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Betreft: R.l:I.A. Hijmans, 
wonende Plein 1918 nr. l te Hengelo. 

Personalia: 

Rudo1f I.1arinus Arthur Hijmans, gebo.r<en 30-5-1909 te 
.Arnhem, Nederlander, geen -godsdienst .• 
Hij is in het bezit van het paspoort nr. 580590 geldig 
tot 11-5-1952. 
Hij huwde op 20 .augustus 1942 te A1me1p met: 
Johanna Gerdina Grobben, geboren 20-6-1913 te Hasse1t, 
Neclerlandse, godsdienst N.H. · 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. 

Ouders betrokkene: 

Hugo Siegfried Johan Hijmans, geboren 8-4-1867 te Arnhem, 
Federlander, geen godsdienst, over1eden 18-2-1944 te 
.Arnhem. 
Heeft altijd te Arnhem gewoond, 1aatstelijk aan het 
adres Stijnstraat 25. Vroeger beroep: advocaat. 
Johanna Petrone1la Hargaretha Vieweg, ~eboren 29-7-1873 
te Leeuwarden, Keder1andse, godsdienst Ned.Du.its Herv •• 
Over1eden 28-11-1948 te Arnhem. 
Uit dit huwe1ijk werden beha1ve betrokkene nog drie 
kinderen geboren: 
1. Nancy Johanna Carolina Jacoba, geboren 15-10-1897 

te Arnhem, ongehuwd. 
Verb1ij ft in een gesticht te Groningen (Paus-gang weg 3 ). 
Zij staat onder curatele als gevolg van zwakke geestes
vernogens. 

2. Este1la Margaretha Dorothea, geboren 25-1-1896 te 
Arnhem, one;ehuwd, wonende te B1oemendaa1, is :.-eester 
in de Rechten. 
Beroep: administratrice van het Kennemer Lyceum. 

3. Hugo dobbert, geboren 6-10-1900 te .Arnhem, wonende te 
Heemstede. 
Zonder beroep, is gepensionneerd 1andrechter van Medan 
(Ind.) • 
Is gehuwd met Johanna Loncq de Jong, geboren 20-4-1904 
te Rotterdam. 

Ouders der echtgBnote: 

Jannes Jan Grobben, geboren 27-2-1880 te A1me1o, Neder-
1ander, godsdienst N.H. Vroegere beroepen: kassier van 
een Boeren1eenbank en hoofdonderwijzer. 
Thans zonder beroep en woonachtig te A1me1o, S1uiskade 
N-zijde 124. 
Everdina Leyendekker, geboren 23-7-1870 te Rijssen, 
Neder1andse, godsdienst N.H. Adres a1s echtgenoot • 
.Jeha1ve betrokkene's echtgenote werd uit dit huwe1ijk 
nog een zoon geboren: 
Johan Hermannus, geboren 21-10-1903 te Rijssen. Hij was 
gehuwd met J.S. van Huyks1oot, geboren 18-8-1906 te 
Rotterdam, doch scheidde van haar in 1942 te Amsterdam. 
Hij is op 14-4-1943 hertrouwd met G.K1oek, geboren 4-11-
1905 te Ape1doorn. 
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Ten aanzien van betrokkene is het volgende gebleken: 
Opleiding: 
Als schoolopleiding heeft hij genoten, de lagere school, 
vijf jaar H.B.S., waarna hij de Hogere Textiel school 
te Enschede bezocht en slaagde voor het eindexamen. 

