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PROF. DE JONG WEIGERT OPENING VAN ZAICEN

Zuivering prof. Kistemaker ontkend
Kamerdebat

IS

niet· erg waarschijnlijk'

Vair onze speciale' vl!:rslaggever
,

.

LOEK HIESELAAR .
AMSTERDAM, 18 maart --:- pe

Twee ",eken geleden, direct na .pet'
ul\kómen.an het: boek over de, ultra-

het me niet' gemakkelijk om als je
g.ezuivefld bent da'!: aan de hand van
sies die kort na de ~ tweede we- cepitrifuge is Ki&temaker mij thuis papie'l.""én te kunnen aantonen. Wáa-rom
reldoorlog in Le.iden belast wa. komen opzoeken. Hij zei mij toen, ,dat doet Kistemaker dat dan niet? Mehij. wél gez.ui vero was en toen' ik hem
vrouw Kistema·ker heert mij. dezer
ren met de .zuivering van hoogle- vroeg' doo:! wi.e. àn~W:oorgiçie hij:.i,Door.· da'gien opgebeLd en g·eze,gd: "Ik vestig
raren, ambtenaren ,en studenten een oommissieonder -Ièiding pan q.r. ..J., er uw aandacht op dat mijn man wel
van' ,'de universiteit' ontkenpen- E. baron de Yos Vim SteenwiJk", de bud- is 'g~verd". Toen i'k haar vroeg: Wat
.
pl'eS1dent cw'aten- van Leiden. Nu zou
wm û verder van mij, zei ze: .. Niets.
pertinent dat p~ofessor K.istema-, dat moge'tij.k kunnen zijn w~t ook die' ik ves~ er alleen uw aandacht op".
ker oolt door hun commissies commissie heeft een aantal mensen
Het boek V'Qn Kiinken·be:rlg komot. mij
gezu'ivetd is. Zoals bekend wordt.. van de universiteit· te beoordelen ge- voor het grootste deel objectief gefun~
"
hap.. maa-r dat waren voornamelijk
deerd voor. Het is ook mi~ onbekend
de grote man in Nedèland van ambtenaren. Ik heb KIstemaker. ,ge- wie
van de regedng~Schermerhorninhet' ultracentrifugeproject in een schreven: als.u nu iaiderdaad gezuidertijd de wenk heeft gegeven ·om het
onl, a.ng~~· uitgekomen boek "De vel'd bent, dap. 'mQet u ~toch eèn zuive-, onderzoek naa·r prof. De Haas en de
Mngsbewijs kWlnen overleggen. dan·
Cellastic-aIfai:re' te stoppen. Dat moet
ul~race~trifuge 1937-1970" vaIj de m~t daarVan toch iets .blijken. l1)aar :~k
Koos VOl'lIink zijn geweest, maar hij-is
Amsterdamse journalist Wim h,?,b d·&-:M' van Kistemaker geen ant- . dood.
Ik acht het de plicnt van prof;
K!\hken.berg besçhuldigd van col-: \VOOrd op geh~d'.'.
L. de Jon·g de archieven ov.er deze
labQratie met de nuitSers V01- . De man die het· beslissende woord zaak in het Rijksinstttuut voor Oorlogs'.
.'
.. . kan spreken is. dr.. J. E. b"roD de 'Vos
documentatie te openen. Dat Kistemagens KlInkenberg heeft prof. KIS- van" Steenwijk, oud.presldent..curator ker en De Haas voor cena'stic en
temaker indertijd zijn weten· ~an de, universiteit va.n Leide~ én oud:- daarmee voor de Duitsers hebben geschappeli]'ke kennis via een man. eommil.&rls van de.koninl'in In Noord·...· wevlcl Lijdt geen enkele. maar dan ook
.
.
~olland. Hij woont nu -in Bloemen..
geen enkele twijfel. Dat is zonder
telorganlsabe onder de naam daal, een' beJaa.rde man die. dool!.. de meer waar. Kistemaker zegt nu dat hij
Cellastic in dienst gesteld van teletoon zegt zicb d~ze kwestie nOl dat in opdflacht gedaan heeft van de
regering in Londen. maa,r dan is. het
D'"·t· .. I
d
d', ., d
'".
preciel te kunnen herinneren en perti_u~ se g~ eey _en Ie on. - ~r- p?-~r nent ontkent prót: KIstemaker te heb. wel vreemd dat de regering in Londen
weckten aan een Duitse atoO:m- boq _"lv.n1. .
.
da·ar U'o.o.it iek:; van gebleken is, getuibom1 voor HitIer.
:>lO~~t ~temalçex: arde oor)og'··nog..
ge het boek van prof. Goudsmit".
. , ; . student was viel hij aIs zuiveringsgeDe heer Idenburg doelt hiermee op
-. Prot. Kistemaker ·heeft. na_ bet uit- va\ niet onder mij. Hij"'is mogelijk wel
