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DOSSIER No. _.OD. -1.818_A _________________ 

MINUTEN BLAD 

NAAM: KONUXLIJKE ___ NED • .HO.OGO.VENS ___ EN .. _S.TAALF.AJIB.L.,,pers.

1. Aangele�rf-·d· 18-1-52, in opdracht van D.
ACD IV A,1Jl/

2. Dit OD is gesplitst in: OD 1818 KONINKLIJKE NED. HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN 
Beveiliging.

OD 1818 A KONINKLIJKE NED.HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN 

ACD IV A 7 V
tvv

3 Voor zover van de geagendeerde 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

stukken (in dit OB geborgen) het schutblad
mei'

�
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RAPPORT VAN KB 

Voor DMS 

No. 3222 

Betr.: CHEF PUBLICITEIT HOOGOVENBEDRIJF 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de heer 
V.AN DA![, chef publiciteit en public relations-man van het Hoog
ovenbedrijf, voor de oorlog redactie-secretaris van De Groene, 
zeer bevriend is met de communistische beeldhouwer Leo BRA.AT. 

v. DAM organiseert in het bedrijf tentoonstellingen
"niet voor die stomme beambten en procuratiehouders, maar voor 
ONZE arbeiders". Aan deze tentoonstellingen verleent BR.AAT mede
werking; 

Iets dergelijks schijnt met medewerking van ER.AAT 
en v. DAM te geschieden bij Wilton-Feijenoord. 

De mogelijkheid bestaat, dat het langs deze weg 
binnenkomen in de "zware industrie 11 door deze lieden, wellicht 
opzettelijk geschiedt. 

v. DAM is vóór zijn tegenwoordige functie ook nog
directie-secretaris geweest van Van LEER's vatenfabrieken, waar 
hij zich zeer anti-Amerikaans uitliet. 

KB, 18 October 1951. 1 
i ' 
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.l.. C, .L .-,. 

_,. a n i.:S • 

.uetreft : "Cittreksel bes11rel�ingsverslag d.d. b.11.51 bij 
.. il ton - �;,e:, enoord • 

. . . 

3.BVI. deelde uede, dat onder aus1;ücien van de ,_,..tichting "h.unst
en Gezin" (l.ieuwe Litleg 15,den Laag) een schilderijen-ten
toonstelling is. gehouden bij •. F. Het best uur van
bestaat uit de heren :

...,.,.<UcT, l.i..L.Drs., Van .Joetzelaerlaan 167, aen höag, 
:t....J..i,IhG, ... � • .!ó,., ,...nth .Heinsiuss traat 45, den haag, 
0C .. �L l., ... u,"'"J.{, G.br. .., .L ervv er laan 1, den haag • 

.i3esprekingen v,aren o.a. gevoerd et deze heren doch ook .r.iet 
de 1...r. van DaIJ. ( Chef publiciteit Loogovens) lJe naam Leo .J1 .cl..-..T 
was J3 .V.I. niet bekend. Gf deze persoon zijn mede1rnrking had 
verleend bij het inrichten van de tent oonstelling v,as he,n ook 
niet bekend. �en opgave werd ontvangen van de exposerende 
kunstenaar�( zie bijlage) • 

Dl, ... S.I., g Love.ober 1951 
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CATALOGUS 

.. / 

va:,. de expositie van beeldende kunst in do cantine va.n
Wil ton -_Fije.M9rd te Schiedam. __ . __ 

Q.! _1.imrngf: __ 

Schip in dok
Jaguar 
Veemarkt 
Dwergezeltjes

H, de VQ..§ 
Kind in interieur 

L, van Rood� 
Twee filosophen
citilleven 
Gardaia 
Arabisch vrouwtje

!l..!.....Y.an.)ioorn 
Vo :;e. lkooi
>.);;_ioorbru&,
Bushalte 
,:.lpoordijk 
Kustvaarder 

