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Uw ïïo. 95704''d,d. 8.12,1950.

Betreft: (3. Dik.

VERTROUWELIJK.

'.$
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OP KAART

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven
norden medegedeeld :

4453r

*. 8 FB& 1951

tem lïe't 'Volgende

A De door U bedoelde oommissie is genaamd : de Commissie voor
J Sociale Kunstopdrachten . Hiervan maakten in de jaren 1949 en
1 1950 deel uit :

r* jan Ojrnelis van DAM, geboren te Amsterdam, 22.6.1892, directeur

femeentelijke dienst voor Sociale Zaken, wonende Rein4er Vinke-eskade 20 huis te Amsterdam ( voorzitter ) ;
ƒ \n BOUWES, geboren te Hoorn, 7.2.1892, hoofd afd. Maatschappe-
f ïijke Bijstand, wonende Fraunhoferstraat 22 huis te Amsterdam

( secretaris ) ;

Pieter Herman SIJKEHA, geboren te Groningen, 13*9.1900, hoofd-
ambtenaar afd. Kunstzaken, wonende Eemstraat 74-11 te Amsterdam
( ad j,.secretaris )> /

O

HÜHZ3XBR, geboren te Amsterdam, 17.10.1908, kunstschilde-
res, wonende Van Breestraat 34 huis te Amsterdam ( U bekend ) ;

Johannea Hendricus Antonius SYERSS, geboren te Amsterdam, 8.11.
1899» kunstschilder, wonende Lutmastraat 266-11I te Amsterdam ;

* i X.) Corn»lis Bverhardus HEYHSIÏÏS, geboren te Schoonhoven, 19.4*'90,
y kunstschilder, wonende Zomerdijkstraat 28-1 te Amsterdam ;

Dirk Herman willem EILAESKI, geboren te Amsterdam, 15.10.1885,
kunst schilder, wonende Amstel 105-III te Amsterdam (u bekend) ;

Joseyh «Tohannes SOVERS, geboren te Utrecht, 15.12.1893, kunst-
schilder, wonende Prinsengracht 762 boven te Amsterdam ;

contact-ambtenaar Ministerie van Sociale Zaken,

s
'

wonende te ' s-Gra venhage , nadere personalia onbekend

Albertua SRQST, geboren te Amsterdam, 28.1.1895, kunst-
schilder, wonende M.H. trompstraat 31-111 te Amsterdam ;

PLEINIS. vertegenwoordiger Minister van Sociale Zaken, verm. wo-
nende te f s-Gravenhage , verdere personalia onbekend ;

' \t'

Adelbert JANSSEN, geboren te Kruiningen, 28.1.1906, kunst-
s child er-, wonende laplacestraat 47- III te Amsterdam - zich noe-
mende H. van Kruiningen ( U bekend ) ;

O

Jan van. fQffGBRBN, geboren te Oldebroek, 28.6.1897, tekenleraar
M.O., wonende Albert Neuhuysstraat 24-HI te Amsterdam j

y \s DIK, geboren te Zaandijk, 10.8.1906, kunstschilder,
wonende Jodenbreestraat 25-1 te Amaterdam ;
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Van der LMDE, vertegenwoordiger Minister van Sociale Zaken,
verdere personalia onbekend ;

£. van BOOHH, Hoofdambtenaar Ministerie van Sociale Zaken,
verdere personalia niet bekend.;

Willem Jaoob Henri Berend SAHDBTSRG, geboren te Amersfoort, 24.10.
1892, directeur Stedelijk Museum, wonende Maasstraat 80-111 te
Amsterdam ( deskundige ) - U bekend - ;

Cornelu Eheodorua grederioug Maria geboren te ïil-

/C l

burg, 25.12*1898, kunstschilder, wonende Zomerdijkstraat 20-11 te
Amsterdam ;

Hans Iiudwig COHN, geboren te Erankfurt a/Main, 14. 5*1915 , conser-
vator Gemeente Musea en kunsthistoricus, wonende Keizersgracht
747 huis te Amsterdam, zich noemende H.L.C. Jaffé - deskundige -
( ü bekend ) ; . - -

X" | Mr. Herman BOASSOH, geboren te Middelburg, 2.8.1908, rijksconsu-
Tënt, wonende Eubensstraat 47-1 te Amsterdam - vertegenwoordiger
v/h Ministerie van Sociale Zaken ;

