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Betr.Uitnodiging aan beeldende 
kunstenaars tot bijwoning 
van vergaderingen van de C.P.N. 
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1:2 O NOV. tJMfgtember 1950. 

ACD/ i/ -;/t ~I 

VERTROU WELIJ'K I 

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 
worden bericht, dat orn..furent het daarL1 c.,,t. stelde geen enkele 
betrouwbare informatie kon worden verkregen. 
Ieder contact in bedoelde kringen ontbreekt hier ten 
enemale. 
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Een betromx:rbare r"'latie;~~èë~te d8zer d~agen de ' 
Hangse ku?Jstschilder Völlmer, van wie hi,i weet, dat deze 
co~uunist is. Tijdens een gesprek vertelde deze Völlmer, 
dat hij met Pen gezelschap van vijftien kunstenaars 
per vliegtuig een tocht naar Zuid-Amerika zou maken. 
Volgens Völlmer waren acht van deze vijftien personen 
communist. Völlmer zelf kol:lt in gezelschap rond voor 
zi,in politieke mening uit en noemt zich communist. 

Vorengenoemde Völ1mer zou identiek zijn aan: 
Frans Völlmer, geboren te 's-Gravenhage, 26 Januari 1913, 
wonende alhier, suezkade 26.~ie P.D. 9272) 

's-Gravenhage•, 14 October 1950. 
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Voor HB 

:Ko. 2063/II 

Betr.: SCHRIJV.:':.:N V.AJ; HiiT Cli'"LTUH:i:IDL BlJREAU DEH C.P.N. 

dierbij doe ik U een schrijven toekomen van het Cultureel '/· ~ 
'JPA '\"J'. Bureau van à.e C.P.F., waarbij kunstenaars vwrden uitr;enodigd om in 

\\' 
'MJ y 
p.~· · het komende seizoen de discussieavonden bij te wonen. 

1 bijlage. 

Verzonden aan: ='18VD, iib, B III en B n. 



PARTIJBESTUUR, . 
CQLmnunisti~oh~-~~~tii_yan Ne~~rlan~. 
Roemer-vissoherstraat 4. Tëi:8~. 

!f~.Cultureel-bureau. Amste~dam, September 1950. 

Waarde Vriend, 
In het vorige winterseizoen hebben we in een serie diacussie~ 

a-,,.-onden voor beeldende kunstenaars 7 waaraan ook een aantal andere be
langstellenden hebb~n deelgenomen 1 getraoht verschillende problemen 
van de hedendaagse kunst te benaderen, 

Wij zijn daarbij uitgegaan van een beschouwing over het rea
lisme in de 17e eeuw en hebben daarna geprobeerd gemeenschappelijk 
verschillende begrippen zoals onderwerp,vorm en inhoud nader te om
schrijven. 

Bij de poging om deze vraagstukken vanuit het Marxistische · 
standpunt te belichten is bij de deelnemers aan' de discussie de be
hoefte gebleken,om betere voorlichting omtrent de grondbeginselen 
van het Marxisme. · 

Ger Harmsen heeft zich toen bereid verklaard in een aantal• 
avonden deze vraagstukken nader toe te lichten en op de laatste v~n 
deze avonden kwam het probleem van de burgerlijke vrijheid ter spl-a-
ke. ' 

Het is ons toen gebleken,dat juist dit vraagstuk voor het · 
merendeel van de deelnemers aan de discussieavonden een ~root pro- · 
bleem vormt. Wij hebben daarom Ger Harmsen verzocht om blj de voort
zetting van onze discussie-avonden hierop nog nader in te willen 
gaan en zijn overtuigd 1 dat wij daarmee ook aan Uw wensen tegemoet 
gekomen zijn. 

De eerste avond van dit seizoen zal plaats vinden op 1Noens
dag,11 October om 19.45 uur in het gebouw Felix Meritis,Keizers-
gracht 324. · 

Wij hopen dat U ook dit jaar aan de discussie zult willen 
deelnemen en verwachten U dan op 11 October om 19.45 uur precies, 
sodat we werkelijk om 8 uur kunnen beginnen. · 

Indien U deze avond verhinderd mocht zijn,echter Praag op de 
hoogte ~ilt blijven van de verdere bijeenkomsten 1 die om ~e 3 weken 
zullen plaats vinden,dan zullen we dat gaarne van U vernemen. 

Mocht U nog belangstellenden weten,die vorig_jaa~ nog niet 
~:~b~n deelgenomen 1dan zijn deze van harte welkom en indie~ U ons 
·c=!-Jdlg hun adres vnlt opgeven,zullen we hen eveneens een Ultnodi
glng sturen. 

Wij zouden het erg oo prijs stellen indien U kennissen en · 
collega's op deze avonden attent zoudt willen maken en daarbij voor
al ook Uw aandacht zoudt willeQ. richten op jongere collega's en 
kunststuderenden. 

