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Uit 

Voor 

OD 244 N .Holland 

OD 1525 d 

UITTREKSEL 

Naam: C .P .N .- VERGADERINGEN. 

Naam: COMMUNISME IN DE KUNST( TONEEL, TDATER EN DANS) 

Ag. nr: 125357 A&. : I.D. Haarlem Datum: 12-12-51 

Aard van het stuk: VERSLAG v.d. openb. Lezing-en Filma.vond, georg. 
door de CPN -district Kennemerlan~p 2-12-51 te 
Haarlem. · 

............ 
Q?:treden "Ballet der Lage Landen". In een gesprek deelde voornoemde 

Aria van Duyn mede, dat in April a.s. het ":Ballet der Lage Landen" op 
zou treden voor de CPN- Haarlem, in de grote zaal van het Gemeentelijk 
Concertgebouw. De kosten waren echter te hoog om dit alleen te dragen 
en daarom zou voor het organiseren van deze avond samenwerking worden 
gezocht met andere groepen. 

Uitgetr. door : JB Op aanwijzing van : B III 

Datum: 25-1- 52. 

038-10000 ~ 10204- 51 



Wo.518-'49 tld. 5-ll-1949, - 3 • 
betr. Comité ter huldiging Mr. H.P.L. WIESSING 

,:~ · laat zich ter gele&QMi4 WU1 buitanla.Jida bezoek, o.a. doo~ Jlnplaen, 
aan de 'l'oneelaohool te Amstel"dam waa~soh1jnl1jk in~n door de 
U beken4e ci1Netet.l1' van deze achool. •tUz Ph111P POII.Aaa,26-lO..l912. 

Lbleelc 

Aaden1jda WOI'dt ...... rc~. dat zij fMI1 aCMde IWA8JI beeft • op lttteair
~ach lflb1e4 niet SO!Klu Mtektlld.a te; Bij 80bijat eea soede -.Je 
en Yiate te bebMD. ZiJ 1110et 1D het. bijaoade&t coe<t• k1Dderboelc:e I!IDhrij
wa. Ook lleett z1J •oor peracaea, 'II82I'Jtaaa op lttte~ir teftoe11l, eena MD 
lez1JI8 ~en, welke ZM1" .al'dnol -.. o.a. zou z!J eena eea boekJe 
ÀÀMD &NChr8'9811 owr de Prinaeejea, waU"t''Or zij bet •te.rteal Z'OOht
stJ"eeka "f8Jlu1t Soestdijk, d.w.z. BotkriDgen ta Saeatdtjk, 1110et hebben 
ontftD.gen. Deze zijde beett stellts niet de 1ndl"U.k1 dat zij uitent
liDka politieke op-..tt1naen heeft. 

Inderdaad •s het echtpaar MlraDBn YOOr de oorlog wm 1940 niet beJ188ld 
goed. bel'dddald. Als zij - Jle'n', ltlrsman-Berendregt - '7 ! 5 +1eh na de 
beYrtjcUns 1"1nencieel '!,084Lte kwmen rouen, Yindt rat sulks, sezten 
:baar 1Dn4eue jaren 1n oorlogstijd, niet zo heel e:rg ~. t!!8Df~U1811 
cUè t1j4 voor liiM1" pel'801ltm buitensln41L.6B1rit'oordettge kent bliJkt te "'"" ., 

. hebben pllad, 

D!. 4,B, 11& Vllll! is identiek aall : m, !9!!. !!! VIUIS, gel) ,22-5-190;) te 
AEteN&a, &ebaiwd •t Irée 4e 8mu&bura,seb,10..2-l910 te Petragracl, 
Swoond Mbbende Piater de Hooabstraat 1 1 te Juaste:rc!am (zie hiert'OND) 8Jl 

ae4ert 15-4-1948 atpechreftll Daar bet aûee 1. llosael.stnat 20, te 
'a-OaYenllqe. Hij 1s d.irectteur Y&n het •lUritslDda. 
Desen1jda ia op poll t1ek ttu'!'81n Diets oatnnt bea bekenèl, Ia P'ft'a88-
4e kl'ii18D wOI't!t 1!11 j aekaucbetat als 88ft kewttg n•••• ... wm wie -~~ 
n111111ft' beeft lum•kt• dat hij o~1et1sc.be p!'tnoipaa Jmldlade, 
Aalmmkelijk wes ee:rderganoe.te Jla'ft' ... Dall-~gt dua .1mJoDea4 ltij 
JJr. A,B, de V:riea. 

