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19 October 19:50. 

Naar aanleia1ng van het verzoek, vervat in nw bovenaangeheeld 
scbri jven, wore: t nwdegedeeld 1 ~ t betrokkene : 

Ernestine Pauline van CBSEJ..EN , lAad, 13-?-1900) 

tot op heden nog niet naar het buitenland ie vertrokken. 
\~ 

or zij het plan heen, inderdaad naar de 1: .SoAo te gaan en met 
welk doel, is in daarvoor in aanmerking komende kunstenaarakr1ne«n 
niet bekend; evenmin weet men hieromtrent iets in de naaste omgevi~ 
van Jhr. Sandberg. 
Men neemt echter in krin~en, die nauw contact mat de kunstenaars 
hebben aan dat, 1nè1en betrokkene naar bedoeld l~nd reist, zij wel 
in overleg IRet of in opdracht van Jhr. Sandberg zal gaan, onrlat zij 
reeds eerder ter gelegenbeid van de V~n Go~h-tentoonatelling te 
New York ber1oelde Jhr. Sa~dberQ; heeft vervanp;en, toen dez'e. een visum 
l·1erd geweigerd. 

IntliSeen werd omtr~nt hetrulck.ene nog v~l·noJ'Ilen, dat zij vó6r hot uit
breken v~m de oorlog van 1940 nil:UDf;r lid is gewAest ven de !iederlandse 
Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen, .Lonin'kli jk ~oodgakeurd 
dd. 26-l-1932,-\'•aarbij o:a. zijn aangesloten de vereniginp;en "Arti et 
.nm1o1tiae", "Sto Lucas", "Ue BruP,", ''De cnaf.benkelijken" (totaal 17 
verenigingen in landelijk verbandJ , de niet-commun1stisc~e~inde fe
deratie van kunstenaars. :t..ij zou tuen lid zijn gaYleest van de zgn. 
•:vo~ _v~ren~g_ing van ku.'1stni jvera•rs", weervan ook Jhr. Sandberg lid • 
~so Laatstbedoeldti vereniging ie thans veranderd in '~'edere.tie Ge
bonden Kunsten" of ook wel genoam:l "Gebonden Kunsten Federatie", aan
gesloten bij de nieuwe federatie 1 de ~ederlandse !,edere.tie van !!,eroeps
verenigingen van liunst•cnaars, waarin verschillende bestuursfuncties 
in handen van communisten zijno Voor beide federaties luidt echter de 
afkorting N.F,~.K.-
Voorts weet men te vertellen, dat betrokkene eigenlijk een enigszins 
dubieuze figuur is; zo zou zij gedurende de oorlogsjaren de f\mctie 
van secretaresse van een beoordelingscommissie hebben gehad, welke 
commissie, in het leven geroepen ter gelegenheid van de zov,enaamde 
"koperinlevering", bij de gratie van de bezetters mocht vaststetien, 
or een koperen voo:rv1erp een kunstproduct was of niet. Zoals waarschijn
lijk bekend, waren kunstvoorwerPen van koper vrijgesteld van inleveringa
plicht. 
~a de bevrijding bleek, dat betrokkenè aan illegaal werk had Redaan -
wat hiervan waar is kan men niet beoot'(felen - en werd zij secretaresse 
van 1-'rof. Jonkersloot, die 4e ::,ecti~ "Kunstzaken" van Militair Gezag 
onder zich had. t:oeYiel men niet aa1.neemt, dat Prot" Donlarsloot oor.unu
nistisch geori~nteerd is, doch meer tot de linkervleugel nn de l"Vd.h 

~
moet worden ~erekend, is men wel ven ~ning, dat ProfoDonkerBloot 

.

bewust of onbewust net conrnunistiach streven, de kUrlst7.aken in .handen 
te krijgen, te veel steun heeft verleend,waarvan qpor JhroBandberg en 

diens 
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' Ir' ê11•• aanbUg op hànd1p ·wijze gebruik achijfl.t te zijn ge_.lrt• · ... 
.. \ . oa .he" plan, de lamsteaii!'s in Hn soort :t90 te ye~nigen, te 

Terwezenl1jlçen. De ooJIIDIÎÏr1stisct;ez1nde lieden ladde:n Mel'bij, 
ges1en 4e ontstaD• eenbeid in de 1llepl1te1t, aanTaDkelijk de wind 
in de zeilen en l'fiate~ .. ~er lwii JllOa Tan neutral1t_e1t, Yele •J'gelÓM 
kunatenaan b1ntlen de i'hlir YP de nieuwe tederstie te bre~»o 
HierbiJ werd Aiet nagelatèll, de bestaande kUnetenea.rnttrentgiAgen, 
biervoren genoem (st.1..uoae, De Brug .eteo), flink Tan tasoie.e ••do 
te betichten. 
Oll4er die ometand1ghaden is net ook IlOgeliJk geweest, dat Prins&e 
'WilhelJii.na, toen nog Koningin der Nederlanden, ·werkend lid Tan de 
nieuwe federatie wel'd, ••lkl lidMe:tsohep, naar werd Yernoman, 
inaiddela ter geleceuh814 TaU de '108 Terjaeri.ag 'Yan Harl"'tioop.,ba14 
.PrinMe .Wilhel.llina 1s ••ad• · 

A'! ~· Bandberg "Ordt in -stenaerakr1ngen op çOlld Ten de rol, wel)te 
z;.._hij speelt, wel eená eehertaend, SJarritoedin genoe-m. 

ot betrolckfta· l!;.P. Yan <Esb:IEN fel oÓIIIIUJliste 1•, staat niet Yaet; 
· enerzijde beweert men, ~t ~a!' "ferbóndeDbe1d IMt lhr.landbarg wel 
een broodtweetie zal z1Jil, anderzijde wordt ~zegd, dat zij heleaal 

~n dè oOIIIIIUJ11et1eohe Jrfn.t staat. 

Nos ziJ te Uwer or11ntAJe Termeld, dat betrokkene sa•enwootit •t~ 

Lcuize !li&~beth ~~Il!@MA!, Le1den 111-10.'83,beeldbouwater, 

wier politieke r1oht~:lttat bekeDd 1.8; val'JIOed wordt, dat laaN~
noeme z11h niet op ~-t1ek terMin be-.egt. · · 

. ·~ . . . . .,; . 

Het hOoft TU betrokken'' a briefpapier TenälAt, dat z1j zioh . 
"Xrne. 'fan O.aelau" Doe ... , ü~eeloten ie onder tel.-toon D\DIIler 30128 ·' 
en bàar -postgiro het ~ '1U31 draagt. · . !' 
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