Met vriendelijke groeten, 
Communistische Partij van Nederland. 

Afdeling Cultureel Bureau. 
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Ond.z Uitnodiging beeldende 
kunstenaars tot bijwoning 
van vergaderingen van de CPN. 

Bijl.: een 
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Aan de Haer 

V E R T R 0 U W E L IJ K 
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1~de ter informatie doe ik U hierbij toekomen 
een afschrift van een schrijven van het Cultureel
bureau van de C.P.R., gericht aan beeldende kunste
naars, na..::\r de inhoud waarvan ik kortheidshalve mo
ge verwijzen. 

Ik zal het op prijs stellen alle byzonderheden 
omtrent deze bijeenkomsten, zoals de aard van het 
behandelde en de namen enz. der deelnemers, welke U, 
eventueel na onderzoek, bekend mochten worden, te 
varnemen. 

HET HOOFD VAN DE .DIENST 
J. namens deze: 

Hoofd~ommissaris van Politie 
te 
A M S T E R D A M. 



PARTIJBESTUUR, 

"':aarde \ 1riend, 

AFSCHRIFT 

Co~~unistische Parti van Nederl nd 
noemer V aseherstraat 4. Tel :83502. 

A.msterdrun, gaptembar 1950. 

In het vorit"e 'NinterRelzoen hebben '.ne in een serie discussie
avonden voor beeldende kunstenar:r~.'l, waeraan ooK e;;;:n aantal andere be
langstellenden hebben deelt·er.lOrnen, getraeht ver::JC'1.illende problemen 
van de hedendaagse kunst te l::enaderen • 

. Uj zijn daarbij uit{8t~H8Jl van een he3C"lCU\;ln~':: over het rea
lisme in de 1 ?e ee:xN eH hebbeu daarna t~aprobeerà gemeenschappelijk 
verschillende begrippt.u:~ zonl.3 onder,.~ver:p, vor.m en inhoud nader te O!'J.
schrijven. 

Bij de pocinr. om deze vraagstukken vanuit het Farxistische 
stand~punt te belichten ls bij de deelnemors afw ad discussie de be
hoe:fte gebleken, om betere voorlichting omtrent de grondbeginselen 
van het 7,Tarxisme. 

Ger Harmsen heeft zich toeü bereid verklaard in een aantal 
avonden deze vraEr-tc:;,:'Jtu. :ken nader toe te l ict1t>en en op de laatste Vfln 
deze avonden kWam het probleem van de burgerlijke vri,jheid ter spra
ke. 

Het is ons toen gebleken, dat juist dit vraagstuk voor het 
merendeel VRn de deelnemers aan Ge discussieavonden een groot pro
bleem vormt. '/ii j hebben daarom C er Harmsen verzocht om bij de voort
zetting van onze discw1sie-avonden hierop n.ot, nadür in te willen 
gaan en zijn overtuigd, dat v1ij daarmee ook aan tvJ wensen tegemoet 
gekomen ziJn. 

De eerste avond van dit seizoen zal plaats vinden op ''loens
dag 11 letober om Hl. 4ti uur in het gebomv ?..,elix Leritis, Keizers
gracht 324. 

1·,:i.j hopen dat U ook dit jaar aan ae discussie zult willen 
deelnemen en verNachten lf dan op 11 October om 1~. 45 u.ur precies, 
zodat v:e vterkelijk om 8 uur kurmen beginnen. 

Indien U deze avond verhinderd mocht ziJn, echter graaf' op de 
hoogte wilt bli~ven van de verdere bijeenkomstlen, die. om de 3 weken 
zullen plaats vinden, dän zullen we dat gaarne van TJ vernemen. 

I:ocht U nor belaUEstellenden weten, die v0rif jaar nop niet 
hebben deelgenomen, dan zijn deze van harte welko,cl en indien U ons 
tijdig hun adres nilt oprevsn, :t.ulLm 'Ne ~1en eveneens een uitnodi
ging sturen. 

!ij zouden het erf:, op _;)rijs stellen indien D kennissen en 
collega's op deze avonden attent zoudt willen maken en daarbij voor
al ook Uw aandacht zoudt VJillt:n richten op jon~~ere collega's en 
kunststuderenden. · 

Met vriendelijke {!roeten, 
Con:.m.unisti sche J1artij van Nederland. 

Afdeling Culliureel _;;ureau. 
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's-Gravenhage, 1 September 1950. 