Bijzonderhedeni: 
Voor zover viel na te gaan_,heeft betrokkene reeds van 
voor de laatste wereldoorlog gewerkt bij het advies
bureau Berenschot, waar hij thans nog werkzaam is. Dit 
werd alleen onderbroken door de tijd in militaire dienst 
doorgebracht met de Duitse inval en later als reserve
officier in Indonesie. 
In 1940 (met de Duitse inval) diende betrokkene als re
serve-officier te Dorarecht. Kart na de capitulatie 
van Nederland werkte hij weer voor het bureau Berenschot 
als bedrijfseconoom en woonde van 1941 af tot 1951 te 
Groningen. 
Hierna vestigde hij zich aan het huidig adres te Hengelo. 
Hij was van 1946 tot 1949 in Indonesi~~waar hij als re
serve-officier diende bij de K.L. en was ingedeeld bij 
de Off. Selectie Groep te Bandoeng. Hij bekleedde de 
rang van kapitein. 
Voorts heeft betrokkene een korte tijd in Amerika ver
toefd in opdracht van het Bureau Berenschot 4 om aldaar de 
z.g.n. arnerikaanse Discussie Methode te bestuderen. 
(Dit houdt in, het voeren van een effectief zakengesprek 
welke tot leverantie resultaten e.d. moet leiden). 
Vernomen werd nog, dat hij in zijn beroep zeer goed vol
doet en zeer veel prijs stelt op zijn werk. 
Politiek, karakter eigenschappen, geloof: 
Uit betrouwbaar informatieve bran werd vernomen, dat 
betrokkene geen lid van een politieke partij is en 
weinig politieke belangstelling heeft. Hij verdiept zich 
althans niet in politieke aangelegenheden. 
Hij is Oranje gezind. 
Hij heeft een min of meer sociale denkwijze, hetgeen 
waarschijnlijk is toe te schrijven aan het feit, dat hij 
in zijrt beroen veel te mPken heeft met de sociale pro
blemen in de diverse bedrijven, welke weer nauw samen
hangen met de bedrijfs economische vraagstukken welke 
hij te behandelen krijgt. 
Tijdens de Duitse bezetting heeft betrokkene een duide
lijke afkeer getoond voor het Nat.Socialisme en het 
Duitse regiem. In deze periode heeft hij zich sterk op 
de achtergrond gehouden, oak al daar hij van Joodse af
komst is en dit in die tijd vele gevaren met zioh braoht. 
Betrokkene is een persoon die op het eerste gezicht de 
indruk maakt in zichzelf gekeerd te zijn. Personen die hem 
kennen,beschouwen betrokkene als een persoon die prettig 
in de omgang is. Hij is een onderhoudend prater en ·kan 
zeer tactvol met mensen omgaan. Hij is absoluut betrouw
baar, eerlij k en re13htui t. Verder :is hij in al zijn doen 
en laten gematigd, 
Betrokkene staat moreel en zedelijk goed aangesohreven. 
Hij maakt een zeer matig gebruik van sterke drank. 
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Ook ZlJn huwelijksleven is goed te noemen; dit huwelijk 
wordt beschouwd als te zijn 11 een goed ouderwets en dege
lijk huwelijk 11 • 

Ten aanzien van betrokkene's ouders kan gezegd worden, 
dat beiden goed stonden aangeschreven en betrokkene's 
vader in leven te Arnhem be~end stond als een zeer goed 
en respectabel advocaat en mens . 
Ook betrokkene's echtgenote en haar ouders staan goed 
aangeschreven en er valt niets op hun gedrag aan te 
mer ken . 
Betrokkene 's echt~ enote komt uit een goed christelijk 
milieu en is een geregeld kerkbezoekster . Ook zij heeft 
evenals haar echtgenoot geen politieke belangstelling. 
Voor haar huwelijk was zij lerares aan de huishoudschool 
te Groningen. 

Ten aanzien van alle in dit rapport genoemde personen 
is bij de verschillende instanties niets ten nadele be
kend. 

;1.s-Gravenhage, 19 November 1951. 
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Aan : h . C. ( t. b . v. CEF ) 

Van : B IX 

Betreft: rapport J. !d. Louwerse, Brem1aHn 12 Hi1 veraum 
toegezonden dd . 15 October 1951 

Het nummer van het bovenaangehaalde 

J rapport is niet 2317/195l,maar 2316/1951. i1t 
U dit overeenkomsti~ veranderen ? 
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Betreft: J.M. Louwerse, 
Brem1aan 12, 
Hi1versum. 

