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DOSSIBR No .......... OD ...... 1240 NAAM: 
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@ 40216 - '46 

1 Aangelegd opl�0-48 in opdracht van C II 
ACD 4 C " 

2 Ter kennisname aan C II 
ACD 4 C " 1-10-48 

J. Deze kwestie wordi· door D 8 in c'Je J.!aten {2'ehouden. Oplef.!P(Ul.
C II 25. 7 .49 '� 
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Aan ACD 
Van D VII 

Er was ook een uittreksel bij van het verslag van 
de oespreking bij Philips op 25 April 1950. 
fü.e1�ui t bleek, dat D VIII zelf de zaak heel. t afgedaan. 

D VII, 21-6-50. 



NOTA 

Aan: D.VIII 
Van: D.VII 

De Fhilips relatie deelde mij mede, dat hij een 
schrijven had ontvangen van S.Boutgast, die medewer-
ker van }rof. Linnaard is en vroeg of een 2-tal Utrecht
se studenten voor de duur van 5 weken op het laborato
rium zouden mogen werken aan een ontvanger, welke be
stemd is voor de sterr·ewacht "Sonnenborgh" te Utrecht. 

De heer van :1. kende Houtgast nog als assistent 
in Utrecht. Ilij vond hem altiJd een excentrieke figuur, 
doch is hem later uit het oog verloren. 

De personalia van de 2 studenten zijn: 

)� brÁ/, H.Hoo, geboren 24-12-14 te Bandoeng, 
� wonende Schiedam, 

vermoedelijk werkende in Leiden. 

G.de Bruin, geboren 29-5-23 te Den Haag,
wonende Den Haag,
werkende te Utrecht.

Desiderata; 1•at is U omtrent boveLgenoemde _personen 
bekend. 

D.VII, 19 April 1950.



UITTREI<SEL 

Voor ......................................... oD .. ··1·240 ....................... . Naam ............ Ste.rr.enwacht .... U.tr..e.cl'lt ............................ ....................... . 

Origineel in ......................... ,o.D .... 601 ................................ Naam .. .. .... Be:v:.e-ilig.i,ng ... P.b..i,1,i.ps................ . ........ ................ . 

Volgnr ............................ Ag.nr ........................... .. Aard van het stuk -Ve;i,cslag ... be-sp.r.e.k.ing, .. op .... 25-4-50 

................................................................................. Afz. .. ...................... n .... VI,I, ............................................................... Datum ....... 14-6-50 ............ . 

• 

• 

• •••••••••

Naar aanleiding van het ve.i·zoek van D.J. Houtgast 
van de stérenwacht te Utrecht om de studenten H.Hoo en 
G. de Bruin, 6 weken bij de N.V. te laten werken, is door
de N.V. besloten, (nadat D VII en D VIII hem ha&den inge
licht over de antecedenten v;-n Houtgast), om dit verzoek
af te wijzen •

• • • • • • • • • • 

Uitgetrokken door ................ ;sr, ......................................................... Afd./Sectie ... .. D .... Id ........................ Datum ....... J/5-6-50 .. . 

Op aanwijzing van ................ D .... V.11.. ........... .............................. . 

� 5074 · '48 
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UITTREKSEL '.t.1t � '� - Î_ d,�< � / .· 

Voor - n� .......... ................ , ............... �.·) ............................... ············ Naam ......... n.-..... .......... ../').,./\,\) .!\ ......... { ... r-......... • .... ...f ' .. '..-a/.:_l...... ..

Origineel in ......... C0 ... 57.'180..... . .......... ..... ...... ............. Naam Bezoek "OP.$.T ... � . .St.er.rammoht ... te ... utrecht .. op .. . 12-3-19'9. 
Volg nr. 0/2 No ....... Ag, nr ........ 6?..7.80 ....... ....... .. Aar<l van het stuk.... . . .... .. . ........... ............................................. .... ..... . 

266/49. ............................. .................. ..... " ..... " ......... "·"·· Afz. .. ... .. .. I. D ... ntr.echt. ...... . .. . . . ......... Datum .15-3.-1949. . .... .. 

��elç van de o.n.s •. r. Md. Utrecht op Zatmdeg
1 12-3-19'9 van 14.30 tot 16.50 uur ae.n de Storrenwacht, Zonnenburg 2 te Utrecht. 

De excursie 1Jtond omer leiding wn: 
Cornelis de J'Aom. {)eboren te Den Haag, 29-4•1921. wanende Kanaal.weg 120 te 
Utrecht. 