Heden opgebel'd door Hr. Jansen van O.K.W., die met ö.e 
moeilijkheid zit, dat voor een reisgez.elschap van kunstenaars 
een introductiebrief voor het bui tenland is é~evraagd. Weige
ring is bezwaarlijk tegenover hun organisatie. Ik heb hem ge
wezen or de consequentie, dat deze lieden met een officiele 
introductie zouden aankomen en wij ons genoodzaakt zouden ge
voelen bepaalde personen te signaleren, dat dit een dwaze indruk 
zou m&b:m bij de Ned. vertegenwoordit;ers en de au tori tei ten in 
het buitenland, maar ook voor de Min. die de introductie heeft 
afgegeven onaangenaam zou zijn. De Min. zal moetem besliss;ien, 
de B.V.D. heeft alleen inlichtingen gegeven. De Heer Jansen be
greep de aangeduide moeilijkheden en "wu nader overleg plegen 
met è.e S.G. De samenstelling van het reisgezelschap zouden wij 
van het }'r. B. Fonds te weten lf!oeten komen. O.K.'ft!. staat hier 
bui ten, vide brief Vö.n 4 Juli j .1. 

Er. Jansen vervangt Mej. Gischler, secr. v. Dr.Vroom. 

KA (Mr. van Maan en) 
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Op 14.9.1950 werd A.B.n iJpil lhrief 91927/CBS/471 gescitreven~ waarbij hem 
de _inhoud van 91927 dd. 8.9.1950 betr. 1JILÄ.LVISCh vrerd medegedeeld. 

9.10.1950 



-.r • van. 
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n.a.v. schr. van .Amsterdam, 
no 91927, in co 74082 

r.nd.: Berj:;'·t v.or :!':hl'1c bc·,trcr:e·.nda 
:;,\ • J. ~, ·aJ "\l1 sc:ll t (3 -r~~~rc ~·~ r3r: t~ 1 J .i-'"~ Tlt~)-J'i3!' r·en. 

In aanslultl:; o· :1o n.·)t't~e 'JCG96 v n ~23 l>UT"ast:;s l:!fSC 
over bover,-cnoG' , .:mder\,'crp kuw·er. thtms ne>,P: enkele biJ
zonderheden Vür~'tro}."t '.':orden. 

De scl>-;eo:r,vnder v: :0 .• Ybruhat1 ;·[ ·lseph ·.:rr VT3CH (~eb. l<J. 
10.1915), ~~e;-;a;·~ ·d ,~an VA'.. :~r, · ''• 12.11.1rmc te 
Den "elder, ~re f tot on~eve~r een ja~r geleden een zaak 
in t1.,1dschl·ift~~r. onder de na'3J'l f<:.Sterdar:se Ti.,1tlsctrif'ten 
Centrele (1\.':'.C.) aan het adres "''"Lwr.m~ers1mrn.·al 03 te 
Ar·-.sterdar-:., 

Diens :~,:on, ·~rlexandor V '!', t~t:b. :.5.;~.1'_;1'3 te 
"raarle::n, ';:onen'" e Cele'besstra;:[ t Jî-J:f A1;:sterdf:r-·:, wn s toen 
bij he:·· in di~3nst. 

Dest1~~s ~~rdo~ ~o ~el~•s~~o hlR~~n Srb~ednes en ~olero 
d~or de A.~.c. ~ein·ort~erd en v·arts verd ~o~andeld ~et 
do bh~·1 on 1 ~.T •(';S, :-va, j)e ~r:lrs, 'Je Iac· e.d •• 

~·t~ onr,·ev:;er een jarr :'Gleden ''e'crd de I. .~·.c. fniliiet 
v rklanrd. Jan vnn · 'olfernn ?.nu t:)•;:::: ui t~"'ewe'<en ~3 i,jn 
n""?r ~elt"'ië, alvvar:<r ~J.j 7{)U 'I~Crbli,1ven op 1lt=~t adres 
'!'orte 1-·nr'l.-atrf'lr~t 18 ""'7a c1 e T~"+f'I''"·"'·t ~ r;t··P 1 e . ·~r<:! on ""i ~n • . ... ~"-""' u t { ~ Á ~ .. - .) .1' ' ~ •. ..._, ~ ~ ....... ,J... .' - t ~-~ ., .? --· ~J 

schuldetsers t ontl:J'f'en .. 'i.rdsd1•'n ~f··u ':~,i ::1t·::::t :::er in 
''eder · c1 --~m·:eo:..:Jt ~.t jn. · 

Ten ç,~,·7.1,;.r; vnn .c\ .:r. · ·clv:i.sct ·;,erd no;: bc'·ünd, dnt deze 
zenrel zn'r,.:l:i.j'o, als ?:eer v&ct.ndscl-:'; · lLn~e co, neeties 
n,-,n ~",h·,,nn .~el·,a..:t v-,pt ""ory:"·'~ r."·a,.,·i~>e'J V' .... " "40"f'nc'le 

-._;r u .i"' ...... l.J '.~ -~ 4 :. J.,.-.. \A ;. _,. . - . ... 4.J .. , - ' . u .......... 'Y ' t -'- ~ ....... • 4. 