Betrokkene.!. Ir. Johan Marie Louwerse,werd geboren op 
3-5-87 te H1itar(Ind.), is Neder1ander, godsdienst N. H. 
Hij is in het bezit van het paspoort nr. 533787, ge1dig 
tot 29-7-52. 
Sinds 7-6-26 is hij wcronachtig t~ Hi1versum en was voor
dien gevestigd in Ned . Oost-Indie en Haar1em; te Haar1em 
hu-Jde hij op 28-5-12 met .\.driana Har~aretha van der Crab, 
geboren 16-7-88 te Breulcelen St. Pie ers, Nederlandse, 
godsdienst ~ . H. 
Ui t di t hu~re1ij 1{ werden drie <:inderen geboren: 
1. Adriana largaretha, eboren 25-10-13 te Semarang . 
Vertrokken naar Zeist. 
2 . Johan Marie , geboren 2-9-16, Djocjacarta. Ongehuwd; 
ouders thuis. 
3. Joha.nnes Hendrik, geboren 6-2-20, Soerabaja . 
Gehuwd met G.A. Leyds, geboren 19-9-21. 

Ouders: 

Betro1oelcene 's vader is geheten Joost Johan Louv1erse, ge 
boren 12-11-1847 te ·re1mond , Neder1ander , godsdienst ~e 
Bij is op 27-2-08 te Den Haag overlden. H~j ~as gehuwd 
met T1arie Theresia DC>U'les De 1:ker , geboren 25-5-58 te 
Delft, Wederlanose, ~odsdienst 1 . H.(Over1eden, p1aats en 
datum onbekend). 
Voor zover be'~end werd ui t di t huvJe1 i.j~c s1echts een zoon 
geboren(betrokcene). 
De ouders YJo onden v.a. 1-9-64 te "Jageningen en verhuisden 
op 11-10-66 naar 1Ie1mond . On 25-7-67 verhuisden zi j n~ar 
Schoten en vertrocken van hieruit naar Fed. Oost Indie. 
Uit Indie terug ~e~omen vestigden zij zich op 1-2-08 te 
Rijs·.'lijk. 

Ouders der echtgenote: 

Johannes Diederik van der Crab, geboren 31-1-57 te Ter
nate(Ind.), Neder1ander, over1eden. Hij was vroeger van 
beroen commissionnair in effecten. 
Hij was gehuwd met Adriana Margaretha 'IYssen, geboren 18-
6-64 te Loenen, Neder1andse, over1eden. 
Uit dit huwe1ijk werden vier kinderen geboren, te weten: 
1. Adriana .~argaretha( echtgenote van betrokkene); 
2. ~.:aria E1isabeth, geboren 16-3-90 te Ijoenen; 
3. Christina Diderina, geboren 15-10-92 te Loenen; 
4. Joza.nna, geboren 17-12-94 te Loenen. 

Ten aanzien van betrokkene en zijn echtgenote werd van 
een bron, die betrouwbaar is te acl1ten en betrokkene en 
zijn gezin reeds 20 jaren kent, het vo1gende vernomen: 
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Betrokkene had als ingenieur voor de oorlog een eigen 
ingenieursbureau, he~velk met de oorlogsjaren niet is 
voortgezet . Zijn huidig beroep is raadgevend ingenieur 
voor de industrie . 
Aangenomen wordt, dat betrokkene op politiek gebied 
zich aangetrokl{en gevoelt tot de V. V.D., hoewel hij 
niet actief op politiek terrein beweegt en ook geen 
is van een politieke partij . 
Tijdens de oorlogsjaren heeft hij zich doen kennen als 
een goed Nederlander en hij is beslist Oranje-gezind . 
Uit de bezettingsjaren is o .a. van hem bekend, dat hij 
in zijn huis een Duitser had te huisvesten, doch dit 
op principiele gronden heeft geweigerd. In die jaren 
heeft betrokkene ook el contact met Dui tsers of met 
Duitsers sympathiserenden gemeden . Hij zou dit zeer con
sequent hebben doorgevoerd. 
Te Hilversum heeft hij tijdens de bezettingsjaren veel 
goed gedaan door financiele steun te verlenen aan gez~n
nen ., die als gevol g der Duitse overheersing in financiele 
nood verkeerden • 
Er wordt beweerd(dit is . echter niet na te gaan) dat hij 
en zijn echtgenote ook nu nog enkele in financiele nood 
verkerende gezinnen steun verlenen. 