• • 
Verder W81"6n aanwezig: . Al1'reci � lfAGEt, geboren te Zeist. 30-9-192? • wonende Slotle.an la te zetst, 1i:lr8eretba ]»genie de IJOL, gebor en to Utrecht• l'l-8-1935, wonellde Bamoons

stre.at U bis a te utreeht, 

• 

Pieter VREELAND, geboren te Ut:roeht, 13•'7•1926, wonende Y..snaalweg 135 te 
Utrecht, 
J'oh.an NDJIJWVEEff, geboren te Utrecht, 3-5-lreo;, l'l'OnCDda Banknstraat 39 bis te 
utrecht, Wilhelmus de rIIJE, geboren te Utrecht, 26-2-192'1, v:onome Gruttersd1Jk 11
te Utrecht, voorzitter etd. Utrecht van het JL.H.;r. v., 
Tjitske tn,'IZ..::N, geboren te GroniDgp. 00..2-19281 W?Aende Alb. Thijm::straat 5 bis
te Utrecht, Jeugdleidster A.N.J'. v., en nog twea onbokerul goblavon !Oden van 
het A.N • .'T. V. 

De rondleid.Jog 1n de sterrent\tlcht zou om 2 uur beginnen, doch op ·dat. uur 
VIEls er noe vr1Jttel niemam. om ca.. 14.10 uur bol<le een man aan bij zonnen
burg m,. 2, waar het observatorium 1a gewoti�. Dit huis staat in verbinding 
met het woon.huis wn de directffl:11' der Sterrenviiacht, "'rot. Dr. !llrcel Gilles 
J'ozet Uim-llt.E1i.T, Geboren te Brugge, 12-2-16{(;, die op Zonnenbu,_-,og No. l WOOllt. 
Rét s 1&nalement van deze 1:1an is. lang ca. l .-70 m._, rechtop st88lld geborsteld 
haar, donkerblond. van kleur, donkerblo.ude snor I droeg bril. Deze man werd door 
de J"AGER voornoemd binnen ge�tan, die tegfl'!l dé onbekende zei, dat hij maar 
op de allderen mest ll.>achten. Even later gingen nog drie heren en een dame bij 
Zolltlenburg 2 naar binnen. 'lt)on kon '?.'Orden v.aarg�men, dat deze mensen door
liepen naar het perceel Zo:menburg l, dus de wonins van Prot. ?llNNAJ!m'. !!et 
signal�ent van de dame luidt: lflll8 ca.. l.f.O m., t€mgér t'igu.ur, rosetg, cUk • golvend baar, mater. lang vinnie gezicht.. 

T'ijdena àe inleiding van de J'AG.m 1n do ooneaezaai werd er nog twee 
mal gebeld on deed NAGEL even open. Amlvankelijk t'lerd ganeend, dat er Hn l>ijeenko.ust ven sterr ekumigen was, maar tijdens de .romleid1ng door de J'AGm, toBn o.a. de zonnekijker werd bezichtiBd, bleek het navolgende.. Deze zonneklj• 
kar 1s 98D. dusdentge afmetingen. dat bet obaervatio-eiJJde zich bevindt 1n de
hoakkerlel'!' van de woning van Prot. MDfflA:IR'r (Zollllenburg 1); dso hoekkamèr 
41ent als werkvertrek ..oor het observatorium. Asnsluitend op het obser,atte
etnde bmDI t zich nog een s peotograf'1sche inriohting, maar daancor ma het 
nodig, <lat er een gat !11 de grond werd gemaakt, zodat daze spec6ogratlsche 
Op!:ltelllng z ich in de kelder van het perceel ZOnn.enburg l betiJ:Mlt. 

Uitgetrokken door .................... ..................................... .................... ..... Afd./Sectie ............ . .... . .. .. Datum ... .. 

A.L. 17249-'47
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UITTREKSEL 

Voor ......... ................. .... . .......................................... . .. Naa111 ·······································--········--··· ............................. , ................................................... . 

Origineel in ....................................................... ·........................ Naam ............... ....... .................... .. ... ........................................... ........................ . 

Volg nr. .... .. ........ ... Ag, nr . .............. ............ ............. ;Aard van het stuk ...... . ................. .... .......................... .............................. .. . . . 

Afz . .......... . ... Datum .... .......... ............... ....... . 

Het ga.t hiervoor is ruim 1n de vloer u1tgebaltt. 20d.nt zich om de kijker een r!.r,g • 
vol"lll1B8 open!ne van ea 12 cm. bNedte bevindt. 'rijdens do rondleiding werden 
bij deze zonne.kijker- in de hoekkamer ate!i!.,en gahool'd" die u1t de kelder k'tmmen 
m lElke .hoorbaar waren door het gat in de vloer. De J"AO-ER ze1 toen, dat er 
nog e6n ver68dering aan da sang wes van �I! Werkgroep..COIZ1.ss1e van het Verbond 
YaU 'îetenschanpel1jke Onderzoekers. Toen goffaagö. werd o� hij daar dan niet 
blj moest zljn. daar hij ook doel uitmaakt van de-ze werk8roep. zei do J'!:O!R 
dat dit eeu CO""JUB-sle was d1o 118 t?erkzaflmheden van de werkeroep te Utrecht 
w:,tstelde. Opmerkelijk is echter, dat- geen dezer memen ooit 1S sezion op een 
vargadoring wn het v.ri.o. De \11.jze waarop tlt'ze 1;1&nson zich aan het perceel 
Zonnenburg 2 vervoegden wees er op, dat z1j 111er bekeni waren en er ma81'!1!8lcm 
ziju seweoat • 

Uitgetrokken door ................................................ ................... .............. ... Afd./Sectie ........ C .. 2 . . ..... Datum l.2+-19'9 ....... .. 