';ch1F str:;nt 13 te i' r:twerpen. J.,aatsts:Hmoe:i.de ::era:; on is 
dru}:1:~3r-u' t v:;r var: ~:et blnd Bolero. 

r .. I.,.T) 
' ~. 
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No. 8424 -'49. 

./ 
U•t; schr. No. '74082 dd. 21-12-'49. 

OND.t!;RI'JERP : Weekblad "Thcater11 

'V}l;.H.TROUWELIJK. 

30 Augustus 1950. 

/ 
/ 

/ 

Onder referte aan Uw bovenbedoeld schrijven en ten vervolge op 
het schrijven van deze dienst No. 8224-'49 dd. 5-8-1950 werd nog 
vernomen, dat de schoonvader van A brabam J"oseph VJALVISCH ( 10-10-' 16), 
genaamd Jan~ VJOLFEHEN, Den Helder, 12-ll-1B90, tot ongeveer ee11 
jaar geleden een zaak in tijdschriften heeft gedreven onder de naam 

/. -~tkmsterdamse Tijdschriften Centrale (A.T.C.) aan het adres Kloveniers-
[lJv!MI'- '/burgwal 63 (kelder) te Amsterdam .. 

/ Bij laatstgenoemde was toen in dienst zijn zoon, Alexander van WOI.Ji'Ii~RI 
geb. Haarlem, 25-2-1918. 

1 
~adat de vader failliet was verklaard, zou hij zijn uitgeweken naar 

. vJt" BelgH~; voorzover bekend, zou zijn adres aldaar zijn : pja. De Inter-
; L~ ~ W" vnationale Pers'. Korte Mar~~traat 18, B~rcllem(Antwerpen), de:hal~e het 

:, v : ~·~~ ~ adres, r.;enoemd. 1n Uw schr~ JVen, waar z1. jn schoonzoon, A.J. Walvl.sch, 