D • _ I-Ie nke s 
Het n:Leuwe Casco 

H. Mees
Tuintje 

K. -�9..! Las.n
Kinderportret 
meisjesportret
Korenveld 

G D. Labots �--

Lijsterbes
Dode meeuw 
Sneeuwbessen 
Planten in pot
Bosweg 

K,JJ._� 
Stilleven 

f .500 ,·�
!1 600,--
111200 ,--
11 400,--

Il 250,--

11 500,--
11 600�-
II 500,-
II 300,--

MeVr.Q!JW H ,Reuchlin-Lucardie 
t.JTiande lbloe sem
Landweg 
Bouw AHOY 
De Blauwe Doek 
Stilleven met appels
Stilleven met haas 

1':i,J. Riep.ter§. 
Maasgezicht
Arme mensen
�tilleven 
Storm 

K. Väf'l: Di.jk§ 

f,200,--
11 275,--
11 550,--
11 550�-
II 350,-
II 350,-• 

111000 ,--
111500, --
11 800,--
111000,--

Hattem
11 .250,-- Heerde 

Il 
Il 7

5,--
75,--

11 1000 �-- Hattem (Poort)
11 500,-- Oldebroek 
11 250, -- Elburg 
Il 600 ,-- !l.LQ.Q.�dh,Srt

tl 75,--
il 75,--
Il 75,--

Vruchtenschaal 
Stilleven met rode kan

11 175,-
,, 300,--

11 400,--

11 250,--
11 300,-
illOOO ,--

11 350 '.1--

11 300,--
11 250,--
11 400,--
11 200,--

11 500,--

Ed. V:ê.P Zanden 
Touwtje springen
Hav�n I 
Haven II 

Kleine Haven III

Katendrecht 
A, Scl1otel 

Il 

tl 

, Il 

11 

tl 

Hendrik Ido Ambacht 11 

Hijskranen a/d Binnenhaven"
Kaartspelende bootwerkers "
Stokerij te Schieáam 11 

Kolensjouwers " 

Y.'!..!._ van ï:Ieusden 

125,--
70,--
70,--
55,--

100,--

35,--
70,--
65,--
60,--
25,--

6 litho's n.t.k,



L!L-SEJ//E/f' .e%,-s1. 
NEDERLAND BELEEFT TWEEDE JEUGD 

• 

,:�KLAARWAKKER OM 
DE SCHOONHEID 

Indrukken van een Amerikaan 

Jerome Mellquist, een der bekende 

Amerikaanse kunstcritici en o.a. Pa
rijs medewerker aan de New York 

Times en New York Herald Tribune, 

bezocht onlangs ons land. Zijn indruk

ken naar aanleiding valL dit bezoek 
opgedaan, gaf hij in bijgaand artikel 
weer. 

D
e Nederlanders maken hun tweede

jeugd door. De Amerikanen beschou
wen Holland nog steeds als het land 

van de gepoetste deurknoppen, vlekke!�ze
musea, klepperende klompen en trad1t10-
nele negentiende-eeuwse methodes. Ma�r 
de steller van dit stuk heeft na een verbhJf 
van slechts enkele dagen een onverwachte 
vonk in dit land ontdekt. Een verbazing
wekkende vindingrijkheid heeft dit volk 
"aangestoken" en zij heeft het �anschi)n 
van zijn musea, zijn kantoren, ZtJn schil- deringen-uit-de-lucht. Dit projec�. is zonde_r ders en zijn publieke werken reeds ver- twijfel het eerste van al dergehJke expen-

• nieuwd. menten. Het was een duidelijk succes, want 
een grote Amerikaanse firma heeft het de De Nederlanders hebben reeds verschil- K.L.M. reeds nagedaan. Elders, in IJmuilende andere landen de loef afgestoken met den, hebben de Koninklijke Hoogovens nog hun tentoonstellingstechniek. Het Rijks- een ander experiment gewaagd. Tussen de museum bijvoorbeeld tracht niet langer de rook en het ged()e van Maaike Braat's volledige ontwikkelingslijn vanaf de zeven- haventaferelen, de ongestoorde fragiliteit tiende eeuw in beeld te brengen, maar 
van R. de Bruin's boeketten, de landschapbiedt nu veeleer een representatieve bloem- pen van Johan Buning en andere -kun.stelezing, getuigen.tl van �en goede smaak, van naars - want er is een rotatiesysteem -, die merkwaardige penode, en laat nu der- kunnen de arbeiders hun· aesthetische faculhalve slechts het beste aan zijn muren teiten ontwikkelen, en dat onder het schafhangen. Dit maakt een bezoek aan zijn ten of rusten. 