nel boe<k. van de Amerikaan geworden
komen vari hét bóek met enile u.~n· voor niijn commissie' geweest om ver- : NMrèr.lan<fëf. pf6feS§)t' Samuel. Goud'Iln ("rk heb eigenlijk leen. tijd om me, klaringen af te leKen over zijn labo-- ;-s,tnit-. die-·--j-n de:'oorlog~vqor- d'e- Ameri~-'
met -dit 8OO.ri, zaken Desl, te.. boudeJl~') r.ato!'iumchef prof. De Haas, maa·r ik
kaanse geheime. dienst heeft gewerkt
verklaard dat hij n& de oorlo. wel he:l:'i·nner_ mij heel goed dat KiSitemaker
en
later een onderzoek h~t ingeSteld
d~elijk-in Leiden gezu:lve\'d ti.
."('
nooit door ons gezuiverd is. Als hij
naar de activiteiten van' Cellastic in
De.' ~mmissie die toen bellUt-. WIS gezuiverd is moet dat geschied zijn
Parijs om via deze onganisatie acht.e-r
met deze zuivering heeft: -echter" nooit door .de commi;ssie van prof. Van Arde Duitse wetenschappelijke oorlogsie~and ~et de naam Ki5tem."k~r,te keI. Ik ken Kiolitemaker overigens 'heel
inspanningen te komen. Prof. GoudbeOordelen I'ehad.
. . .,' _'" ,oppervla<kkig. Ik heb me wel beziggesmit heeft over omjn bevindingen ~
Prot. dr. A. E. van Arkel. hoogleraar tiouèen .1?et de zuj.verin~van ·'prof.. De
'boek geschreven onder de naam
i,n. I;Uste, indertijd voorzitter van .deze Haas. z,lJn leermeester... Dat was ~
"Alsos" dat weinig twijfels laat be:miverifn.g-soommissie zegt: heel verwarde zaak, WIJ konden met
staa-n omtrent de rol van vier Neder·
..;Ik heb Kistemaker n:ooi·t te .zuive- genoeI ..ma~eriaal . tegen prof. De, Haas
landse geleerden die voor Cell'astic
ren gehad, en het, kWQm ons a:ts :com. rOnd~lJgen en hebben d:a:a:-om geen
hebben gewerkt. te weten prof. De
mi8&ie i,ndertijd bijzond8rl V'I'eemd 'voor gancbe~ voorgesteiQ.. Maar ik herinHall8 van het KamerliJ}.g;h Onneslabodat Kistema'ker kon promoveren ...zon- n~ ffi;lj wel dat ,~et een heel merkratorlum i·n Lefden, diens assistent.
der dat hij ons gepasseerd was,,,,w~nt wa:lrd-I:ge'~aak was.
thans prof. dr. J. Kistemaker, prof.t
hij had' bij prof. De Haas 'op het
Ketelaar., 'thans i'n dienst· bij het
Kamel'lî-ngh Onn'es labol'atorium· geho~k·
Akzo·concern en de heer Zwartsenber&'.
we.l"kt, het enig1e laboratorium dat on,
berg.
der. de Duitsers wag blijven doorwer"Mt:.. P. J. IdenburK in Le~den, inder'~
Prof. Kisterriaker heeft op de televi..
ken. Terwijl wij ook wisten d·at hij tij9 seCretaris van de zuiveringscom-'
sie verklaard dat prof, Goudsmit de
voor Cel~astlic had gewerkt. Die' Cel- m1~ie-Vá,n Arke' zegt dat nem nóóit
·la-stic-aff·aixe was een hele vreemde enig Papier onder 'ogen is' 'gekomen
situatie ind"ernjd verkeerd beoordeeld
zaait. ~ Toen _ wij daar inoer·tijd,. een waaruit blijkt dat Kistemaker inderheeft en dat hij zUn visie later hen'oepen heeft. Prof. Kistemaker heeft deze
onderzoek naar instelden, in verband tijd gezuiverd i-s. Misschien dat hij het
veranderde zienswijze echter ruet met
met' de zuivering v·an prof·. De Haas is is, maar: ik weet zeker dat wij hem
schriftelijke' stukken aan,getoond tere( plotsel'in'g uit Den Haa'g de rpedede- niet gèzu-iverd hebbén. Maa'r wat -'ijkt
wiH er .wél een v:erklaring zwart op
lin.g gekomeu_ dat de Cell.asti(l-affaîl"~
wit van prof. Goudsmi.t bes1{\at datewas af·gedaan en dat wij ons ohderrend uit 1968 waa'rin deze· zegt dat zijn
z~ ~arn.aar,,"!...Y~~lb~~~~i~e~
visie zich sinds de oorlog niet gewij.
Ik ,..~e~t.. ~L OP.: .9:e illé!i ..;..~n;..".:'t.-<.l9.,dia:g:.
zi-gd heeft.
u.i,e,t"'ivan wie ~j{~ o~Yie~l"'.. ~J.?,~i~~~,~Q,'~"
afkomstig is, ,maar· j.k~ heb liet -a'ltijd
een. vr.eemde'zaa.k gevond€lll. .
\',