w.-'1\' j~.f~~ / tJY· 1 
een zaak had. 

~~~~u.t~~ ftJI ~De zoon, Alexander van 'fJolferen, voornoe:rrrl, is toen voor eigen rekenil 
~v'· ' .... J;f/!v·J/ een zaak begonnen aan het adres Nieuwe Hoogstraat 31, te Amsterdam, 

.u1 P"" i. · 1 genaamd "Kantoo~e_k_~n~~n, staande ten name van H., van Puffele1 
vv· · y,, .. , 

// ----: f1';JJJAI Door de schoonvader van f~.J. VJalvisch, J. van Wolferen, ·werden destijc 
· ,,jj'/11! ,J7v(. ).PJ de Belgische bladen "Robbedoes", een jeugdhlad en "Bolero u, vermoede-

r'l,t-t-Y""' ... ~ . lijk een semi-pornogr~fisch blad, via de Amsterdamse Tijdschriften 
/W ·. yrM"· . 

..J1· ').. A i · ·· Centrale ,seimporteerd en verhandeld; voorts verhandelde hij de zgn. J;p a. . • I l~iftJ)V 
p;~;,. '/'~.._,{1·1 ' r ABC-bladen als "Kompas", ".l:!."'va 11 , "de Prinsn, "de I.echn. 
l { t 1,; 

tri 1
·1Ji tg:ver-drukker van het b~ad "Bolero" zouzijn : Mozes (zich noemend1 
,Maur1ce) van Emden, Koldenlerstraat 21 te Antwerpen,telefoon 36~584, 

(! '\) -
' ~'"Privé adres Schupstraat 13 te ..t-mtwerpeh (telefoon 39024)., Deze M., van 

Emden zou met de justitie terzake uitgifte van pornografische lectuur 
in aanraking zijn geweest en veroordeeld .. Wat zijn politi~~:c richting 

~. betreft bestaat de indruk, dat hij cUe richting is toee;edaan, waaraan 
', 1t-fltlt · • !I het meeste valt te verdienen. 
yv uu~;.l'{ll'' 

irr'~~· Met bedoelde M. van Emden zou eerdergenoemde A.,J. VIalviach zowel 
1<-1 

{;t1.t 
1 

/ zakelijk als vriendschappelijk nauwe connecties hebben gehad; voorts 
v ,11/0-' 'I werd vernomen, dat A.J • Wal visch zal<': en deed met zijn schoonvader ten 

!}to/11 tijde van het bestaan van de Amsterdamse Tijdschriften Centraleo 

Naar nog werd vernomen, zou J. van V:.Iolferen de "vlucht" naar Belgi~ 
hebben genomen, om zijn schuldeisers te ontlopen. Hij zou zich sinds
dien niet meer in Nederland hehhen laten zien. 

--7--------f-------------------------------------------------------
k..o ~" . E-3. 

/ (' 



Notitie 
n.a.v. schr. van Amsterdam 90596 Co 7e082 

Aan: 
Van: 

:<ericht vttO\,Labille 
n.a.v. !"o. 602, ;:;, dd. l8.ll.l~14,S: 

A .;r. ~'al vis eh te Ber ohe:n 
bij i.ntvo~erpen. 

IIIg/h 3 

Het blad "Theater'', verscheen in het najaar van 
1945 voortgekomen uit het tijdens de oorlop~s.jaren uit
gegeven blad 11 Cinema en Theater''. 

"Theater" werd uitgegeven door bet Uitgeversbedrijf 
''De Vrijheidn, waarvan Drs. Charles de T~oy van Zuyde
wijn, geb. 14.1.1917 te Tana Ra.djah (Indonesië), wo
nende è1ubensstraat 36, :\ma terdam de eigenaar was. 

Vit bedrijf, gevestigd op 1.5.1945 verkreeg op 
6.5.H148 de naam ritgeversonderneming ••De Internatio
nale Pers". 

ne naam van het blad "ri'Leater" werd ;"':ewi,izip:d in 
''F'ilm en 71H~ater". 

In AutryJstus lÇ?4Q ,,.inp ·'De Internationale 3'ers·' in 
ei,c:endom over naar "De ~eillustreerde Jers n.v.",rit
o;eversbedri jf, '!'Hemve ?i :ids :rolk ..:..1, "F•sterdarr1": 

:·i ,j gee:rt o.~. de volrrende weekbladen uit: 
De Week in Beeld 
Het Noorden in 'r:oord en Beeld 
Fan Yryske n.roun 
Eir:;en ·r-:rf 
Gelderland in ''oord en Beeld 
rtrecht in 1 ocrd en Beeld 
Zuid 
!;argriet 
:r:adeleine 

De r~.v. heeft bijkantoren in riotterdam, Den filap;, 
Ptrecht, Arnhem, r·nschede, 'i-ronin-:ren. l.eeuwarden, Haas
tricht en r~n Bosch. 

Bij de overname werd de :-toy van -~uydewijn bestuur
der van het bijkantoor Rotterdam. 

TJe uit~ ve van het blad "Film en S'heater .. werd 
v.ri .1 spoedig gestaakt. 

T duard Jan !IOLU:.'ir:a,t, geb. 12.12.1923 te Den Faag, 
[/A.U .,._ ...tl:...ci.a"""-\VOnende ·r.:romme 1;-aa1 Z 7' •r, van beroep journalist, was 

aan het blad ''Theater" c.q. "Il'ilm en Theater" verbon
den &1s redacteur. 

Cp 1.11.1948 stichtte hij met ·;hillp de SCHAt1.P, 
n·eb. r:s .5.lfll te \msterdam, 'I:VOnende Jek er straat 82 hs, 



-2-

aldaar, als medevennoot de ll i tgeverij voor Film en 
