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VERTROl.J 1ELIJK . 
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" In antwoord op Uw schrijven ad . l5 September l95l,No.ll7.7Af 
VertrouweliJk, betr ... f'fende A. A. Slotemaker, \JOn ende te Delft, o~
richt verbincing C het ~olbende; 

Adrianus ATend SLO~EHAKER, 

geboren te ' s- Gravenha5s,3 Juni l927,student,wonende Hof van 
Delftlqan 53 te Delft,is ~edert ~1 DeceMber 1947 te Delft , 
wo~1achtig. Hij vestibd~ ziet te Delft,ko~ende ven 's-Graven
hage . Hij is ongehuwd en behoort blijkens zijn p6rsoonska~rt 
tot de Remonstr.Gemt~nte . 

hij ge1 oot .-uort~toen ondtJrwijs aan de H.B.S . Yan het Vrijz • 
Chri~t.Lyceum te ' s . Gr8Yenhage en behaalde het digloma B van 
die .:::~c.hool op 20 Juni 1944 . Hij studeerde aan die achool van 
1')39 tot 1944 ." 
In 1945 liet hij zich inschrijven ~an de Technische Sage

school te Delft oor ~e studie van Natuurkundig ingenieur . 
dat jflar genoot hij een Rijksbeursvan f -.700.00 . 

Op 28 ·~2rt 1947 slaagde hij voor het examen prop . le gedeel
té , tenvijl hij op 16 October 194.8 slaagde voor het prop . exarner 
2e gedeelte . In 194.9 werd hij aangesteld als c>.ssistent aan h • 
Laboratorium de ~echnisch~ Natuurkunde ven de Technische Hoce 
school te Delft. Op 16 Juni 19?1 slaagde hij Yoor het Candi
daats-examen, zodat hij zich thans aan het voorbereiden is 
het Ingenieurs- examen • 
Hij is de zoon van UicolAP.S Ahasuerü.sï JLOTE?'!..\KER , ~:>eboren te 

• '.s-GraYenhage, 13 hovern'oer 1891 en Iàa La:nberta van 't SArT , 

geboren te Djokjakarta,4 Juli 1893,beiden wonende vermoedelij 
op het adres Apeldoornselaan 161 te 's-Gravenhage . 
Slotemaker Sr . is arts van beroep . 
Volgens de persoonsk:::art was Slotemaker Jr . is het bezit ge

steld .an een Nederlands paspoort No . 49CP.58,geldig tot 16 Ju
ni l952 , afgegeYen door de Burge~eester van Del~t . Dd.30 Aug~s

tus 195l,berichtte men vanwege het Hinisterie 7an Buitenland-" 
se ~ak~n te 's-Gra~enhage,aat dit paspoort irl het ongerede 
was geraekt . 

Volgens personen die Slotemaker van l1eel nabij '{ennen en 
welke personen als volkomen betrouwbaar kunnen worden aange
rnerkt ,is olotemaker de politieke richting ~an de Uhrist.rtist. 

Unie toegedaan. 



• 

Vervolg op schriJven act .l Uctober 195l,No.~18/1951 . 

Hij zou als' vollwrnen regeringsgetrouw kur...nen .:orden aan
gemerkt . Slotemaker zou ook reeds in 19Sl zijn 'acPntie 
Joego SlaYi~hebben doorgebracht. Hij he~ft ook dit j~ar 

en H~l gedurende de maanden Juli en Aug~stus dat land be
zocht . Hij zegt zich nangecroKken te voelen tot uit land, 

omdat hij de prachtige natuur bewonderde . Hij is mbt Log een 

Nederlands student op reis gegaan en heeft ook Griekenland, 
Italie en Frankrijk bezeert . Hij is lid Yan de Ned.Jeugd

herberg Centrale en slaapt ~J.an oo·~ altijd in diverse jeugd

herbergen. Hij zegt Jougo ~laTië nagenoeg geheel te z;l..jn 

doorgetrokken t:Jn zet;t Yeel 'tan dat land,doch weinig Yan de 
politieke opvattinben Yan h~t ·elk te houden. Hij is lid ' 
van ae Chr _;_s-:;elij ke J OrgE' raL'! en Vereni6in~ • 

De naam A . ~.Slotemaker voornoe~d , Loch die Yan zijn ouders 
komt in de alhier gehouden adminis~ratie Yoor. 