I<araktereigenschappen: 

Betrokkene wordt gezien als een bescheiden persoon, die 
zich zelf niet graag op de voorgrond ziet geplaatst . De
ze bescheidenheid neigt echter in het geheel niet naar 
timiditeit, daar hij zich laat gelden wanneer uit nodig 
is. Hij is zeker van zich zelf, een scherp waarnemer en 
maal{:t een zelfbewuste indruk. 
·vat zijn tegen·voordige liefhebberij betreft is niets 
kend . 
Zij hobby was tot voor de oorlog het tennisspel , waarvan 
hij een geregeld beoefenaar was . Voor de oorlog was hij 
te Hilversum lid van een plaatselijke tennisc lub . 
In verband met zijn reeds gevorderde leeftijd beoefen t 
hij deze sport niet meer • 

Zijn echtgenote, A. L van der Crab, staat bekend als een 
hulpvaardige, vriendelijk vrouw. 
In haar doen en laten is zij zeer eenvoudig en is niet 
"uit de hoogte", hetgeen door haar omgeving wordt ge
waardeerd . 
Wekelijks is zij enige uren tegenvroordig op bijeenkoms 
der ulaatselijke Huisvrouwen Vereniging . Zij wordt ge
acht door de personen ,waar zij omgang mee heeft . 
De familie I,ouwerse staat te Hilversum goed aangeschre
ven . 

Ten aanzien van alle in dit rapport genoemde personen 
is bij de verschillende instanties niets ten nadele be
kend . 

's - Gravenhage , 12 October 1951 . 
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Betreft: H.G. Hey, 
Kerkewijk 173, 
Veenendaal. 

Hendrikus Gerardus Hey, geboren 30-1-01 te Ede, Nederlan
der, godsdienst gereformeerd , in bezit van het paspoort 
no. D 0295ll,geldig tot 24-11-52. 
Hij is gehuwd op 30-4-30 te Veenendaal met 
Vroegere adressen: tot 1932, Ede, daarna Ve 

Beroepen: 

Voor de oorlog eigenaar van een kousenfabriek. 
Tijdens de Duitse bezetting Dir. v.h. Bureau Distex; te
vens Algemeen Qemachtigde van het Bureau Inbeslagrgenomen 
goederen. 
Thans: eigenaar van een textielfabriek te Veenendaal en 
Directielid der textielfabriek S~encer en Hey te Culem
borg. 

Poli tiek: 

Wat betreft betrokkene 's politieke antecedenten is er 
niets op hem aan te merken . Hij is lid der Anti Revolu
tionnaire partij en wordt geacht zeer Oranje gezind te 
zijn. 
Hoewel hij lid is der A.R. partij, beweegt hij ziCh niet 
intensief op politiek terrein. 
Tijdens de Duitse bezetting heeft hij goed werk verricht 
door onder andere financiele steun te verlenen aan fami
liesJ waarvan de kostwinners in Duitse concentratiekampen 
ver:bJ.even. 
Ook schijnt hij aan de illegale beweging gelden verstrekt 
te hebben ter ondersteuning van het verzet.(van dit laat
ste is echter niets definitiefs vast te stellen). 
Voorts wordt betrokkene geprezen voor zijn gedrag tijdens 
de Duitse bezetting in het boeknHel en Hemel van Dachau", 
geschreven door Ds. J. Overduin. 

Karaktereigenschappen: 

Betrokkene is een zeer intelligent en hard werker. Hij 
staat aangeschreven als in de eerste plaats te zijn 
"bussines man" en wel in Amerikaanse stijl. Hij geeft de 
voorkeur aan groots opgezette plannen en streeft er naar 
in zijn textielbedrijven het Amerikaans systeem te volgen 
dit wat betreft de service, administratievoering, perso
neelsvoorzieningen, enz. 
Als voornaamste punt in zijn ka~akter valt op, dat hij 
zeer "berekenend" is; dit in al zijn doen en laten. Hij 
weegt altijd zijn belangen af tegen die van anderen, ook 
in het normale leven bui ten z ijn beroep. 
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Andere bijzonderheden: 