Toneel (Jekerstraat 82 hs). 

Door hen wordt thans het blad "F'ilre en 'l'oneel H 

uitgegeven .. Hollmann is hoofdredacteur. Hij is een ex
politiek: delinquent. 

Jedert 1.~.1949 is hij tevens ei~enaer van de Uit· 
peverij Flora (in tijdschriften), r~evestigd op zijn 
pri v~ -a êtres. 

tï·evens is hij nedevennoot van de 3chaap in het op 
15.6 .H14~1 r·evestigde pub1ici te ltsbureau voor de film
branche, ""'enaamd rHTDESA, eveneens op zijn particulier 
adres r-evestio:d. 

·:··-e r·c(: ey;c.r}~ers ln ~:-eè.EJrlr:wd va.n het blad "~'ilm en 
'T'cneel" zi,1n: ':'heo van der BIJt- H.0. :t:A.N1GXUE':l'LH
J. van DC'v'1· <E'tl - Henri n. van '~~r,;;;·YCN - ;";osephine van 
f'!'·.•m• .. rr:·~~ (t · 1 1 t } ,...1· ~, ...... , .. , 1 d - ,A.)l : .. u.r; onee. sree s er - .•• " .. \ ~ .1.~ .'\.1-,.::J - ,·, ex e 
IHHi.S - t .J •• TCHD .• -:..1'r (fliFtcrit1 cus) ,t. t.braham van der 
\TIE~;\ - Fax V:::tE 1:Bt''S''1 - T:ll en · 1~ L' FR (filmcriticus 
r~lpemeen f'.ende1sblad) en Jan roe! ~· (t"':il ;criticus Al
;P:er:Ïeen !)a >:blad J • 

Buiten Naderland treden als r-.:ede.v,'erkers or: 
;~nerika - P/ax TAF: 
En;:!eland - J. :r. l:t'L:n:r;A 
Frankrijk - Henri 'Jt: .. ::n~::r: ·:0 
België ... r-·aul 1/l:r?::~~-IGER 

;Io11·vwood - l~ax van ;::::x;;L 
Britse _;tudio 's- Dolores r:I}_B" er::> 

"'hraha111 .Toseph ,..t .. lVlSCH, :?eb. 19.10.1916 (niet 
l.Q_.lO.l915), van beroep journalist is p:ehuwd met 
Cornelia. :roha.nna van '.','OLFE1ltr::, geb. 14.11.1920 te 
Faarlem. 

Op '7.3.1940 werd hij l~o::1ende van Borgerhout (Bel-:?. 
1n :unsterdam ingeschreven. Cp 2~: .1.1 946 werd hij afge
schreven naar .&:>rgerhout, alwaar hij thans zou wonen 
op het udres HersteenstracJ.t 9. 

Ei,i \~rdt ~etypeerd als een actieve fifSU,ur. Hij 
zou o.a. aan de samenstelling van een encyclopaedie 
\verken. Cok zou hij af en toe po.rnoe.rafiache edit i es 
verzorr-en. Hij bedient zich inderdaad van het pseu
doniem Tcaul vermeer. 

~::i;h1 r1.o~eli.jke communistische o:ezindheid kan voor 
alsnor~ niet bevestiPd worden. Cr1trent d~; far::i1ie van 
?ijn vrouw, in ,i.:ffisterdam woonachtie:, is evenmin op 
politiek c•eb1 ed iets bekend. 

De uit€\S ven van ''"!Je Geillustreerde .Pers, r;. '\7

." 

zijn zeker niet politiek-links ;~ericht. 

-De Dedcwerkers-



De medewerkers van het blad ·'Film en Toneel" ge
nieten in Nederland een algemene bekendheid. Verschil
lende hunner zijn eveneens verbonden aan diverse week
of da ~bladen, die niet com1nunistisch, doch veeleer ant:i 
communistisch geredigeerd wor.den. 

TTun Politieke crientering kan e:eroatip,d links tot 
li:nks genoemd worden in het uiterste geval. 

(I!!~ • 



/ 
Uw schr. No. 74082 dd. 21-12-'49., 

ONDBHi:ERP ! 1.·, eekblad "Theater11 - I I OP KAARJ 
VERTROUWELIJK. ACO/tt \.? 

D~T: UJ;<)j,_"() 
PAR: > ~ ,\. 

·' 

Op groni.. van de inhoud van Uw bovenaangehaald schrijven is 
dezerzijds een onderzoek ingesteld, waarvan het resultaat als 
volgt luidt • 

Gedurende de oorlogsjaren werd uitgegeven een blad,getiteld 
"C ine!ffi j'm Theatertt. 

Hiervoor kwam kort na de bevrijding, omstreeks najaar 1945, in 
de plaats het weekblad "Theatern, aanvankelijk uitge~even door 
het Uitgeversbedrijf}"De Vrijheid", gevestigd Herengrecht ::545/b49 
te Amsterdam , eigenaar Drs. Charles de ROY van Zl.i'YDEV.IJN J geb. 
te Tana Radjah(Indonesig), 14-1-1917, die eerst op de Stadionweg 
109 te Amsterdam woonde en later verhuisde naar het adres Rubens
straat 36 te Amsterdam. 
De naam ven bedoeld bedrijf, gevestigd op 1 Mei 1945, werd dd. ;t 

, 6-5-1946 gevdjzigd in Uitgeversonderneming 11DeJinternationale Pers" 
/; "J.'Ak / Als procura tieho~der trad op: , . . . 
uVyv- . J. Bartel van de VY~illE, Hotterdam, 9-2-190l,wonenae Graaf Zeppellnla?P. 

~- 16 te Amstelveen (Nieuwer Amstel). 

.r 

L M3.rtinus 