beroemde Vermeers, Rembrandts, Terborghs Een gesprek met de employé's bleek in-1en Steens zelfs nog boeiender dan voor de structief. De heer G. C. Vos, die een hijsoorlog terwijl een kunstvorser die de "voo.r- kraan bedient, verklaarde dat de schilde
raad" 'aan schilderijen raadpleegt daar mt- rijen zijn omgeving "huiselijk" maakten, 
gebreide bronnen kan vinden voor on- terwijl C. A. van der Heuvel, die hetzelfde 
gestoord privaat onderzoek. werk.doet, zeide dat hij na het zien van der-Wat het schoonmaken van De Nacht- ,gelijke doeken· graag met de andere arbei
wacht betreft, deze onderneming, g�leid ders er over discussieerde. Het was C. F. 
door dr A. van Schendel, heeft een meuw van Dam, die dit project nog kortgeleden 
licht geworpen op de schaduwhoeke9 die ontwierp en voorzag dat het de smaak van 
critici als Fromentin in de negentiende de arbeiders zal verruimen en versterken, eeuw nog perplex deden staan·. H_oewt?l en dat het de kunstenaar bovendien een 
steller dezes nog niet geheel overtuigd 1s nieuwe markt zal verschaffen. Een schilvan de raadzaamheid van het schoonmaken der heeft dan ook inderë:laad door zulk een 
van schilderijen op grote schaal, kan hij tentoonstelling niet minder dan zes schilwel zeggen dat de resultaten hier, in ver- derijen verkocht. gelijking met die in Amerika, een grotere Een andere firma, de Wilton-scheepsbezoradheid aan de dag leggen voor de werven, richt nu ook dergelijke exposities 
struct�ur, het pigment en alle. dergelijke in, en · er zijn :verschillende Nederlandse 
complicaties dan men gewoon is onder bedrijven die het voorbeeld nog zullen 
zekere restaurateurs in de U.S.A. ]3,n men volgen. Zo de Amerikaanse industrie
moet het zeker als eer voorsproni be- directies een dergelijk initiatief genomen 
sr,houwe;i d:,• men tier een <?ngemot1.ve.�,d mochten b-,bben, dan is dit nieuws nog niet vertrouwer,. in x-stralen en m soortgehike tot deze bezoeker doorgedrongen. 
laboratorium-boedel de plaats laat ruimen · Ten slotte hebben de Nederlandse autovoor een sceptischer onderzoek dat stoelt riteiten het denkbeeld opgevat om een �e-
op _ gevoeligheid. zamenlijke zaken- en kunsttentoonstellmg 

• * • samen te stellen, die het Marshall-plan in beeld brengt. Onder indl'ukwekkende aus-
E

en andere voorsprong op ons kan men_ piciën zullen de tentoon'stellingsónderdelen 
ontdekken door een· bezoek aan het geen.hinderlijke nieuwe geb_ouwen als "tros" Kröller-Müller Museum op de Hoge hebben, maar de- vel'Schi!Tende deelnemers Veluwe. Deze verzameling, nog pas kort zullen exposeren in een enkele grote tent. 

