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Ingevolgo opdraoht van d. ho.~r Qomiasax~ismn
IOU.tio to ~w#11a aenondepsoekin te stollqn n~a~ 4* ~an~ Yafl
sakenbij do u±ti~eikingvan hot “nederlandelaiweaat van 4* ai*e$.dW
en do ve~pliohtingenvan do “1 atZz~.aton’heb ik 3a~eMHorn Jaii
JohannesIro. so,odaudantreohorohotwvan ~emeentopo1i’tje to ~woL1.
hot navolgendoto ~appoxtoronI

,~1s pres~4entvan het “nederlands lanreaat van do
awboid# treodt ops

Gornelius leabertus Antt~1±uuvan U P 1~ ii

~eb~ren to Zoelet ()T3) 8 fobrua~,±1911, vonondeto ~vol1e aan
do ~t~aat no~ 12.

Yoo~ncemdeVan Udon is tevens &~xeoteuz~ ran bet “n~Aer1andogefloot—
sohapvan huid en baab~rgienoen liet ~ancotsohap voor ooemetologio”d

~ij noe~nt sioh cok : G.L.Anthony van Udan van Ou~ok,frmnoeGo Scoohi
met werd.ereve~,meLding van dive~oo t1.te3~s on erden.

Aangestenbi3 do ~eaeontopolitio to Zwllo bekendwas dat
~on sekoro zae~uf~rouwHultink,nador to noomen,in aa aorkin~ zou
siJn ~ekouxonon hotLaur,aatvan do A~’betd to ontvangen,heb tic
rapportour op donderda~26 cictebor 1970 to 19 uur in haar woning
&oheorda

JohannaAleida H u I t t n Ic
geborento Zwolle 5 ~uni 1948, wonon~1e to Luau. aande 3t1de2’dtjk-~
straat no. 35,04o &esgovraagdvorklaard.s

Itlic ben a~s casatero on vorkoopetor wez’ksaam in een lovons—
aiddelenbe&rt3f to Zwollo. In 1969 en be~tn 1970 was daor a1S
kiant do £~amilto Van Uden,d.sttad.svonondo aen do Van Hill. Qaorthe-
atraat to Zwolle.D, hoer ve~ Udon icuam ocic vol o~z1o in one. winkel.
1et sal in janua~t 1970 z~.jn gewest toen do heer van Udon mt3 ver-
tolde dat si3n vreuw aittid so prottig door .iJ was gehblpendat
aij mij bad vo gedragenyear eon L1XL’oaat van do ArboiG. Van Udon
vortold. dat btJ ~en d.rgo1i~k Lauroaatuitreikte,Dtt was eon uiader..
sohet4±n~die word uitgexeikt aanpersonenutt all. lagon dor bevol~
icing die sick in hun work verd4onstoltjk haddengou&aaict.

~erten ti4d nadion ontving tic eon selzrijveu 4d~20 ~¶anuart 1970
waawin mij werd. modogodeelddat do mogo1i~kboidbestonddot atjn
installatie ale Lauroaat van do Arboid plaat~ sou vinden op 7 osart’
1970 in do Bta.drssokouwburgto ~tlburg on dat ik4ndion tic dear
wild. vorso2ztjnongebruik icon iaaicon van do roeigolegonb$dvan
do Presidenten si4n ge.alin,dePrine on Princes van Seohia.
Indian tic daar niet keenwildo gaan icon tic het diploata en 4* goi~don
~edai11e 1. klan toogezondenkri~jgen,
3odoold uobrijv.zi toon tic U hiorbij.
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Vervolgvel I

Eon foto—copievan cUt solwijven is door mij rapportew?,alsbi3lag.
I hierbij gevoog&.

“Vordor ontvin~ 1k sen PrQgra~WIa van do ploohtigheid voice
op 7 maart 1970 t. Tilburg zou plaats *indoa.Iic toon u dIt prog,eJ5m~It

Zen fotocopie van cUt prograsmais ale bi3lage 2 hiorbi3 govoogi,,

h~p oualorayon&i,n, na~at1k sot over deso uitno4i~sgb~4
gomeont.pol±tie te Lvelle os inliohtingon g.vraagd. Pit in kenne)4~k
d. hoer van Udon tar oro geicomen want 1k ontving van hot eon uitv~ex.4go
b~z,iof dd. 28 januari 1970 welice 1k ii h.terbij toi~.

Eon fotooopio van bovengenoemdebrie? is door 5±3rapporteur ala bijlage
3 bi~ dii rapport gevoogd~.

Op 7 moan 1970 ben tic met mi~n oudors en mi~u worlootd.
naan Tilbung gogaazk.V±j wondendaar In do Stadasohouwbung~
en or wa. eon receptie, k waren In hot totaal 12 personendie bst
Lauroaatvan do arbeid ontvingon. Doarb±jwas eonburgemee.tw,oia$g.
pators en eonboerenv’rouvuj..t bet suiden Van hot land.~o uam~ van
dosepersonenzijn mij niet beicond~metuitsondexingvan 4~n van hen
die was genaaindsJie.Pwenokon,wonendeOeldzppsovog9a to Hls4hoven.
k word door do beervan Uden eon redo ge~oude31.