Noch omtrent de eigenaar, noch omtrent de procuratiehouder, voornoem 
is dezerzijds op politiek terrein iets bekend. 

Na enkele maanden werd de naam van het weekblad "Theater" gwi jzigd 
_J.n "Film en /rheater"; onder deze naam vJerd het uitgegeven door De 

Internationale Pers. 

Op 1-•l-1948 trad voornaende de ROY van ZUY'uKvHJ.N uit De Internation; 
le Pers en werd geneende Van de VEID~ ontslagen. 
Op 9-8-1948 vo~e opgave, dat ·~e Internationale Pers" in eigendom 
was overgegaan aan ''De Ge!llustree&de Pers, N.V.", uitgeversbedriJ 
gevestigd Nieuwe Zijds Kolk 31 te Amsterdam. Zoals mogelijk wel 
bekend, geeft laatstbedoelde N.V. o.m. uit de edities : 

De week in beeld 
Het Nooroen in Woord en Beeld 
Fan Fryske Groun 
Eigen Erf 
Gelderland in V!oord en Beeld 
Utrecht in Woord en Beeld 
Zuid 
Margriet 
lVIadeleine 

doQr 
Verder worden;cte Getllustreellde Pers,N.V. zaken ge>daan onder de 
naam "Knippatronen Centrale" ,gevestigd RuidekoperstrAat 22 ,Amsterdar 
De N,. V. heeft bijkantoren in Rotterdam, Den Haag, Utrecht ,Arnhem, 
Enschede, Groningen, Leeuwarden, 1~astricht en Den Bosch. 
Als bedrijfsleider met algemene procuratie treedt op: 
FranciscusLBenedictus ~ de VEN, geb. Den Bosch,28-8-l905,wonende 
Burgemeester 's Jacobiaan 63 te Bussum. 

'.i ,h~i. ·, > 

/ ....... ·,',F /· •• 



lsteld. 

- '"' -
Bij de overname van De Internationale Pers door de Getllustreerde Pers,N.,V 
werd meergenoemde de ROY van ZDYDEVJIJli bestuurder van het bijkantoor te 
Rotterdam van "De Gerllustreerde Pers ,N. V. " 

Omtrent F.I~B. van de VEN, voornoemd, is dezerzijds op politiek terrein 
evenmin iets bekend, terwijl de uitgaven als "?~rgriet•' of t1Vf!deleine 11

, 

welke in Amsterdam een omvangrijke oplage hebben, nimmer een geest ademen, 
die naar politiek en in het allerminst naar linksgerichte politiek riekt. 

De uitgave van. het blad ''Jl1 ilm en Theatert' door De Getllustreerge Pers N .. V. 
is ook geen lang leven beschoren geweest. 

De dato 1-11-1948 werd gesticht de ''Uitgeverij voor Film en Toneeln, 
t"Jaarin als vennoten optreden : 

1. ;Eduard Jan HOLll.1ANN, geb.Den Haag, 12-12-1923, journalist, wonende Kro:mrn.e 
\ --

V;aal 3'7-II te Amsterdam en 

2. Philip de S::BAAP, Asd. 26-5-1911, wonende Jekerstraat 82 huis, te Arnsterdart 

Het adres van de uitgeverij - eigenlijk de administratie - bevindt zich 
in de Jekerstraat 82 huis, te Amsterdam (dus de woning van de vennoot Ph.d 
Schaap). 

Opgemerkt Z~J, dat de sub. l genoemde ~·l• Hollmann, die dezerzijds in de 
administratie bekend is als in vrijheid gesteld politiek delinquent, als 
hoofdredacteur verbonden is aan het blad, dat door zijn zaak wordt uitge
geven sedert de oprichting, genaamd "Film en Toneel" , een voortzetting 
van "Theater", cq .. •'Film en Theater", aan welke bladen hij ook steeds 
verbonden is geweest als redacteur. Hij doet zijn werkzaamheden in dit ver. 
band hoofdzakelijk vanuit zijn woning af en komt slechts af en toe aan het 
adres van de zaak in de Jekerstraat 82 huis. Hij werd n.a.v. een bericht 
uit Utrecht dd. 22-.tl- '48 door de P.F .Bijz.Ger.Hof Asd. buiten vervolging ge· 
Omtrent de vennoot Phili;p de schaap is dezerzijds op politiek terrein niet; 
bekend. 

Naast hun vennootschap in de''uitgeverij voor Film en Toneel•' is de_ vennoot 
~·l• Hollmann nog eigenaar van de sedert 1-3-1949 gevestigde 1~itgeverij 

FLCÈ.A11 - in tijdschriften - , gevestigd aan zijn particulier adres en 
de vennoot Ph. de Schaap van het sedert 15-6-1945 gevestigde Publiciteits
bureau voor de filmbranche, genaamd 'PHIDESA" , eveneens aan zijn :privé adrl 
Als gemachtigde in ":i:-'1-IIDESA" treedt op de echtgenote yan de eigenaar~ge
naam'l : Jeannette B.AR'fl!~L, Asd.l6-i:5-1917. 
Omtrent laatstgenoemde is dezerzijds op politiek terrein ook niets bekend,. 

Mecèverkers in Nederland van het blad "Film en Toneel" zijn : 