voor de tweede Weieldoorlog voor 'het pu- Deze tent, opgezet met stalen kabels, zal bliek opengesteld, levert 'het bewijs dat een alle Europese landen representeren en. zal zo verscheiden aantal schilderijen zowel voorts restaurant, amusementshoekjes en samenhang als kracht kan verkrijgen àls kunsttentoonstellingen bevatten, en zal dan, men ze intelligent rond een centrale as na een exhibitie te Den Haag in Maart 1952 plaatst. Men neemt Van Gogh als kern, en worden afgebroken om te worden verzijn voorlopers - Israëls, de gebroeders scheept naar Kopenhagen, vandaar naar Maris, Anton Mauve en Fransen als Frankfurt, Milaan, Lissabon en Parijs. Daumier en Delacroix - zijn zo opgesteld Maar nogmaals: op een Nederlands initiadat ze de bezoeker een levende verklaring tief werd dit project ontworpen en de geven van hoe een artistieke persoonlijk- Nederlander� ontdekten oorspronkelijke heid een andere kan beïnvloeden: aldus kan· methodes om het uit te voeren. men delen in het ware klimaat en in de groei van het kunstenaars-gemoed. Voorts Dergelijke overwegingen dwingen tenzijn de schilderijen zo bekwaam uit elkaar minste één Amerikaan om zijn meninggeplaatst, dat de toeschouwer als het ware over de zogenaamde onaandoenlijke Nedergoed . kan ademhalen ondanks het grote !anders te wijzigen. Verre van dat zij onaantal voorbeelden. beweeglijk zouden zijn, doen zij zich nuNiets van deze tact was bewaard ge- gelden als een van de soepelste en veerbleven toen vele van deze zelfde doeken krachtigste Europese volkeren. naar New York werden overgebracht voor JEROME MELLQUIST e·en met veel lawaai omgeven expositie in het Metropolitan Museum of Art. Daar werd de bezoekers door een loudspeakeruitleg gegeven, terwijl de bewakers toezicht hielden op de touwafzetting, die de menigte· van de schilderijen gescheiden hield. Deatmosfeer leek op die van een circus enwas geen aanwijzing voor de eerbied welkemen treft op de Veluwe. · 
Andere bewijzen van voorsprong op mijnland zijn er te zien in het Stedelijk Museumvan Amsterdam. Als het waar is - zoalsmen mij heeft medegedeeld - dat ditgebouw in 1938 nog niet meer was dan eenuit de vele vervelende openqare instellingen, dan is biet werkelijk iets groots verricht. Wat de toeschouwer hier bewonderend endankbaar stemt is een ongeëvenaarde aanwending van het a-symmetrische systeemin het ophangen der doeken. Als de bezoeker bijvoorbeeld een zekere zaal betreedt, ziet hij op een bepaalde muur slechts drieschilderijen, elk op een andere hoogte dande andere en op een andere afstand vande andere. Dit doorbreekt de vervelende herhaling die zo vaak een conventioneel 

mûseum kenmerkt. Bovendien zijn de sculptuurexpositiesvoorbeeldig in bun verhoudingen en in het "volgen" van de kunstenaars . Tot zijn spijt
moet steller dezes, die de Henry Mooretentoonstelling zowel in het Modern Museum te New York en in het Stedelijk Museum heeft gezien, constateren dat de Amerikaanse inrichting precies in die pun
ten faalde waar de Hollandse sterk was, daar de tentoonstelling alhier eenvoudigvoortvloeide uit de smeltkroes van de verbeelding. Kleine modellen waren op kleineverhogingen geplaatst, en wanneer mendaarop neerkeek had men het gevoel eenGulliver te zijn, terwijl men, tegenovergrote figuren in cement of steen, zo daaromheen kon wandelen dat men die innerlijke schok en die haast onbenoembare stroming van de bodem der zee voelde diede beeldhouwer op zijn best weet te sug-gereren. 

• • • 

1\ lf og een andere ontwikkeling wordt 
.,.!. 'I, gevormd door de toenadering tussen 

""kunst en bedrijf. De schilder Gerard 
Hordijk heeft een paar goede, bekwame 
decoraties vervaardigd voor Werkspoor. 1
Op de eerste plaats, in sg:raffito, enkel� 
sterrenbeelden voor een directeurskamer, 
vervolgens heeft bij in d_e Iua:icsbr��t':' J�de employé's wederom m gip • . gelijks gedaar: met een nog

1 
effectiev�r h�c.;

oes Oè chefs kunnen ta men me . 
koffie- onder een Arcadische scène, zó be
handefd dat haar Pompeïscbe kleuren dge
makl<Vlijk weer bijgewerkt kunnen wor en. 
En de oogstvoorstellingen in �e aangre.n
zende lunchrooms zijn a! even fris en 

ii::�tVerrassender nog was een tento billing, een jaar geleden gehouden, van se 
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RAPPORT van D. 

