden om niet nader bekend gewor
den -redenen met de 1rnrk gebroken. Hij zond betrokkene naar 
openbs.re scholen. 
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Zijn poli tie'!ce Ol)Vattingen zou.den geenszins e:x:treem zijn. 
Hij uit zic1:1 zeer anti-communisti.sch.. Vermoed wordt dat 
hij sympathiek staat ten o-pzic11te van de F.v.d.A. 
r�oeö.er en doch.ter worden geacht tot de ,. • V .P. te behoren. 

Levensloop en opleiding: 

Betrokkene doorliep na een openbare lagere s.chool een open
bare �1ulosc11.ool (destijds gev&i:-tigd :ttjehstraat, hoofd 
mej. )aljet) te 's-Gravenhaee. In 1939 slaagfe zij voor 
h.et diploma Itulo-A.. Tot 1943 was zij daarna als steno
t79is te 11er1rnaam aan 11.e t 'lij lrninkoopbureau aan de 'Koningin 
negrac1t no. 16 te 's-Graven11age. 
In October 1943 verhuisde zij met haar ouders naar P'ij
megen, "Pexgendalseweg 228, waJ.r zij een betrekking 'kreeg 
als typiste bij 11et Directoraa;t:;-Generaal van Poli tie, dat 
inmiddels naar Nijmegen '!las geevacueerd. 
Rij de bevrijding van Nijmegen e.o. werd. zij secretaresse 
van de Commissaris Hilitair Gezag in Gelderland en Over
ijsel de majoor Blaauw (thans functionaris bij Unilever). 
Gedurende de 15 maanden dat zij d.eze functie vervulde, 
was zij wer1<za;am te Hijmegen en Arnhem.. 
Vervolgens was zij 5edurena.e 4 jaar secretaresse van de 
a.irecteurTgeneraal van ae Bijzondere Recl1tspleging, mr.

Terv�er,/�rocureur-feneraal te Arnhem. 
!'adien vrera zij in a.ezelfde functie aangesteld bij 
nisterie van Ondervrijs, ::.v.nsten en letensc'1appen. 

Persoonli/te eigenscl:J.ap:9en etc.: 

Op school gaf zij bl ij"k een leerlinge met een rneer dan 
middelmatige intelligentie te zijn. 
Sen aantal -pe �sonen, die 1-taar bij 11.aar verscl'lillende '?'Jer':: 
gevers van nabij 11ebben gekend en dte tot oordelen be
voegd kunnen rvord.en �eac11t" zijn zona.er onà.erscn.ei d  van 
mening, dat zij z,:;er betrouwbaar moet ·,vorden genoemd en 
d.at zij eerlij1;:, plichtsgetrouw, pienter en zeer werkzaam
is. 
Haar ':ara'::ter -vordt gekenschetst als: opgeweid, open en 
behul:ozaam. 
Tegen-buitenstaanèers zou zij zeer gesloten zijn en nim
mer over ha.."l.r vrer1czaamheden sureken. Ook ten onzichtê van 
11aar ouoers zou zij a.it in toepassing brengen. -
lat betreft '1aar uiterlijk: zij zou enigszins excentr-iek 
zijn in l1aar kleding en 11.aaT'tooi (lange haren). Eede bier
door zou zij ·vat opvallend 1.runnen ·,1orc1en genoemd. 
De eerste indru1>:: van 11.aar zou zijn: bijdehand en een tikje 
arrogant. 

Bijzonderheden: 

Betrokkene heeft voor-reur voor een ner1.rkring in 's-Graven
hage. 
Om deze reden sloeg zij ondere, beter betaalde betre,ddn
gen af. 
·'In samenuerking met 11aar vroegere crief, vorengenoemde 
majoor Blaauw, is zij ieder jaar actief wer1:ezaam voor een 
reunie van voormalige officieren van riet I:ilitair Gezag 
in 1elderland en Overijsel • 

.intec'3denten: B&trokkene en haar naaste familieleden l':o-

\
men niet voor. 

/.thans 
1 52. 's-Gravenhage, 2 A:oril 1951.
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Model A 

Bij de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek " 
(Z.W.O.) is werkzaam als secretaresse van de Directeur: 

,.,-t,/ Naam en voornamen: RIJKEJN, Barbara, Adriana, ilendrika 
?'" 

Datum, jaar en plaats van geboorte: 12 �'Ia.art 1923, 's-�ravenhage 

Hat;ionaliteit: Nederlandse 

Godsdienst : R.K. 

Woonplaats, straat en no.: 's-uravenhage, Frederikstraat 76 

Burgerlijke staat: 

� Namen der ouders: 

Ongehuwd. 

RIJKEN, Johannes Aloertus 
RIBBENS, Cornelia Jacooa �' 

.óeroep of vroeger beroep van de vader: ,,-, ,,.�

• 

gepensionneerd ambtenaar Álijksinspectie Brand
weerwezen • 

üenoten onderwijs; (evt. vakopleiding, diploma's, welke scholen): 
L.O. 's-Gravenhage, O.L.S. Schelpkade
M.U.L.O.-A (School voor meisjes, Atjehstraat)
Stenografie, typen, handelscorresponden tie Ne
derlands en Engels.

Vroegere werkzaamheden en werkgevers: 
Jan. 19LI-O- Oct. 19ll-3: steno-typiste Rijksinkoop

bu.reau 's-GraYenhage; 
Jan. 19Ll-4- Sept"1944: D.ü. v. Politie, Nijmegen; 
Sep·t;.19LJ4- Jan. 19L�ó: Secretaresse Commissaris 

Militair Gezag Gelderland en Overijssel; 
Jan. 194b- Feor.1950: Secretaresse Directeur

Generaal voor Bijzondere îechtspleging, 
's-Gravenhage. 
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NOTA 

Voor: OD l?� 
.,,..--.�� 

Betreft: L.�ries. 

Leonard Johan de VRIES 
geboren te Amsterdam, 14-2-1921 
wonende te .Amsterdam, Gerard Terborgstraat 4-III

assistent natuurk. 

Juni 1951: Op 19-1-48 kwartaal-abonne van De �aarheid • 

voll.inf.krt. 


	0001full
	1160b.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full

	1160a.pdf
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full