Hendrikus IJKELEHSfAM. geboren te Utrecht, 24.4.1897, kunstschil-
der, wonende Jacob van Lennepkade 4-III te Amsterdam ;

Gerardus Wilhelmus Johannes HOLLANDERS, geboren te 's-Hertogenbosd3
4.7.1895, wnd.hoofd afd. Maatschappelijke Bijstand, wonende Ring-
dijk 7-1 te Amsterdam - waarnemend secretaris - ;

1 Xv Al̂ )e:c"t! H3SMEIMAN. geboren te Heede, 7.1.1883, leraar M.O. tekenen
^ en schilderen, wonende Ie Helmersstraat 98 boven te Amsterdam ;

' i M.3%, A,. van der YM ( personalia onbekend ), vertegenwoordiger
- Ministerie van Sociale Zaken ;

XI Adolf BRSBSYEIT. geboren te Vrijenban (Z.H.), 31.12.1892, kunst-
schilder, wonende Sarphatistraat 123 boven te Amsterdam en

Johannes Carolus Bernardus SLüIJgBRS, geboren te 's-Hertogenbosch,
17.12.1881, kunstschilder, wonende Olympiaplein 79-11 en III te
Amsterdam - lid Nederlandse federatie van Beroepsvereningen van
Kunstenaars - *
De commissie vergadert ongeveer 6 a 7 maal per jaar, waarbij ge-
middeld 9 leden van de commissie aanwezig zijn.
Omtrent Dik, vorengenoemd, kan nog worden bericht, dat hij op
24.11.1945 te Amsterdam werd ingeschreven, komende van Ambt Delden
Hij is gehuwd met Gjgzina Geertruida Koorman, geborem te Amsterdam,
27.2.1§|l. Betrokkene was voor de oorlog te Delden ook jeugdher-
bergvader; men beschouwt hem als een zeer behoorlijke man en een
bekwaam kunstschilder.
Betrokkene bezoekt geen kerk en is lezer van H Het Parool ? en
"De Groene Amsterdammer'1; hij was in 19482de-penningmeester van
de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, aangesloten bij
de1 lederlandse Federatie van Berpepsverenigingen van Kunstenaars.
Dik is voorts lid van "De Zeester", een vereniging van kunstschil-
ders. Men neemt aan, dat betrokkene Hnks-socialistisoh georiën-
teerd is; van aen lidmaatschap van de~ü.J^.n. or van enige activi-
teit op politiek gebied is niets bekend kunnen worden.
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In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te Am-
sterdam is niets ten nadele van "betrokkene kunnen blijken; ook
in politiek opzicht komt hij daarin niet voor. _
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Uit :.OBL.t5%-&
Ag.no.:.11.47.8.5........
Voor : 00.1525..»..Eo« £894

B»tr* l

Ia a»aaloUla« op te rapporten Ho, 2619 dd. 11-7-lftöl
•B 8846 «A. lft-7~»5l. raap. 00 11361» «o. 00 113872, wort t b«rlüiit,
dat te rredaaaotU ondar i* «afcrljvare wordt Toortg«»t.

B««lot«n 10 om can allea, dl» te »o*l« roor bit %*~
T«n d» Vr*d«»opro«p yoor te Gro6« rijf la te V«r*el̂ .ig

|l«»itBiiAlc«a }i»ma gattómd, »en brl«f fc« schrljr«n» waarin
wordt, dat da Vradaaaatl», bahoudana tagaabarloht Tan fla **~
dan, aa&aaantv dat hua haadbakanlng t «vans geldt yoor a*

oproap Crofca Ttjf.
Spaattlaraad op te «anaalljfca ittihaid, galooft aan zate r,

dat te m dia voor da motla waran, gaaa taganbarloht zuil au **«***>
Aang«tuld aat a^cala aodar* liaöfitakanln^an * BUMAK,

DB TOIKS, HOOSKIX * «tttea daza &**•& Aam groot afc*AruJict la aa»
olad Trada" oat aakala portrattaa aa zo BÖgaliJk m« aparta rar-

KB» 38 Juli
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RAPPORT VrAH KB

AAS K£ B XII

Ho.t 2856
Betr.s VHEDËSACfïE 10 DE VSRKSIG1KG ?AH LE££ERKÜ1IDI0W

U I T . ü c K
U't :QD 1j>

voor ;.CtD.„1.525..jfl

Ia aansluiting op,rapport Ho.2819 d.d*
11-7-ï9!? 1 (GO 11361^) kan worden bericht, dat C,J.KSLK
23 hendtekenitigen had varK&ftéid onder de door h«a opge-
stelde motie.