~a
do teoept±o was or eon dinor,vaarvan do koston sijndo f 17.50 pe~

z~oon,doordo doelnesenomoestenwordenbetoald.
1k oniving oak hot Iaureaat van do arbeid on icreegdaarb1~ eon ~oudon
aedaille on eon centifiosat, woanin sta.atvonmneid dot door bet ~o4oz’..
lands Iauroaoi van do frbeid,(bi hot ~4inistenie van Justiti. onder
no~ 15777 Ingesobrevenotiehting) namenehot presidium aa*1 mi~,gemien
mijn buitongewonograte arbeidaprostatte‘s ,eexvol word venloondhot
KedenlaudsI~aureaatvan do frbeid eersto iclas, 1k toon u bodoeld •Onti?j1
osat en zwtaille.’

1k rapportour werm&ld &at op genoeindott~4 de ~ ~tui~
vermeldeomusohni~vingvoorkwaa.

Van do door bear gotoondemodaille is eon fotocopie a1~ bi~Ilage 4
hiorbi~ gevoog&. Do keersijde van deaemoda.ille is blank.

Dose sodal.).1e is door ra~pportour getoond aan eon to Zwolle geves..
iigde 3uwelior. welke voricloardo dat dose medaUlo niot van goud. wee,
masi’ van eon brons legoz’ing en goon woarde hod.

“ l~ ben nog in hot besit van eon menu—kaant van bet diner
wasrop de handiekeningen van diverse deelnemersen van do laureaten
voorkoiuon. 1k toon U dane hierbij.”

Eon fotocoplo van des. m.nukaa3~t is als bijlago 5 hiex’bij govoegd,

1k hob bij 4. uitreiicing van de nodaillo tevens eon drasgspeld
onivangonwaarvoo~1k f 10,— moestbetalen.

11~ bob ala ~.unoaat van do A.rbeid goon verpliohtingen.Ookbohoef
1k geen contnibutie of andone betalingen to dean.

1k helm wel eons uitnud±girmgen onivangon tot hat b±Jwcnenvan
Laiaroatonvan do Arboid welice p~aatshaddon In “Do Verotenb’wg” *0
Zoekangoen in e~n Icasteol bi~~reda.

Ook bob 1k eonsberioht gehaddat door do oil ebting laurosatVan
4. Arbeid sen ja.arboeicjesou wardenuitgegevenvasnin fotos en ~O~OYons
van pereonenaan WI.. eon le.uro~&t was gogevonsoudenwarden epgoatonoa.
IM4en men zijn foto en gqovenad.aaz’in goploatet wonsto to sion 4~
moestmen f 55.— betalan.

Oak bob 1k eon eanbiedingonivanganon eon gouden legpenn1i~gRot
randeobrift in etul. is kopon veer? 155,-~k ben hierop nS.ot i~2~egaaaa.’
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Vervolgvel 2

Wejilffrow Hultink voomioemd deelde nag s.4e dat na afloop von
hot diner in do S’tadssohouwburgto ~ilb1xr6 do &ir.cteur van dose
schouwburg doer Van Uden word toegeaproken OR word geroemd vor
do voortre4~liJice uitveering van hot diner, waaa’na heR hot La~reaat
wan do Arbeid word uI.tgoroikti
Verdor vorklaardo mij dat hear door Van liden was raade6odoelddat ±adero
houdervan Mt Lsuroaai van de Arboid ieniaM icon voordragon4±.In
aanmerkingkwan vooz’ u±treikingvan hot ~.uroaat.

Op donderdag26 ~ktobez~1970 te ometreeko15 tuar h~or4e
1k rapperteur,in sijn woninga

~ritsZvort Riikon

geborento 3atavia 30 juni l893,heudervan oenadvioskantoorvoor
uitlegkunde, woaionde to Lwolle sando ~rucknerstraat no. 5,41, dosge~
vraagdverdlaardo:

‘ Ongeveer3 jaar geleden helm 1k eon uitnod±giamg oMvan’~
K gen van eon bijeenkoast van do Stiohting Nederlands~aiaroaat van

do Arbeid, wolke bijeen)comet~ou wordebgohoudenin hotel “Do Koisero—
icroon” to Apeldoorn, ~heb aandecouitnodiging govoig gogevon en
tijdons de~obijeenko word 1k benoemdmis gelauwerd.van genoemde
~tichting~ 1k oritving daarbi3 eon goud.enmedaille, waarvanm$.j later
is geblekondat doze niet va~ goud irma.
~)e iii~reiking do.arvan~eso1~id&e door do hoer Van Uden,dio president
ran g~.noemdostiohtlng was. 1k bond. do hoer van Udort wit do t±44
teen 1k,origeveer 12 3aaz’ geloden, to Apeldoorn wooxiaehiig wsjaar
tic moon ~as do hoer van Udon dostijd.s in hot kapporab,dr±.jfworkasoat.
313 do bodoeldobijeenkomet in Apeldoorn oniviug 00k natarts Wieringa
wit Apeld~x~rn hot laureaa.tvan do atiohting~
1k vernamdat tIc voor hot Laurematwas ~roorgedragen door do mi~ wel’-
bekend.edx.Oosterhu.is.

