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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Collectie 600 F. Th. Dijckmeester

Periode:
1945-1975

Archiefbloknummer:
C20523

Omvang:
0.10 meter; 5 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Duits.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Mr. F. Th. Dijckmeester 1917-2003

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van mr. F. Th. Dijckmeester (1917-2003) bevat stukken betreffende de kwestie 
"Kersten": het rapport, briefwisseling over dr. F. Kersten (oa. met dr. L. de Jong) en knipsels over 
Kersten. Tevens omvat het een verslag van Kersten over zijn netwerk in bezet Nederland.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Het archief kent geen materiële beperkingen.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het 

gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit 

nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 600 F. Th. Dijckmeester, 1945-1975, nummer toegang 
2.21.281.37, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Dijckmeester, 2.21.281.37, inv.nr. ... 

https://www.gahetna.nl/user/register
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Inleiding

INLEIDING
Levensloop

LEVENSLOOP
Mr. F.Th Dijckmeester, geboren te Haarlem op 23 juni 1917, werd in 1944 als geheim agent van het 
Bureau Inlichtingen te Londen gedropt in Nederland. Nadien is hij in 1945-1946 attaché geweest 
aan het Gezantschap te Stockholm en in die hoedanigheid komt de toen in Zweden woonachtige 
dr. F. Kersten in beeld.

Zijn ambtelijke en maatschappelijke carrière verloopt via het Kabinet der Koningin naar de 
burgemeesterschappen van Zierikzee, Haarlemmermeer en Apeldoorn. Nevenfuncties die hij 
bekleedde waren onder meer de voorzitterschappen van De Open Ankh (o.a. een negental 
psychiatrische inrichtingen), de Rijkscommissie voor de Monumenten en het Genootschap 
Engelandvaarders. Daarnaast vervulde hij bestuurslidmaatschappen van de VNG, het Genootschap 
van Nederlandse Burgemeesters en de Oorlogsgravenstchting. Ook was hij hoofdingeland in 
Schouwen-Duiveland en Rijnland en plaatvervangend kantonrechter te Zierikzee en Haarlem.

Voor zijn vele werk ontving hij verschillende binnen- en buitenlandse onderscheidingen.

F.Th. Dijckmeester overleed op 18 februari 2003 te Amersfoort.

"Dossier Kersten"

"DOSSIER KERSTEN"
De kwestie rond dr. Felix Kersten, onder meer manueel therapeut van Himmler, heeft begin jaren 
vijftig voor de nodige opwinding gezorgd. Centraal stond de vraag of Kersten nu wel of niet via zijn 
contacten met Himmler een bijdrage had geleverd aan de redding van joden door het vroegtijdig 
verstrekken van informatie. Om dit te onderzoeken is een officiële commissie ingesteld; het 
rapport daarvan berust in deze collectie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De onderhavige bescheiden werden in 1996 door mr. Dijckmeester aan het Algemeen Rijksarchief 
geschonken.

De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N 
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

1 Een Hollandsche Informatiedienst, verslag van dr. F. Kersten over zijn netwerk in 
bezet Nederland, in drievoud.
1945 3 stukken

2 Tekst van het rapport, uitgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken door 
een commissie van onderzoek bestaande uit A.M. Snouck Hurgronje, A.J.C. Rüter en 
C.J. van Schelle, inzake de eventuele verlening van een onderscheiding aan dr. F. 
Kersten, fotocopie, met door hem getypte en handgeschreven aantekeningen.
1950 1 omslag

3 Briefwisseling over dr. F. Kersten.
1950-1951 1 omslag

4 Knipsels over dr. F. Kersten.
1950-1951, 1953-1956 1 omslag

5 Duitse vertaling van een artikel van prof. dr. L. de Jong over dr. F. Kersten, met 
bijbehorende correspondentie.
Z.d. (1972) en 1975 1 omslag
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