Bij de eteiLiaiGg in de vergadering op 7 Juli
j.1. werd het al of niet behandelen der motie verworpen
met 28 tegen S «temmen.

Hierover merkte KELK opt"AlB die 25 letter-
kundigen, dl« de notie ondertekenden,ook de oproep voor
de Grote 71jf ondertekenen, «it er een prachtig «tuk pro-
paganda in".

KB, 16 Juli 1951
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Ag.no. 113.6.1.9....
voor : OD 1525 m

HAPPORT YAH KB
AAS HB B III

Ho*t 2819
Bet r. t VR2DE3ACTIB IN DS VERB9IGIÏÏG TAK LBTTBSÏÜKDIÖKM.

PUPÜC AAT l

ft t

U
uit goed*

C.J.KELK opgestelde notie voor
" ' • . I r

Bert

vernomen, dat
aat -rmi de flrot«

•en door
AJEUft

VOBTEK en 38ig« voorzien van **&
geleidebrief,aan «an 70-tal leden der Yoremlging van Letter-
kundigen werd toegezonden, Met het verzoek adhaesie t* be-
tuigen.

In d* Vereniging ie men van mening, dat de
aotie, die op 7*7*1931 la de ledenvergadering sou worden be-
handeld, verworpen zou «orden»

KB, 11 Juli 1951
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No. 2108/11

Bet r.: SOOIETBirr "DB KRING"

Zie bericht dd. 24 October 195
7

OP KAART

ACD/4/
280CT.&50

De pogingen van de communisten om belangrijke be-

stuursfuncties in te nemen is mislukt.

BASAED, die voor de stemming van het nieuwe bestuur

veel critiek leverde op het oude bestuur, had niet veel succes.

De door de communisten voorgestelde candidaten: BASARD, Henriette

VAN E"XK en Api PRINS behaalden niet het vereiste stemmenaantal.

Verzonden aan: HBVD, HB en B III,
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RAPPORT VAN KB

Voor

24 Ootober 195$).

/I K

No. 2092/11

Betr. J aOOIBraig "SB KRIMG"

Vrijdag 20 Ootober j.l. werd de jaarvergadering

((van Sociëteit "De Kring" gehouden. V. van VRIESLAND werd voor-

gesteld als voorzitter. Voor de overige vacatures in het bestuur

heeft de communistische secretaris van de afd. beeldende kunsten

der Federatie in overleg met enige partijgenoten een paar commu-

nisten of sympathisanten naar-voren geschoven, en wel hemzelf,

^ Api PRINS >en Henriette VAN EYK. Men zal proberen zoveel mogelijk

communistische kringleden bij elkaar te krijgen, opdat genoemde

candidaten worden gekozen, waardoor het Kringbestuur een sterke

communistische invloed zal krijgen.

' De actie werd opgezet door Herman SCHUTTE en

BASARD, beiden communisten.

Verzonden aan; HBVD, HB en B III.

Berichtgever: betrouwbaar.
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* s-arav*nhftg«, 8 D«c»mb»r 1950

n'.a.v. rapport van KB 9S704 2. Co

T B R T B O P W B L U K .

Rappel : ...................... .?.:.!*
Antwoord :_

Hl«r««d» mo«« ik ü T«rBo«k«n al j t» willen do*a
inlicht«n omtr«nt d« personalia, .* politiek» ant«c«d«a-
t*n «n T*rd«? van 1»*liog sijnd* g»g«v*n
Cor DIOK*

Oor Diok »ou d*%l uitmak»n van ««n
van 7 p»rsoa«nf waarvan ook Jhr SandlMrg lid is.
SoMlders «n b«eldhouw*r», di« *t*ua ontvangen, BK>«t«a.
van tijd t&t ti jd *ak«l* w«rk«n voorl»g^m a*n D*-
do«ld« Ooauaissi», welk* v»rgad»rt bij Sooial» Zak«n
in d» r«rk»traat -to Uw«nt* D» b«apr«king«ii van &•>•
Goffimiasi» «ijn gel» in. B» aind»rii«id is oomiHani»ti«oh.