2.•2.• J!U!I la identiek ean : Rr• earl OD'ist!.,gu IIIWW, geb,l-10.1885 
te AftMa. Yen beroep seolOQ&,gehmt4, wonede DiHnSftOllt 68'1 Jmia, 
te~ 

Dezerzijde ia op politiek terrein oatrent hela slochta 'bekend, dat hiJ 
in J'anuari 194'1 de V,X, Jcree8 toe~4en per patSt. 
Ook 1n krinacm, •1ke 11-. van ..- lUlbij kanen, WOl."dt beweerd, dat 
nilllller la gebleken, dat Atj 8711P&th1e act YOOr bet oomnami ... 

L,P.J', .!!MI• die identiek is aan de U laek&Dde I.eendert Pl.eter J'oban 
BaAd, gob, 23-ll-1908 te Am._ (gebogrteplaata is !!!!! A!!t•l'd!!l , 
111111 :aac zonder bezwau. gaaien si jn politieke uteoeden'\en. ale oo-.niet 
w(.Vden ~. o.a. batd't hij sittiag in het CO!Iit4 'ftUl .AanbtweliDS. 
Stalin t,er gel.efJeàe1él wm zijn '108 Yer~ te lml41pn. 

Ir. l!.A. ra;~~~~.ll-9-1910 te ~erdlla. (Zie h181"'1'oor o/echr, No, 
52'1- '49 1 a. o sohr.Wo1 5380'1 dd,So-1-1949). 

J! 4!10l;J!I, nac1en penonalie 4eaen1j48 Gllbek«md. U.• perSOOD., een 
eneur, Y•nao84elijk Orantneer •n ~. is c11:rectear wan het Rott-
de-. "lolleelaezel,aclla:p en wooaeohtig te Hot'tUdaa; ea al't1•t--
heeft hij D1et, 1'8 Aane41la MD het adi'M l814seka4e M heeft ~J ft08 
en conea:p0Ddent,1e-adne • .., zija tcaeelpoep "HHt •aker• ,-.naa JalJ 
eveneena 41nct8UI' la. In inpwlj4e lalna- staat Jd.j bekeD4 al8 1.-ad,. 
die er altijd aoc1el1at1sche OlMltting&ll op na heeft gehoo481l en u po
litieke d811klr1jZe zioh aoJ:BaJide echte~ de ~·e ftD SWi'• CMt•PwdA. 
B1j moet onlaaca begt.tt18d zijn l8t een ridtieJ!Orde. welke Jd.j in daJak 
heeft euwa~ en waa...acle hij zeer inasno-n aa. lU.J ia 4&B ook IIBker 
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ai•' . U. het AiJlS1i •t DMZ' bet oG~&•n1- OY&rhellfiD48ldêolod.eiD 
lta...t eo Mett zulwr op ~ 'IBD 4e WID8 tot l!!JA!èll ;waa liP. 
&P.J.. Wiea•iaa s1~•1Ds 1n lMtt aaanoe O];lprtohte ooatt.f &ana.a. 

Ja !Na t1jclel1JD blatlJI& in lMMioel.t ecmt4 beboett ~ iaaeWt.M• 
&een .,poep&r1q wa o"W81Jd.d1aeh {180ftlnteude ~aw• te waard•· 
seateo en wan act.1Y1te1t op :politi$ eäiect in lamattma~ al8 
aroep u m•• ins Daar YOJ'8D,ge:treden. . ---------------------.--------,.;r _________ ., ___________ .._. _______ •s. 
J'\) ,\~~ 
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Volg· nr ............... , ........... Ag, nr. ········--4-5-7-1.-8---··· ... Aard. van het stuk .... Ac.t.iv.it.eit ... N.V .. B •............................... 
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Afschrift ui't de "Waarheid" van- 7 September 1948. (N .N. edi t"ie) 

Op het zome:r;feest der Nederlandse VroY.wen B·e·weging te Soester- -
berg werd een'Franse klucht opgevoerd door het Vrije Toneel van 
Jan Lemairep. met het -succes-nummer "Meeste~ Patelijn". 
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Uitgetrq_kken door -···········--ITI-h---····································· ... :...... ..... Afd./Sectie .... BIIT--- ............ Datum .... 24-9-48 .... . 
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