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LEESKRING "DE OUDE ERFPRINS".

Uit een door J. HARTMAN verzonden circulaire blijkt dat
de zgn. "Amsterdamse Kring", thans aangeduid als "Dg oude Erfprins", op k januari zou beginnen met de eerste van een serie
voordrachten over "De actuele problemen van onze tijd (gezien in
Europees verband)".
Hierdoor kan, aldus vermelde circulaire, worden voldaan
aan het verzoek der velen, die een objectieve voorlichting wensen
over de culturele, economische, politieke en wetenschappelijke
vraagstukken, waarmede het hedendaagse leven wordt geconfronteerd.
Als spreker voor 4 januari wordt genoemd Dr. Ir. M.D. DIJT
uit Haarlem over: "Europese Integratie".
Toezeggingen voor het houden van een spreekbeurt werden
gedaan door de volgende personen, t.w.:
Prof. Dr. T. GOEDEWAAGEN

over: "De betekenis van de
philosophie, ook thans".

Ir. J. BECKERING VINCKERS

over: "Kunst en Cultuur".

Drs. W. GOEDHUIS

over: "Economie, gister en vandaag'

Ir. S.D. RISPENS en Ir. H. ADAMS

over: "Agrarische problematiek".

George KETTMANN

over: "Na-oorlogse letterkunde".

Dr. L. HARDENBERG (psychiater)

over: een nader bekend te maken
onderwerp.

In verband met, zoals wordt gezegd, het exclusieve karakter en de beschikbare ruimte kunnen de voordrachten maximaal door
slechts een 25-tal genodigden worden bijgewoond.
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Na elke voordracht zal gelegenheid bestaan tot discussie
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en onderlinge gedachtenwisseling.
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Drs. W._GOEDHÜTS. (8-9-1899).
Vanaf september 19J6 lid NSB. Schreef van oktober 1939 tot mei
19^0 een wekelijks buitenlands overzicht voor Hst Nationaal Dagblad. Schreef tijdens de oorlog talloze hoofdartikelen in "Het
Volk" en "De Waag". Hoofdredacteur van de Arbeiderspers, directeur van het Nederlandse Oost-Instituut.

G.W;_KETTMANN__(12-12-l898]K
Lid NSB. In 19^2 geroyeerd wegens anti-nationaal-socialistische
handelingen. Hoofdredacteur van De Misthoorn. Redacteur van Volk
en Vaderland en van De Nieuwe Gids (orgaan van de Amsterdams»
keurkamer). SS-correspondent aan het Oostfront. Na de oorlog aan
wezig op enkele Hinagvergaderingen en op een te Amsterdam gehouden bijeenkomst van oud-leden van de SS.

Lid NSB, lid medisch front NSB. Na de oorlog geabonneerd op de
bladen Werkgemeenschap Europa en De Dialoog (reep. de organen van Ce
gelijknamige werkgemeenschap en de NESB).