vopr~itters van de twee commis-
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Nav1OOIen
H,et ver~"noed.en b~~taat. dat de. Cellasllc-afiau'e mdertiJd 111 de. J.ar.en
v'eel"ti~ in de do~bt l;s ,gesto'pt in
~~tb-v.an~ cJ;!fJM, Cr;: ça it~
mmls~er-prestdent Sch~erhorn gemaehtlgde was. voor
bijzondere
rechtspleging.
'-' .
De heer SCHERMERHORN om
commentaar gevraagd deelt mee: "Ik
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van

die
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ceUaslic-affaire

niets af en heb nooit iemand- opdracht
gegeven een onderzoek i1!, p.e7.e zaak te
stoppen. Als dat gebeutitJls moet Koos
Vorrink dat hebben geda;in buiten mijn
medeweten. Het Js best\, mogelijk dat
de -zaak toen lounche 'was, rnBilr ik
vraag mij af w,.t voor,. practisch nut
het heeft dezê zaak 'nu nog eens
helemaal op te rakelen. t.:Kistemaker is
nu Jn tt "spotlight geko+;en omdat hij
wetenschappelijk zo ver. gekomen is.
Als hij ergens een onbttekende hoogleraar was geworden. had niemand
meer naar hem omgekeken. Hoeveel
Nederlanders lopen er "iet rond, zelfs
in vooraanstaande posities, met een
oorlogsverleden?'"
"Overigens ben ik wel van mening,
dat nu de zaak eenmaal zo in de
openbaarheid gekomen is alles ook
maar eens tot op de bodem moet
worden uitgezocht. Als ik nu kamerlid
was zou ik de zaak belemaal naylooien. Het is toch ondenkbaar dal de zaak
nu nog eens in de doofpot gestopt zou
kunnen worden. De opê_n vragen rond
Kistemaker moeten beantwoord worden en ik vind dat de heer De Jong de
archi,even m9~~t~ openen Maa
,~t ik
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PROf. KISTE'MAKER
... ge&l1 aankklcht ingediend ...