Oor Diek zou lid xijn va» d* C*P*S« *n Tam d*
N«d«rland4Mi F»d*rati« van B«ro*s»v»r«niging«n van
Zun«t»naar«

HET aOOFD VAH DS DIEHST
d«s«t

O

ü! t. van Laere

BoofdaowBi»»arl» van Foliti*
U
A M S f E R D A M.
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Toenadering van da Huaalaoha
Ambassade nat Eed .kunstenaars.

V E R T R O U W E L I J K

heb Ik da aar Uwe Excellentie bat vol-
gende te berichten*

Van aen betrouwbaar en goed geïnformeerd persoon,
dia regelmatig in kringen van kunstenaars verkeert,
werd vernemen, dat da «uasisohe Ambassade, hetzij
zalf of door middel van stromannen, oontaot zoa zoeken
mat Nederlandse kunstenaars en bon belangstelling soa
trachten te vakken roor da vela konataehattan, konst-
traditia aa colturele ontwikkelingsmogelijkheden in
da ÏÏ.S^S.S. «n 4e sateO-ietlanden.

Deze toenadering schijnt te worden gezocht door
da kunstenaars te wijaan op bat volgende

bij bat conflict in Kora* in alle Westerse
landen bat besef groeit, dat Susland niet oorlogs-
zuchtig ia, aangezien bat anders allang alle mogelijk-
heden voor ha t ontketenen van een oorlog had gehad,
groeit tegelijkertijd bat besef, dat aen vredige we-
reld alleen denkbaar ia door Hualand waer geheel ia
de Verenigde Haties, in da Veiligheidsraad, aio* te
laten meedoen. M.a.w. er groeit bij da politie! aan
baaaf dat men waer toenadering nat Rusland «al dianan

, te soeken. ,

Da kunstenaar wordt ar op gewezen, dat hij door
da vioienirt oirkel van communis tenvrees- oorlogspsy-
chose- QQTOimtttntenvreea te halpan doorbreken, ie w*?- \d op twee manieren dient; in bat by «onder door ha t

oontaott juist op «raltoreel nivaam, te herstallantOB-
dat hierdoor bat aooant in da wereldgeschiedenis «aar
kont te liggen '<*aar het eigenlijk thuishoort an zo-
doende da importantie van *da politiek" wordt tarug-
gedrongen.

Dit verhaal wordt op verschillende aanleren, vaak
oat succes, gedaan. Daarbij worden aanlokkelijke reis-
mogelijkheden naar Praag» naar leningrad (da waraldba-
roaada Heraitage-eohilderijenverEameling) an naar
Moékoa voorgespiegeld, terwijl tegelijkertijd lijstjes
worden gepublioaerd van 4*. IJD.. Susland aanwezige *eat-

Zi jna Bxoeliantie " ' -? *
aa Miaiatar vaji Onderwijs V
Kunsten an W0tanaohappen -Europase-
t.a.v.de HoogEdelGastr. Heer Mr. H. J. Soholvinok
Chef van bat Kabinet
te

g £ A V B H H A G E>
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Europaaa konataohattan» zoala da Rembrandt-oolleotie,
da Goya's, da Bysantijnaa kunst, eto.» Langs desa weg
wordt getracht invloed op da Nederlandse kunstenaars
tilt ta oafanan om mindar argwanend tegenover Rualand
o.s. ta staan.

beïnvloeding van kunstenaars vindt In hoofd*
zaai plaats vla da Ambassades van vooraanstaande satel-
lietstaten» even tu.ee l mat behulp van aan organlaatlat
welke da verbreiding .van cultuur en wetenschappen van
dat land beoogt» b«v. da Vereniging Nederland -Polen.

Be berichtgever constateerde, dat door bovenom-
aohrevan sluwe SovJet-Busaiaohe actie, groepen linka*
ge oriënteerde kunstenaars naar da Commaniataioha Par-
tij van Hederland worden getrokken en anders i 3 da, da t
aan aantal hunner door da bedreiging van da Wereldvrede
sioh nlat allaan van de SowJet-Onie, naar «alfa van ha t
Marziaaa afwendt,

In ha t eerstbe doelde geval maant da berichtgever
da oorzaak ontdekt ta hebben, waarom «ovale kunstenaar •
da s*g* "Oproep van Stockholm" hebban ondertekend*
Bovendien aou deee adlxaealebetuiging volgena ham ge-
alen dienen ta wordan ala aan «loh bawuat dlatanoiaran
van da Ha der lande e «aak en daarmede van da ̂ «e te ree po-
litiek, op grond vnn recente * da poaltia van da KOH-
atanaara bedreigende - alarmerende publicatie». Gedoeld
werd op da fuaie-beapreklngen van da Haagse en Rot*
taréamaa orkeatan an da kwestie Plala bij bat tonaal*
gaaelstthap "De Haagaa Oomadlaf>« met da. daaruit voort*
gevloeide breuk taeaen net Centraal Ooordinatiebureau
voor nat Toneel an da twee gezeleohappen.