A.L. 172'19-'47



\ UITTREKSEL 

Voor .................. OD .... l.�.iO. .......................... . ................ Naam ................................. S.t..e.r.r..e.w.e...c.ht .... Ut.r.e..cht ...................................... .

Origineel in ............. F..D .... .L0.;5..ó..P. ...................................... Naam ...................................... Dr. .•. J.e.r..ome. .......................................................................... ..

Volgnr ............................ Ag.nr .... 1..9�?..::5. ...................... Aard van het stuk ............. ;r.'.§..l?J?..9.;J;t ......................................................... ........... .. 

................... ........ ............ .. ............... ...................... Afz. .. ...... ID .. JI.tr.e.c.ht .............................................................. Datum ........... 7.:-::.7.�.1HJ .............. . 

• 

• 

Betref't ;Verbond van ·retenscha Jpelijke Onderzoekers. 

Terugko11end op het gestelde in de laatste alinea van het dezerzl.jà:l 
toegezonden rapport A/14 m·. 462' 18 (ACD 38923 in OD 1239) van 

22 Juni 1948 kan i1et volgende worden bericht. 
De in dit schrijven genoemde onbekende Franse professor stelt zich 
voor als Dr.Pécarà (Op uitspraak opgenomen) 
Hij is plm.35 jaar oud,lang 1.65 men geen donker type,haar donker 
bruin,rond gezicht en een kuiltje in de kin.Hij woont in het huis 
van Dr.HOUTGAST,observator aan de Sterrewacht te Utrecht,aah de 
Paltzerweg 233 ,Den Dolder .Hj_j is van beroep astronoom en staat be
kend als anti-Gaullist • 

Uitgetrokken door ......... P.D. ............................................................... Afd./Sectie ......... AC.D ..... 4 .... 0 ........... Datum ........... 14�.2.�.5.0 ......... . 

Op aanwijzing van ... .............. ,C 5 .. 

� SOH • '48 



UITTREIZSEL 

Voor .. .. OD ...... 12.40 ... .. .... .... ....... . 

O · · 1 · OD 1239 nginee m .... ........... .. ........ ........... . ................... ............. . 

Volgnr. .. Ag.nr ... )?.ê.�.?..� 

Naam" Ster r.ewe,q,b.,.t .. .V..t:r..�.9.P.t...! ......... ..................... .. 

Naam .fÀY..êJê.9.P. ... �.�.99.:;:��.9.:r.'.Jum .... Theoretische 

. Aard van het stuk .. 3'.'.�.PP.c:>!.� . ...... . . .............. ......... . 

Afz. I /D. U.tr. eoJ;rt. . .. .... . . ........................ . .................... ....... Datum ... ........ � ?..-:.9.'.'.':'..� 

RAPPBBT 

Dè Yaste personeelsbezetting van de Sterrewacht te Utrecht is momenteel: 

:f;HoogleDaar-Direoteur: Prof.Dr.�iARCEL GILLES JOZEF MINNAERT, geboren te
Brugge 12-2-1893, wonende te Utrecht,Zonnenburg 1. 

tr; Observator: Dr. HOUT GAST, wonende Paltzerweg 233 te Den Dolder, 

4t Assistent: Drs.CORI\TELIS DE JAGER, geboren te Den Burg (Texel) 29-4-11 
, .wonende te Utrecht, Kanaalweg 120, 

K Rekenaar: J .A.A.M. D.Al,lEN-STERCK (nadere personalia onbekend; is waar-
/ schijnlijk uit Belgie afkomstig. 

• 

Alle vier zijn cor.i.munist. 

Dr. Routgast is plm. 1 Mei jl. vo or enige maanden naar Frankrijk ver
trokken. In zijn huis woont c. de Jager voornoemd, samen met een tot 
op heden onbekende Franse professor • 

Uitgetrokken door ....... .. PR................ ....... ........................ ................. Afd./Sectie ....... ....... ...AQ.P. ..... 49 ....... Datum ...... �.'.:}9:::-�

Op aanwijzing van ............. 9. .... .+..+. .......................................... .. 

® 5030 - ''r8 
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