chieven gesloten te· ~ouden. Een soort
bedrijfspolitiek op particulier terrei'n",
rein."
,
. .,Het enige wat ik mij persoonlijk
van deze kwestie herinner is dat ik
nog een briefwisseling heb .llevoerd
met een professor De Raas uit Leiden.
Die moest gezuiverd worden en dat
was een zeer omstreden figuur."
De beer De Jonl'. directeur van het
rijksinstituut voor oortorsdocumenta.tie beeft de schrijver van bet boek
,.De Ultraeenlrifure 1937·1910" tot nu

toe lnza,.e geweieud in de arebJeveD
en de documenten die er !'Ond de
Cel1asUe·aftaire bestaa.n. Wim KUn·
kenberg heeft nu opnieuw sebrittelijk
eeD verzoek tot prot. De Jon, lertehtj
om de archieven in te zien.
Ook een kamerlid die In .-erbantl
met de geruchtenstroom "!'Ond prof.
Kistemaker wel enige opheldertn,
wenste, drs. E. Visser van D'86, krul
geen toestemming de doeumenten in t.
zien.
Drs. Visser: .,Ik heb de heer De
J Ollg vorige week maandag opgebeld
met het verzoek de stukken in het
archie.f over Cel1astic te mogen inzien.
Eerst zei hij: Ach mUnheer Visser
dna!" k~mt u niet u~t. dat Z!jn wel. 20~.O
pagma"s. En toen Ik aanhIeld. zeI hiJ:
rk kan u er geen toestemmmg voor
geven.
All~en. weh;nJcbapsmensen
mogen dez~ archteven mzfen. To~n ik
~en toesoelm.g m~ak~e op he~ f~t dat
lkzell ook ~lstOrtCUS b,,:o zet h~J: Ja.
maar. voor ~Ie toestemmmg heb Ik ook.
h.~t ~Ia t !I0dlg van h.et bestuur van het
r~~k.sms.t1~uut:;n van de verantwoorde·
liJk~ mlD1ster.
.
Plof. L. de Jong, glsteren telefonisch
om commenta.ar gevraagd, verkla~e
tegen~ver on~. ..Ik kon de beer VIsser
geen mzage m de stukken geven omdat er juist een week eerder door de
heer Van der Spek een motie in de
. kamer was ingediend waarin om openbaarmaking van de archieven werd
gevraagd. Zolang de minister hierop
niet gereageerd heeft kan ik een ander
kamerlid toch geen toestemming Jeeven de stukken maar alvast te .aan
inzien."
De heèr De Jong gaf tegenover ons
voorts toe de heer Visser te hebben
gezegd dat er geen verband bestaat
tussen prof. Kistemakers activitl!iten
voor Cellastic en Duitslands strl!ven
naar een eigen atoomwapen. Hij wenst
verder niet op deze zaak in te gaan
zolang de moties over deze kwestie in
de kamer niet besproken zijn.

..

P. IDENBURG
...nooit papier gezien ...

Het betreft hier twee moties: een
van de heet' Van der Spek van de PSP
waarin gevraa.(d wordt om openbaarmaking van alle Cellastic-stukken en
een van àe heer Visser die wat gema·
_ti,gder. gesteld is en die om openbaarmaking op ~n sóort Vërtrouwelijke

;Jl;>J>ia _'.,..gl,

.K~m:.1'J'Ià.J\"';zl\ucr~;dS

stuld!::en &ij de ~riffie moeten-kUnnen
bestuderen. Mocht blijken dat er "ue~
belastend materiaal in te vinden is
dan zou een parlementaire enquête.
commissie verder onderzoek kunnen
instellen.

Kamer
Drs. Visser: "De kamer kan onder
deze uiterst voorzichtige motie toch
eigenlijk niet uit. Ik hoop op Hn
debat over deze zaak bij bet sU!:mmen
o~er mijn ".lotie, maar ik ben ban, dat·
kamervoorZItter Van Thiel een dergelijk debat wil voorkomen. Er zijn nog
maar een paar kamerdagen en er moet
nog zoveel worden afgewerkt. Ik wiJ
gewoon weten of hei: onzin is wat de
heer KHnkenberg schrijft. Als dat zo
is moet dat maar 'blijken en anders
moet er een onderzoek komen. Dat iS
toch zo duidelijk als wat. Ik begrijp
overigens niet dat Kistemaker persoonlijk niets onderneemt, als bet niet
waar is wat over hem wordt beweerd."
Porf. Kistemaker heeft tot dusver
nimmer een klacht ingediend over
pubUkaties die al vanaf 1960 over hem
verschijnen en waarin hem een collaborerende houding met de Duitsers
word~ verweten.. Hij heeft nu aanlekondl,d dat ziJn vrouw juridische
stappen tegen de heer Klinkenbere
onderneemt, maar daar is de Amsterdamse journalist tot op heden niets
van gebleken.
Niet alleen rond de persoon vanl
Kisterrtaker blijven er vragen onb~t
woord in verband met de ultracentrifuge die Nederland nu samen met
Engeland en Duitsland bouwt. Van
Duitse zijde blijken aan dit l)roject
wetenschapsmensen
verbonden
die
zeker niet brandvrij zijn van een nei.
verleden.