Betrokkene bekleedde tijdens de bezetting de neven-funct 
van Algemeen Gemachtigde voor het Bureau van Inbeslag ge
nomen Goederen(Abego). Zodoende had hij toegang tot de 
kluis van genoemd b~u en kon onder hem gesteld personee 
op zijn last ook goederen uit de kluis halen. 
Bij de evacuatie van Arnhem(l7-9-44) heeft betrokkene uit 
de kluis van genoemd bureau enige horloges en een Leica 
fototoestel doen halen door een der leden van zijn perso
neel en deze goederen meegenomen. Hiervoor had hij zich 
later bij de Politie te Arnhem te verantwoorden. 
Uit een getuigen-verhoor bij de Politie te Arnhem is ge
bleken, dat betrokkene kort voor de evacuatie van Arnhem 
had uitgelaten, dat hij gaarne enige waardevolle artike
len zou bezitten, welke artikelen onder zijn berusting 
waren uit hoofde van zijn functie bij de Abego. Deze 
zelfde getuige verklaarde, dat betrokkene een Leica foto
toestel uit de kluis der Abego had laten halen tijdens de 
evacuatie. 
Bij het verhoor terzake verklaarde betrokkene dat de ge 
genverklaring juist was . Hij had echter de medegenomen 
goederen laten taxeren en de taxatiewaarde f. 350.-- be
taald. Dit bedrag zou zijn afgedragen aan een zekere Mej. 
van Buuren(een schoonzuster van betrokkene), welke even
eens bij de Abego werkzaam was . 
Een schriftelijk bewijs hiervan kon echter niet vro rden 
overgelegd.(Voorts zie antecedenten). 

Ouders van betrokkene: 

Lammert Hey, geboren 19-1-64 te Rheden, Nederlander, go 
dienst Gereformeerd, laatstelijk woonachtig te Veenendaal 
~ erkewijk 29. 
Overleden 12-10-48 te Veenendaal. 
Hij ~as gehuwd met Joutera Roskam, geboren 7-5-69 te Bar
neveld, Nederlandse, godsdienst gereformeerd. 
Overleden 23-7-23 te Veenendaal • 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. 
Echtgenote van betrokkene: 

Johanna Maria van Buuren, geboren 21-6-05 te Veenendaal, 
Nederlandse, godsdienstfereformeerd. 
Uit het huwelijk met betrokkene werden 2 kinderen geboren 
die nog minderjarig zijn. 

Bijzonderheden: 

J.M. van Buuren is afkomstig uit een goed gezin. Haar 
ouders waren min of meer gefortuneerd te noemen. 
Op haar gedrag valt niets aan te merken en zij beweegt 
zich in het maatschappelijk leven in de betere kringen, 
overeenkomstig de positie welke haar echtgenoot inneemt. 

Ouders der echtgenote: 

Jacob van Buuren, geboren 23-12-77, Hogeveen, Nederlander 
godsdienst Gereformeerd, overleden 7-3-45 te Hamburg(Dld. 
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Vroeger beroep: fabrikant. 
Vroeger adres: Veenendaal, Kerkewijk 87. 
Hij was gehuwd met Petronetta Rolina Blanken, geboren 
11-7-82, Hogeveen, Nederlandse, godsdienst Gereformeerd. 
Overleden 30-9-17 te Veenendaal. 
Hij is hertrouwd op 26-2-20 te Amsterdam met Margaretha 
Elisabeth Koekkoek, geboren 24-8-78 te Amsterdam. 
Huidig adres: Veenendaal, Kerkewijk 89. 
Uit het 2e huwelijk werden geen kinderen geboren. 
Uit het eerste huwelijk werden 4 kinderen geboren. 

Antecedenten: 

H.G. Hey, geboren 30-1-01 te Ede. 
Pol.Ede: 1945 overtrading der Arb. Wet. 
Pol. Veenendaal: 1946 aanhouding verzocht door Hoofd-Com
missaris van Politie Arnhem i.v.m. diefstal of vermissing 
van o.a. een fototoestel. 
Politie Arnhem: Verhoord voor het in bezit hebben van 
een Leica fototoestel, hetwelk afkomstig van het Bureau 
Inbeslag genomen goederen te Arnhem, waarvan de heer Hey 
Alg. Gemachtigde was. Geen strafbaar feit bewezen; p.v. 
en fototoestel gede~oneerd bij de Griffie te Arnhem. 

Ten aanzien van alle andere in dit ra~port genoemde per
sonen is bij de verschillende instanties niets ten nadele 
bekend. 

y 's-Gravenhage, 5 October 1951. 
66. 
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Not a van: Hoof d BVD 
aan: Hoof d C (t.a.v . Dr s. Hardenberg) 

Copie aan ~~s Fel derhof en Van Maanen. 