De namen zijn gecontroleerd bij de Ffdeling BevolkL~g. 

Verbinding 6. 

Aan de Heer Hoofd van de 
B~nnenlandse veiligheidsdienst 

te 

• 's-t.7raYenhage • 
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~ 1 SEN lf?f-{ oo 117.746 

's-Gravenhege, ~5 September 1951 
Javaatra t 68 

.ierb1j moge ik U verzoeken mij nadere inlichtingen 
te versohaff~n omtrent de politieke ~r~nterin~ en ao ivi
to_tt 'Van: 

nto~~ ~R, Adrianu~, Aren~, 
gebor~u to Den aaag o~ 3 Junl 1927, 
ot-uda.ut, wonende té elft., Tiof va.n Delftlaan 53. 
Betrokl,':_eno heef-t in. Joego- .~lnvi~ 'tTerble-v.en tm .ie be-

gin 'aeptamber 1951 w~aderom in o~rlnnd t.e»uggelceerd. 
ij was in het bezit vap een caerlands paspoor.t, No. 

673262~ àfgegevan te ~e~ndo op 1G.6.19Sl. 
Yt~n belangetelling gaat in' het bijeonäer u~t naar 

het dool van Eijn reis en verblijf in Joo~o-Siav~e. 

UE HOO V D. :OI ST 
an de eer 1 omons deza11 

Commissaris van :Politie 
~te 

D.Eli 
-~ K. E. BPFq/'U 

Rappelt 15 llovember 1951 ~ 

/i~;JJ 
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oftqb? 
~ VERTROUWELIJK 

Datum ontvangst bericht:l~ Juni 1950 
BetroQwbaarheid berichtgever: betroQwbaar 
Waardering bericht: betroQwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

17 Juni 

"!t,d~77! 
·'"' f;/ ~- -·_ I .. "' 

1950. 21 J ~ i 

{ÄCD/ o;r 1:::J 
OPK.4A"R'Ï 

ACO/ 4 e_ 
&Al : l'"f Oj _ ço 

PAR: 

• 
c... ''<, 

In aanslQiting op dezerzijds schrijven Doss.22/38 
van ll JanQari 1950 wordt medegedeeld, dat van betrouw
bare zijde is vernomen, dat de in genoemd schrijven be
doelde ambtenaar van het Yoego-Slavische gezantschap is 
genaamd: 

R.BRIClC. (einde) 

- ~2/~ 



o. T. co~ ~lR~~J~~~~ 
~ ~.?1 6. ,, · No . Gr . V. D. 1319/51 Conf . :.--;-

,( ~ ..l)j .tl 
Bijlagen : een. t>vJ- 1 ~ · I ( 

--;fiÇf, i~ J41 
Onderwerp : A. A. Slotemaker . (Grenspassea& ) . ! 

'. 

. .. I •7 SEP. ~ aL 

AÇtf urr~ . 
In vouwe dezes gelieve U aan te 

treffen een uittreksel ui t een veilig
heidsrapport opgemaakt door Z, naar de 
inhoud waarvan kor theidshalve wordt 
verwezen. 

S. T. 

ArlN: Hoofd B. V. D. 

Typ :19 
Coll : 'J-

• 



U1TTREKSEL VEILrm~~~~~PoR·r ~ONFIDLNTIEEl 

2 September 1951. ! Datum van bericht 
~apporteur 
Van wie is het bericht afkomstig 
Betrouwbaarheid van bericht 
Betrouwbaarheid van ber~chtgever 
Welke acties zijn ondernomen 

Eigen dienst . 
Betrouwbaar . 

: Als voren. 
Visitatie bagage . 
Gene . Met welke instanties wordt sa~engewerkt 

Onderwerp: Grenspassage A. A. Slotemaker. 