Een zeer hoge positie ·wordt
zelfs ingenomen door de heer
Böttcher, die in de oorlog hoofd
geweest is van het SS-Manschafthaus aan het Rapenburg in
Leiden en kostbare instrumenten uit het Kamerlingh Onneslaboratorium naar Duitsland heeft
laten afvoeren. Hij is daarvoor in
1949 door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.
.

PROf.•SCH€RMEjtHORN
... tot op de bodem ...

·WIM I(LINI(ENBERG:

De cirkel·sluit
zich opnieuw
•

.Van onze speciale verslaliever
AMSTERDAM. 18 maart - .. Ik
'!"Ind bet jammer dat; deze bele
affaire nu enorm wordt toelespitd

op bet oorlopverleden van profes...
sor Klstemaker. Dat oorlopverle...
den intereueeri me leen lor, "leen
in verband met zijn werk bij. bet

ultracentrifuge-project. Als Kilte}
maker ergens gewoon hoogleraar
was geworden dan had Ik me vert
der om de man niet druk «emut.

ma·ar nu hij onze grote man is bU
het ultracentrifUl'eproject en weer
samenwerkt met Duiisers waarmee
hij ook in de.oorlopJa.ren In dle~
'Van Bitter beeft samengewerkt, ,~.
ja., nu ben ik bang. Wui die eeDtri
fUle Is een apparaat waarmee
ook een atoombom kan maken" e
ik acbt de controle op het militair
gebruik

van

die

a

ultracentriful'

volstrekt ontoereikend. En als ~

dan ultcerekend een man bijzit di
in de oorlOJ' ook al md de Duitse
heeft samengewerkt om een atoom
bom voor Bitier te ma.ken. dan
ik kUk: de cirkel sluit zich Ol'
nieuw."

PROF. BUYTENDIJK
... waardering ...

Free-lance joul'na1ist Wim KUn..
ken berg (47) is a-an een lange mo"
noloog bezig. Hij praat snel eon
onrustig, morst koUie op zijn schoteltje. Hij heeft een boek geschreven dat nogal wat stot doet óp~.
waaien. De ultracentrifuge 1937...
1971. Het doopceel van onze bhans
als briljant bekecd staande profes..·
sor Kistemaker wordt daar zorgvuldig in gelicht en Klinkenberg is'
terechtgekomen bU een firma. Cellastic genaamd die in oorlogstijd tal
van patenten en octrooien moest

w.

KLlN~ENBERG

...ik ben ba.ng ...
zien te bemachtigen om de Duits.e
wetenschap in dienst van Hitlel
verder te helpen. Ver:deIJ waarheen?
Naa·r de atoombom meent Klinkenber,g en Kistemak.er he·ett d:aar ·samen met zijn inmidde16 overleden'
leerme~ster prof. De· Ha'as uit Leiden tiard aan meegewerkt.
Kistemaker ontkent niet bij Cel·
lastric te hebben gewerkt ·maar hij
noemde die organisatie in een in..
terview in deze krant kindersp.el.
Klinkenberg : "Als da t zo is moet
het toch ook kinderspel zijn dat
met de geopende dossiers van oor·
logsdocumentatie aan de goegemeente bekend te maken. Als, ik
werkelijk lieg dap zal het toch niet
zo moeilijk zijn om dat aan te
tonen." ~ij is 'er zeker van dat hij
niet liegt. Hij heeft sinds zijn ge·
ruchtonakende boek UItkwam de
nodige reacties gekregen, ,.maar
geen enkele afwijzende" zegt hij fel.
geen ex-nazi heeft me opgebeld om
te zegg.en dat ik gek of idioot ben.
Ik heb ook een zeer vriendelijke
brief van ·prof. Buy~ndijk gekregen,
de beroemde psycholo:og, waarin
deze- mij zijn waard~ing' en erltentelijkheid voor het lboek betuigt."