De kwestie van nat Haagaa Sesidentie Orkeat an
nat Hotterdama Philharmoniaah Orkest haaf t onruat In
B%»iol-*rlngen ta waag gebraoht. Intern zou man pro*
paganda maken voor h* t etakan dar werkaaamhadan, indien
da fusie door aou gaan, of indien da bestuurskweatie
bij nat Haagse Orkest nlat cou wordan opgelost.

Ik moge Uwe Excellentie ar op wljxan» dat ik van
andara «ijdaa gaan bevestiging van het boven» toande
ontving* Hietteain meende Ik U de kennisneming daarvar
niat ta mogen onthouden, aangeaien deze bariohtan aan
baald aohappan van da invloeden welke ha t dankan an i
streven van daarvoor ontvankelijk zijnde groepen van
kans tanaara voor aan daal schijnen ta bepalen.

HET HOOFD YAS DB DIEHST
^Toor deaei
ö

« van Maanan«
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Bij deze heb ik d* ««r Uwer Bxoellentie te berichten,
dat te Amsterdam in communistische kunst»naar8kriEig«n een
actie gaand» ia tegen d* oadersteuningsregeling» welke door
ds gemeente Amsterdam voor aldaar woonachtig* kans te naar»
wordt toegepast. Deze actie wordt aij als volgt beschreven.

In de oudersteunigsregeling worden schilders en beeld-
houwers geacht te behoren tot de categorie van "kleine zelf-
standigen". Van tijd tot tijd moet een schilder, die steun
ontvangt, enkele van zijn werken voorleggen aan een ooamia-
sie van 7 leden* Schilderijen* welke naar het oordeel van
deze commissie daarvoor in aanmerking komen» worden aange-
kocht door de gemeente, De schilder, van wie een of meer
doeken worden gekocht, krijgt 10̂  van de koopsom in handen
voor de aanschaffing van nieuw materiaal en ontvangt gedu-
rende enige tijd een hogere uitkering*

Wanneer drie of viermaal achtereen van een schilder
geen werken worden gekocht, wordt hij, voor zover deze
onderateoningsregeling betreft, niet meer als schilder be-
schouwd en geplaatst in de zg* "arbeidsreserve", waardoor
hij minder steun ontvangt* Tevens bestaat de mogelijkheid,
dat hij in dat geval bij de D.U,W, wordt geplaatst.

Het doel van de communistische aotie is het werk van
de commissie onmogelijk te maken, teneinde een verzwakking
van de controle te bewerkstelligen, dan wel het formeren van ee
een voor het merendeel uit communisten bestaande commissie
te bevorderen.

Momenteel is de commissie samengesteld uit 2 leden van
de Federatie van Beeldende Kunstenaars (Oude federatie), 2
leden van de Hederlandse Federatie van Beroepsverenigingen
van Kunstenaars (Nieuwe Federatie), een vertegenwoordiger
van Sociale Zaken, een gemeen te-ambtenaar en Jhr. Sandberg,
directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam. r_^

Communistisohe kunstenaar* hebben het plan opgevat de
beide leden van de nieuwe federatie, resp. genaamd:
Friada HUNZIKER, geb. 17*10.1908 te Amsterdam, wonende al-
daar, communistsioh georiënteerd en in 1946 actief medewerk-
ster aan de acties ter versteviging van het OPH-verkiezings-
fonds , alsmede
Oor DlGE, personalia dezerzijds nog onbekend, die lid van de
C.F.H* zou zijn,

Zijne Excellentie V̂ ._
de Minister van Onderwijs Kunsten ~*

en Wetenschappen
t.a.v* de HoogEd.Gestr. Heer Mr. H*J. Sohölvinck
Chef van het Kabinet
te
's- G S A ? B H S A S B*.
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t« doan uittraden* uitgaand* van het a tand punt» dat dan ook
da twae laden van da Oud» Vadara tl* sullen moeten bedanken.