K � Betreft : BAKKER, Douwe Jan •

Omtrent Douwe Jan Bakker, geboren 4-5-'23 te Sneek, 
wonende te �raneker,. rof. Schotanusstraat 13, werkzaam 
bi,j de Hoogovens, is bij het Centraal Archief het volgende 
bekend: 
Op 7-6-'46 door de P.li'. te Leemmrden voorwaardelijk buiten 
vervolging gesteld en voor de tijd van 10 jaar ontzet uit 
de vier bekende rechten. 
Heeft het Nederlanderschap niet verloren in verband met zijn 
jeugdige leeftijd. 
Is van 1941 tot 18-5-'43 bij het NSKK geweest. Is niet aan 
het front geweest. Werkte na 18-5-'43 bij de Bauleitung op 
Terschelling. Stond onder invloed van zijn vader, die fel 
NSB'er was. 

23 December 1952 . 
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19 September 1952. 

�

/ J.313 
ó2.. Z.II 

Aanbieding rapport betreffende 
Bakker, D.J. 

VERTROUWELIJK 

E/K 

Aan 

Ik heb de eer UWelEd.Gestrenge hierbij een rap
port betreffende .Bakkar, Douwe Jan, geboren 4-5-1923 te 
Sneek, wonende Prof. Schotanusstraa.t 13 te Franeker aan 
te bieden. 

Bakker ifoornoeod is een sollicitant bij de 
N.V. Kon. Ned. Hoogovens.

IlEl' HOOFD VA.� DE DIENST 

de Heer Commissaris van Politie 
?an Velsen 7t;,· �J mui d e n. 



J. 

VERTROUWELIJK 

Betreft: D.J.Bakker. 

Douwe Jan Bakker, geboren te Sneek op 4-5-192�, 
wonende te Franeker, Profo Schotanusstraa.t 13, is op 7-6-1946 
door de PoFo te Leeuwarden voorwaardelijk buiten vervolging 
gesteld en voor de tijd van 10 jaar ontzet uit de 4 bekende 
rechten. 
Heeft het Nederlanderschap niet verloren in verband met zijn 
jeugdige leeftijd. 
Is van 1941 tot 18-5-1943 bij de NSKK geweest. Is niet aan 
het front geweest. Werkte na 18-5-1943 bij de Bauleitung 
op Terschelling. Stond onder invloed van zijn vader, die 
fel NSB-er was. 

19 September 1952. 

Gegevens verkregen uit C.A. 12-9-52. 



Opmerkingen: 

A 2: BAKKER, Douwe Jan 
4-5-' 23 Sne�k
TERSCHELLING, Torenstraat 39 
BNV 

<. - . -
.. 

Aangehouden 31-5-'45 Kamp Barka Harlingen. 7-7-'45. 

Gaarne een {°,_:,_ ond. .ti,i .r2' 

! 
'· 

1 

Rapport binnen 
�nsr� ' 1 3 5 EP. 1952

onguma1g 

l Oiig./eepie/rés; verz. QQD. 

• .ie1pr m�t , .�-. 
e fl. .u.,:.J!.:��v. L�appoit-.naar ACD �z:��4ZP.Z

Nagesl. door: dat: 2 J /3/ S,,, .

/MODELC afz: HOOGOVENS 

volgnr: 

I' 

achtern: BAKKER 

V datum afz: voorn: Douwe Jan 

functie: 

geb: 4-5- 1 23

• ,/ 
te: Sneek 

adres: Ffü\lIBKER 
Prof. Schotanusstraat 13 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

/!\ 10191/2-51 



Inf. Centraal Archief. / Hoogovens./ BAKKER, Douwe Jan 

Op 7-6-'46 ia door de P.F. te Leeuwarden voorwaardelijk buiten 
�

vervolging gesteld en voor de tijd van 10 jaar ontzet uit de 4 
bekende rechten. Heeft het Nederlanderschap niet verloren in 
verband,met zijn jeugdige leeftijd. 
Is v�n '4 1 tot 18-5-'43 bij de N.S.K.K. geweest. Is niet aan het 
Front geweest. Werkte na 18-5-'43 bij de Bauleitung op Terschel
ling. Stond onder mnvloed van zijn Vader, die fei NSB-er was.· 

12-9-'52/Dis/Str.
Bovenstaande gegeveDs dd. 23-12-'52 naar ACD. 

BAKKER D:rnwe Jan 
(TERSCHELLING�.Torenstr. 39) 
Sollicitant Hoogovenbedrijf/ •

• 
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Bo.: 125117. 'a-Gravenhage J 
17 Jan. 1951. 