Naar aanleiding van een terzake ontvangen tel . 
bericht , moge ik U. H. E. G. het navolgend.e berichten. 

Reisdata en persona- Op Zondag, de tweede September 1951 , des voor-
lia van betrokkene : middags te 8. 05 uur , reisde per D-trein , komende van

af Yougo- Slavie , via Duits land, en via de doorlaat-
- post alhier , Nederland binnen : 

/ f S L 0 T E M A K E 11, Adrianus , t..rend, geboren te 
DEN HAAG, op 3 Juni 1927 , student , van Nederlandse 
nationaliteit , wonende te DELFT, Hof van Delftlaan 53 . 

Zijn mogelijk reisdoel: Daar betrokkene in Yougo- Slavie verbleven heeft 
(volgens paspoort) en hij op genoemde datum Ned. bin
nenreisde , kan hij mo~lijk een bezoek brengen aan het 

~ Waarheids-Zomerfeest-~ :~sterdam . 
paspoort : Hij was in het bezit van een dederlands paspoort , 

No. 673262, afgegeven te Belgrado, op 16-8-1951 , gel
dig tot 15-8-L953, met daarin een al hier onleesbaar 
visum voor Yougo- Slavie . 

bagage : Bij controle over zijn bagage etc . werden geen 
bijzonderheden opgedaan. 

e. Coll : ~ 



N-dTA 

Aan: C 4 

Van : B Staf 

Er zullen twee delegaties naar Joego-Slev~ gaan. Vertrekdatum 
elnd Februari . 

Eon delegatie hes taat uit intall ont1\0J.!;l.n, w. o . ! 

f'J) J:.fw,:· l Lbu MAZIRli.l.. , advocate te A1"lsterdam. , 
nJ>~:t"!l. ~ t Ies SPl!.Tl'ER, red. tmitenl~nd V.K. of V. N. • 

.,.."5 &!i~ xJ Tinus de WINTl!:R , p;eMeenearnbteneEtr in Rotterda.'!l . 
1'.0 '1~0 J\l PO...:lTMU.~, textielltrhei·ler Enschele. 

){, I lies van WEZEL, red. secretaresfle VLJ.J! . 
eST :f "1( ·I Jef I AST. 

16.~~ .. , Frits KIEFT • 
I ... 1 Jnn FE"tffi:ES, stunent te A"tsterdarn. 

~I Frans KKMFKRS , stu~ent ~'!lsterdaM . 

Uoorts gaat er een delegatie v~n journalistam, w. o . 

'>{\Van RANDWIJK, 
,:,J D1~VIDS, hoofd redacteur van do GRO:Elf1 AH!:iTERD.AArlliR. 

Ovl3r het 111eegrH>o van D~~.VIDS 7011 in VL!Jt- krim·en grotrJ vreu5r>e 
n..'-l bestaan, daar deze tot nu toe a~s fel CPTJ- er wêr~~scliom1d.. l"t:!. De reis 7.al 3 weleen duren, ult en thuis , en gaat geheel op !cos-

ten van de Joego-Slavisyhe Legatie. 
De naaM van de hetrokken ambtenaar van het eezantschap is nog 

onbekeni. 

1~ Februari J950 
B.staf. 
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b '. ' ' • u~'O't' bat.r 

1e ~zen n aan: ---
~ J ,..,r,n:J tJ i!J.f!tf.~IlL. o: ---

d. t3rnomt:~n .w t:i J: ---

Van .en ge~oonlijk o~a .!nlor 6 .rd p~ soon \ r hat 

vc~ • e vernomen: 
"D0or ~e~ arbt : ar v et .o~ o- lnv~ er.~ e~anv-

c. p te 'E- r&ve a~ ~i~l vc ra~r.staande i .·v socia_i~ -

1Sch (eorio te ~eJ ,~ üor n .~l lo o~ u.j be ·~i ~i~n 

ec.:l :J.it l.B ra;.E. va .en d• ge;.;. ., a· ..,iflten:.ort een 

k zal br J'1 er. "an ... o ,( - .:>lav1~ '' . ( ein e) 
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