Betreftc Onderhoud met de Heer Steendi jk, onder
directeur van de Ned. Randel Mij . t e 
Amsterdam op 28 Juni 1951. 

De Heer Steendijk deel de mij mede , dat hij , 
tijdens zijn gesprek met Dr s. Hardenberg uit een op
merking die deze maakt e , de indruk had gekregen, dat 
er van Overheidszijde bezwaren zouden zijn t egen 
goudtransacties met l anden ach t er het I Jzeren Gor dijn . 

Onder ~oudtransacties verstond Steendijk in dit 
verband het zoeken van een koper van Russisc~of sa telliet-
60Ud erge in de 1ereld, wel ke koper dan in dollars dit 
goud moest betalen . Deze t ransacties wor den geregeld door 
de Ned. H del Mij . gedaan, maar noch het goud , noch de 
dollar s komen ooit in Nederland. Ala voorbeeld gaf hij 
,ij de volgende t ransactie . 

De Staatsbank i n Pr aag vraab~ t el egrafi sch aan 
de Ned. Handel Mij . in Amsterdam om een koper t e zoeken 
voor een zekere hoeveelheid goud. anneer deze koper ge
vonden is, wordt het goud gel everd b .v. in Tanger, terwij l 
de betaling in dollars geschiedt b .v . in ~witserland. 

De Heer Steendi jk vroeg mi j of zijn indruk uit het 
gesprek met Hardenberg juist s, dat men i n dergel i jke 
t r anaacti es i ets ongeoor loofds zag, althans i ets wat liever 
niet ~oeat gebeuren, t erwille van de Europese s~enwerking 
t egen Rusland. Ik heb h·m op deze vraag geen ant woord ku..,nen 
6even, omdat i k mi j ten enen male onvoldoende deskundig 
achtte, doch beloof de de zaak onmiddellijk te ~ullen opne
men en hem de uitslag van mijn onderzoek te zullen berich
t en . 

Wel deelde i k hem mede, dat i k ni et in~ hoe men 
ooit dergelijke t r ansacti es zou kunnen voorkomen , gezien de 
vel e weben di e er open stonden voor Russen en satellieten 
om deze 5 oudt r ansactiea uit te voeren . Indi en de Handel Mi j . 
dit niet zou doen, zou een ander e Neder lander of buiten
lander dit werk o~vtwijfald overnemen en zel f s een int er
nationale overeenkomst zou hier nauwelijks baat .unnen 
brengen . 

Gaarne zo spoedig mogelijk antwoor d op Steendi jkb 
vraag, t eneinde hem t e kunnen i nlicht en . 

30 J uni 1951. Hoof d BVD 
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Nota. vanJ H BVD 
a.anr HO (t.a.v. Drs. Ha.rdenberg) 

cp. aan rs lieldarhof en Van Maanen. 

r. Fockema Andrcae uitooneozet, dat wij or bolang 
bij hebben om op de hoogte te era·en van com unistisohe 
finanoiele traneaoties. He ben hem h t bekende vcrhaal ge
daan. Hij was volgaarno beroid ~ijn medewerking to verlenen 
en stelde voor dat de Hoer Rardenberg hem persoonlijk eena 
zou komen opzoeken na een vooraf gemaakte telefonieohe af
epraak. 

De Hoer rdenberg ~al verstandig doen met een 
1retext voor dit ondorloud to vinden in een of ~~der geval 
dat naar of via R. ees loopt. Is zo'n ~oval binnen l of 2 
woken niet aauwozig, laat hij dan maar zon er p=otext gaan. 

Uot · · A· evane ne de ·oat at Trade besproken • 
Rij stond nog op h_tzelfde standpunt ala door hem i~~nomen 
in de Co8rdinntieco is ie. 