DIENS'rGEHEIM. 

Aan de Heer 
Commissaris van Iolitie 
te 
VELSEN. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 7-12-Bl 
HO 3753/51 bericht ik U dat de daarin eenoemde 

Willem Schong, gebor en 4-l-1913 in de 
documë!itatie alhier voorkomt met de mutatie: 
1949: ondertekenaar ingediende oandidatenlijst 

C.P.N. (gemeenteraadsverkiezingen Eg
mond aan Zee).

D.I.S.



'-::'D I E N S T-G E H E I M. 
OP K' 11 

iBfêïfL-� 
fD� -�-i 

_:D I S. ''P�: �.;W .t)(i) \1 .:Lo / 
�\ � �- In antwoord op bijgaand schrijven No.125117,dd.22-12-

L
� 1951,Dienstgeheim,betreffende politieke antecedenten 

" \J'.A.·/van Willem Schong,geboren 4-1-1913,wonende te Egmond
aan Zee,Zuiderstraat 18,heb ik de eer U te berichten, 
dat omtrent deze persoon op 24 Juni 1949 onder No.JO 
werd gerapporteerd,dat hij ondertekenàar was van lijst 
5 (C"P .N. )voo,r de candidaatstelling voor de gemeente
raadsverkiezing Egmond aan Zee. ( zie mijn aangehaald 

• 

• 

rapport sub c onder no.28) • 
Deze gegeven�en-U·verstrekt naar aanleiding van 

Uw schrijven No.59565 GEHEIM,dd.22 April 1949,onderwerp 
Gemeenteraadsverkiezingen. 

Volledigheidshalve voeg ik een op die persoon be
trekking hebbende informatiekaart hierbij. 

1/Á�· � 

/': ' �;; 
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No.: 125117. 's-Gravenhage, 22 Dec. 1951� 

DIENS'IDEifäIM. 

Aan de Heer Districtsc ommandant 
van de Rijkspoliti e 
te 
ALK M AA R. 

Door de Heer Commissaris van Politie te 
Volsen vverél. tüj verzocht, hen to doen j_nlich
ten omtrent de eventuele nol1tieke antecedenten 
van V,ï 1 lem Schong, geboren 4-1-1913, wonende 
Zuiderstraat 18 te Egmond Aan Zee. 

B .... ,i dit; ver.�oek uerd door bedoelde Commis
saris van Iol1tie te kannen s�geven, dat de 
Gr oepsconmandant der Rijkspolitie te Bergen 
reods onder no. 30 op 24 Juni 1949 omtrent vo
rengenoemde een rarport aan mijn dienst he eft 
doen toekomen. 

Vermoedelijk in verband met de thans 
p�aatsvindende reorganisatie mijner afu1inistra
tie kan dit rapport niet zonder meer uit mijn 
archieven worden gelicht, weshalve ik het zeer 
op prijs zal stellen te vernemen, naar aanlei
ding van welk schrijven mijnerzijds destijds 
door U omtrent �.. Schong voorn oemd werd gerap
porteerd. 

n.r.s.
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GEMEENTEPOLITIE VELSEN.�·-------·----.-..._.__ ... �
-

No, 110 3753/51. 

.Q_nderwer12,� '1 personeel HoJgovans''

<z)UAA.A� �.1;1, 
-- ��/ - �.,// U'· 

7 lJecember, l,9;51. . , '95l·
r· 

-

1 . ' /U:117 
Hiermede verzoek ik U mij, in verband met een onderzoek,te willen berichten, of in de �-administratie te Uwentiets �ekend is - speciaal ook op politiek gebied� ten nadele van onderstaande perso(o)n(en):

,r' SCHONG;,n_llem geb .4.1.13 won. Zuiderstraat 18 .Jl;gmond aan Zee
Dezerzijds zi�� reed:3 �nlÏchtingen gevraagd_aan.�e Gro�J?SCommandant der H.lJkspoli tie te Bergen (N.H.) die miJ verwiJst naarUw dienst onder referte van zijn schrijven No.j10 dq_. _24_.6.!J-�.' 

. 

� Aan; Hoofd B.V.D.
te 

's-Gravenhage. 
t/a Dis. 
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