Da belangstelling, walka in CPB-kringan voor daae ma-
tari* laaft, kwam tot uiting door aan ar tl kal in HDa Waar-
heid" van 3 Hovember J.l.» aaaangaatald door sakara J*B.,
dia vermoedelijk identiek ia aan da vooraanstaande ooanoniat
Jaoobua BOT, gab, 14*8.1392 ta Amsterdam, architect, wonen-
de te Amsterdam, in 1949 lid van ha t Dagelijks Bestuur van
da H lauwe Federatie.

Ondar da titel "Kunst in Nood» Eensgezinde strijd
voorwaarde tot verbetering" beklemtoonde da schrijver da
noodzaak van aan behoorlijke ondaratauning van kunstenaar a
in nat algenaen. Ha korta baaohrijTing van da werking van
h» t Voorzienlngafonds en da gemeentelijke ondaratauning»*
ragaliag ta Amatardam braoht hij nat volgende oonatantaars

krijgen dua da «arkwaardige figuur, dat door da
•organiaatiea al» kunetaohilder erkende an aanvaarde
«peraonan aan bravat van onbekwaaanaid opgedrongen
••krijgen, dat aoreel «n artistiek fnuikend kan werken.
«Da organiaatia» moeten op nat atandpunt blijven a taan,
"dat eennaal arkende kunetenaarB niet verwijderd aogan
*wordan an indien dit eenmaal gaaohied ia, onverwijld waer
"toegelaten worden. ,
"Naar ona ward madagadaeld, neemt ook da Nieuwe Federatie
"dit atandpunt in "«

Hat artikel baaluit met da oproap:

kunatenaara «ullan da eenheid noetan aaadan, aondar
"welke gaan strijd voor da verbetering van bun eoonomi-
"sche positie mogelijk ia. S l e oh te eenegeiinde a tri 3 d
•aal deze verbeteringen kunnen afdwingen."

HET 300 ID TM DE DIENST
Toor dame i

Mr* A, van Maanan*



Ygegenin QcL 1525

QoBijté de_yerdediging van de Vriaheid van Denken

ïot de ondertekenaars van het op 25 Januari 1949 aan Z.E.
de Ambassadeur der T.S. te !e 6-ravenhagè gezonden schrij-
ven, waarin geprotesteerd wordt tegen de berechting vsn
twaalf Vüüraanstaande Amerikaanse cormauTiiPten, behoren
enige kunstenaars.
In Co.54824, later te bergen in Od 1382 zijn de namen van
deze ondertekenaare te vindaa.

B-HIf. Uit
AA§.no,:
Voer



£en ernstig woord
aan alle Nederlandse Kunstenaars en Intelectuelen l

Van 25 — 28 Augustus zal te Wroclaw, het vroegere Breslau,
een Internationaal Vredescongres plaats vinden.

Het is geen toeval dat de wens om met hun collega's uit
, andere landen welbewust voor de vrede te manifesteren, opkwam

\ bij Kunstenaars en Intelectuelen uit Frankrijk en Polen, landen die
elkaar reeds zo vaak op geestelijk terrein hebben ontmoet.

Twee en twintig landen zullen hun vertegenwoordigers naar
het Congres zenden,

Van de deelnemers noemen we slechts Julian Huxley, Louis
de Broglie, Joliot-Curie, Ie Corbusier, Sir John Bird Orr, Graham
Greene en Louis Golding.

Allen zijn bezield door de wens, de hoogste verworvenheden
van het mensdom voor ondergang en vernietiging te behoeden.

Bij dit streven mogen ook de Hollandse Kunstenaars en Inte-
lectuelen niet achterblijven. Wij richten ons daarom in deze oproep
tot hen en verzoeken hen om door een sympathiebetuiging te
kennen te geven, dat zij geneigd zijn dit werk van hun buiten-
landse collega's te steunen.

v HENRIETTE VAN EIJK, Schrijfster
* Dr. W. SANDBERG,

.ƒ• Dir. v. h. Sted. Museum te A'dam
V ' ' * JEANNE VAN SCHAIK, Schrijfster

VICTOR E. VAN VRIESLAND
" Voorz. van het Nederlands P.E.N.-Club
- VERENIGING „NEDERLAND-POLEN"

Secr. Duchattellaan 1 1, Den Haag

Sympathiebetuigingen gaarne zenden aan: Secrétariat Bureau du
Congres Renseignements 1 4, rue Daszynski, 14 VARSOVIE (Pologne)