Deoprak met ho::1 do figuur van De Yoncey, AA ok
huismoeator . ln strikt vortrouwen doolde hij mij ~ode nict 
volk.o:nen zeker t zijn ds.t De onchy oenzelfdo etandpunt 
innam ala lij (F.A.) . Hij vermoedde dat de stap die De 'onchy 
in Januari on veer no en heaft toen hij de .Ameri·anen nl. 
aarschu.t'de, 1ot ovolg :Gou zijn van eon opmer:·ing die .A. 

kt heeft omtrent daze 7ast ~at Trade tog nover oon 
jon e man Van Deunin on, die evenoana bij dluis:nceater 
we ~t. _.A. be r-t bij die gole0 (lnheid ·e.,e ·:d, dat zij er 
in e toe·o~st no wel ecno kwnad mee konden nneor zij 

een a.ndere houdi lA-:Jen . 
Van Beunin~en m ~eer bevrlend met Kolitsch, 

mat de hij ger eld zo.t to lunchen. 
De ono}~ bevindt zioh op het oecnblik in ~weden 

en is ni t voor be in Juni woer in het land . 
Ik heb af;:msprolten met F. A., die De onch;y en 

zijn zaak door en door kont, omdat "ees de bankier van 
P ~uiemeeater is, dnt ik eind Juni eens met Do lone~ 
over dit onderwerp zal gaan praten om te zien hoe de kaarten 
dan pr~cies liegen. Het is nl . niet onmo~elijk dat De oncny 
boreid zal zijn om :nliohtincen te vorstra~Jten over alle 
gevallen van beste in verandering, die h m ter ore komen, 
o~at hij het g ld voor de opalag dan tooh al haeft verdiend . 

17 Mci l95i. H DVD 
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NOTA van a H BVD 
aan : HC (ta.v. Dre. Hardenberg ) 

cp . aan Mrs Fe1derhof ep Van Maanen . --
Betr.: Onderhoud op 10 Mei met de President-Directeur 

van de Nederlandse Handel maatschappij 1 Baron 
Collot d 1Escury . 

d ' Escury gevraagd om one behulpzaam te zijn bij het 
traceren van geld, dat door de Russen of sate1lieten voor 
c1andestiene doeleinden hier in Nederland zou kur~en worden 
aangewend. Vol1edige medewerking werd toegezegd en Mr . A.J. 
STEENDIJK, onder- Directeur van de Nederlandse Handelmaatschap
pij werd verzocht om bij het onderhoud tegenwoordig te zijn . 
In mijn bijzijn werd de Heer Steendijk opgedragen om zich in 
verbinding te stel1en mot Drs . Hardenberg teneinde een plan 
de campagne op te stellen voor de samenwerking tussen Handel
maatschappij en B.V.D. 

Men schijnt ook bij de Handelmaatschappij een controle
afde1ing te hebben . 

I k beloofde de Heer Hardenberg te zul1en verzoeken 
zi ch telefonisch met de Heer Steendijk in verbinding te stel-
1en om een afspraak te maken . 

11 Mei 1951 H BVD 
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.. ionale en 
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b 1 

et eon fina.nci 1 ex.ert had ik deJ;er ia.,s.n oen onderhoud 
over d.e \f!'c;.a.g op .11lke ijze wij nog .ear efficient an tot 
lusverre h .. t ue .ral us le toevloeiing vc.n geld ui t het vi,jan
delijkc ka;np na.ar h'"t communis .• c in 1 zijn Leledin en in · e
derla.nd ond.cn traceren on zo nod.ie konden voo.rkonen . 

2 middelcn en t elij .~·jd 2 
o.. ,ijn rode. t~r.~n vue als vol t: Gij hcbt 

•en '"t , se. a.: ;olijk onderle~d econoom '1n w i<.:: .,t ver-
lJondon • .;e..:e oan ist echt r e raktijk vun een b ie.r . 

e...,e "'I'Vc..rin is onmisbu.ar teneinie het ·erk na.ur behoren te 
doen . I- bevrij2, 1at Gij rv ren banr~~r kunt .e alen , 

ooh Gij .:oUl't tet vol cnde ku.rmcn oen: 
1. ie~and o ~ n ni t wotensc a clijk niveau, ie tientallcn 

jaren b. rJ~erl7arint:: l1eeft toe te oe e aa.n U econoor.t en do.. '11 at 
tr eh n e n banki·:r t vin en ··tL- :-:: to. ::."" orvuring, l i.e 

· t in U r a.i.,:r..st tr odt, doch ,a.~.vi ia U te en .. en be aald 

Voo_ 
voe ,en, 
de 

.n is iu. 

te ad lscren . 

tueel e&n Hardenb 0 toe to 
te h been in 