do Arbeid bob ik vernoruendat hot Laux~eaatvan do Arboid eersp~onice~
lijIc is •ntstean in Belgie wear men mams’t do porsonen41* op d*
gobi’uikeli3ke wi3se van ovorheidawege worden ondorsoboidon ooic per—
sononwild. @ndersoheidendi. in hun eigen beroopbi4sOnIler good
wert ba4denverrioht.Dit initiatiof son eteun hebborzgeicrogonvan
44eemamlige~on±ng Albert van 3elgie. In navolging daa~’van son
VanUden enige Jaz’en geleden can stiohting hebbenopgerioht On
ock in nederlondLaureateri van d.c Arbeid te kunnenuttreikon

5
1k bob ala bouder van hot La.u.reaatvan do Arboid goon verplioh’~

tingen. 1k belioef goon conti-ibutie of anderebetalingon man do Btioh~
ting te dean.

~o2rte tijd geledenbob tic eon solwijvon @ntvangon1Eaa2~iU
aando Laureatenvan d~ .Arbeid ~en goudenpenAng word aangob@denin
otni veer do prijo van f 155,~~et desbetrofi~endesohrijven uaot
lntekenforzmalier toon tic u hierBij ~W

fan bedoold. sob.rijven en intekenfoxmulior is door rapQorteur
eon ?ot~oop1o~gonummord6 en 6a hierbij govoegd.

“Verdor bob tic nitnodigingen onivangentot hot bijwomen van
do uitz~±kingvan Laureatenvan de Arbeid man anderen,a~Aeran4orert
to Kookango in “do Vorstenburg”. Qoic bob tic eon nitnodiging ortivongon
tot bet bi3wonenvan eonbijeonkoast van hot ~o4erlmnds Ioureaa~van
do Arbeid en van do Ridiierlijice Orde van St.Birgetta v’an Lwodon in 4,
Jederland.ertop zmtez’dag5 september1970 to Breda in hot ~aeteel
Douvigne• Do dosbetreffendeuitnod±ging,irmarin tevensbet pragramnma
staat teen 1k u hierbij.~

Zen totooopi. van dazenitnodiging is door rap~oa~teurals bi3lago ~
hiorbij govoegi.
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Vervolgvel)

Aan laatstgenoemdeuI.tnodiging heb ik eamonmet mi3n viouw gevolg ge-s
coven. WI.J zijn saterdag5 aeptembor1970 on sondag6 september1970
op bet kastoet Douvigne to Dro4a gowoesten hobbendarar do lnw$$ing
van, do fli~uwe riddors in do Orde van St.~±rgitta ‘van Zvoden bi3gewond.
Eon en ando.r gee; met veel coi-emenioel gepaard.. ~e botrokkenot,genooa~.
In do uitnodigi.n~, verdendoor do heor Van Uden tot Ridder geslagon.
1k vond bet daarbij opvafleziA dat Van Udon daarb±jeon rain uitsp~sk
wa~in voorkwaza:” van God, van Christus on van mij ,vn Ud,ai”

Dear eon en andermij moor vroemnd voorkwamnhelm 1k nadien
bIJ hot Winisterie van J~astitio ~e Pen Haag do statuton opgovraagd
van do Btiohting IToderlandsZaureaatvan do Arboid~ en van do ‘~Ridei~lijko
Ordo van St, ~irgitta van Zireden.” 1k bob doze ontvangonen toon u die
hierbi3.”

Doer rapporteur i.e bierbij gevoegd eon rotooopie van do etatutert
van do Stiehting Eederlands Lmureaat van do Arbeid, germmmerd

Ver4.er eon fot~oopie van do otatuton van do etiohtiatg “Van Uden
8tiohting” ,gonummsrd9.

“Uit do statuten van do RidderlijIce Orde van St.Dlrgitta van
Zwedsa ‘ bleok mij dat bet hior in foite betreft do tl7~ Uden StI.eht±atg.”
~eze stiobting beeft ale basob~ermhei1ogo~inte Dirgit van Zweden.Hot
botreft bier icennel±3keon familioetiohtirig.

Vordor teen ~k u eon in 1967 doer mij van Van Udon ontvangon
verhuisicaarten eonvan Van Uden ontvangenkeret—ennieuvjaarolcaart,
waait blijict dat van T3den diverse titels on nanongobruikt.”

Door mij relatant zijn i~otooepionvan doze k~axton,genummord10
en 11 hierbij gevoegd5

Poor rapportour ken nog wordenvermeiddat in k*t Handolorogister
van do lamer van loophaxidel to Zwolle bet nederlantioGonootoobapveer
Haa.r en Huidb~ygiene en hot Genooteohap year Cosmetologieniet staa.t
ingoeoi~roven.

Woarvan door mi3 o~ a.fgologdoambtsoedis opgemakt,gosloteu
en gotokend cUt rapport to Lwel~.e op maandag2 novombor 1970.

(3j4 ,3,lroe~e)
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