Theo van der BIJL- E.G. KANNEGIETER- J. van DOltTillEN- Henri A.van EYSDEN 
Josephina van GASTEHEN (toneelspeelster) - A. GLAVIlviANS - Alex de HAAS 
L.J. JORDAAN (filmcriticus) - Abraham van der VIES - Max VREDE:t-l"'BURG -
Ellen ii:.'ALLER en Jan KOOMEN. 

Buiten Nederland treden als medewerkers op : 

Amerika 
Engeland 
Frankrijk 
Belgi~ 

Hollywood 
Britse Studio's 

Max TAK (vroegere dirigent "Tuscbinsky Th") 
J.H. HUIZING.A 
Henri SANDBEHG 
Paul V_<;;HMEER (pseudoniem van A.J .Walvisch) 
Max van ii'ESEL 
Dolores GILBE.H.T~ 

Wat 
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ïi.at de door U bedoelde A.J"o VJalvisch, alias ''Paul Vermeerfl betreft, staat 
te Amsterdam in het Bevolkingsregister ingeschreven : 

t J I Abraham :rosepè 1/VALVISCH, geboren lf October 1916 (~ l,2-l0-1916) te 
~'Amsterdam, van beroep toneelspeler, gehu><.rd met Gomelia J"ohanna van 'Nolfere 

Haarlem, 14-ll-1920. 
Hij heeft de Nederlandse nationaliteit, geen kerkgenootschap en werd op 
7-3-19401 komende van Borferhout(België) in Amsterdam ingeschreven. Zijn 
laatste adres te Amsterdam was Blasiusstraat 64 huis, vamJaar hij dd. 
29-1-1946 v;erà afgeschreven naar Borgerhout. 
Naar werd vernomen, zou zijn adres in België tlllinS zijn : Eersteenstraat 9 
te Borgerhout; het is bekend, dat hij zich bedient van het pseudoniem 
. nl)AUL VERMEER" • 

Voorzover dezerzijds uit journalistieke k-ringen werd vernomen wordt hij 
gekenschetst als een ijverige vent, die o.a. zou werken aan een encyclopaed: 
en van tijd tot tijd eveneens pornoerafische edities zou verzorgen. Men 
heeft voorts de indruk, dat hij ook niet afwijzend staat tegenover de smokk1 
handel. 

Te Amsterdam ûjn de volgende familieleden van hem woonachtig ! 

schoonvader : 

"{i. . zwager : 

Jan ~ Vi OLFEltEN, 

de te diens huize 

Den Helder, 12-11-1890, arbeider 
IIJinahassastraat 49-I links ; 
wonende kinderen: (ongehuwd) 

N.s., 

J"ohönnes van WOLF'EHEN, Haarlem, 30-4-1916 ,los arbeider :m 
J"ohanna van VJ<LF:B~REN, Haarlem,26-l-1926,naaister. 

1-üexander ~ v, OLFJ:::t-?EN, Haarlem, 25-2-1918, werkzaam bij 
N .s., gehuwd, Celebesstraat 19-II 

N~ch van betrokkene A,J". i'ialvisch, voornoemd, noch van zijn te Amsterdam 
wonende familieleden, is dezerzijds op politiek terrein iets beken~~. 
I1.:r. ïfialvisch zou van joodsen bloede--z1jn~ - -

Bevestiging van de comunistische gezindheid van A,:r. VJalvisch kon tot op 
heden nog niet worden verkregen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat 
dezerzijds dienaangaande in de naaste toekomst meer wordt vernomen, in 
welk geval een vervolgschrijven zal worden verzonden. 

}~~\~\-----------------------------------------------------------;:;~-----
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ho. 197/1950. · 
Ond€rwe:rp: " DE OVJi;RVOORDE - GORD01i 

. - --- -, : --~~, - - - - - - - - ... ~ ... - - - - - - - -
·. · ., e/1 ·-r'- In antwoord op Uw schrijven dd • .31 Mei 1950, No. 

85102" . be,tref'reride. de Overvoorde - Gordon stichting alhie~ 
· heb ik de eer u het vo1genae · te betichten:-· 

Van ttr: br. Jacobus Corrielis Overvoerde, geborez 
19. Decemb'er rs65 te Ro'ttkrdam',' doiè destijds archivaris Vat 

de stad Le ideri w'as en· direCt eh±- vah het museum " De Laken-. .... . 

hal "-aldaar, ging< in het verleden het idee uit om zijn w< 
nihg na' zijn aood t~r' beschikkin? van de kunst te stellen. 

Nada.t MI. b·:r.· Overvoorde overleden was werd dezE 
gédachte' door zijn vrouw JOhanna Gorden, geboren 21 Juli 
1881 te Schàgeri;" veider uitg~wérk.t. 

Na ove'rleg te hebbön gepl'èegd te heb ben met ver-
schilJende personen werd 'döor 'r.,~vrou:w Overvoorde .. Gordon 

-~ op 8 November 19.39 tot op het 'J_prichtén van de Overvoorde 
Gordon Stichting ovèrgögaan. 

neze ~sticht1ng beodgt een oord van rust en ver
pozing te zijn voor verdienstelijke geleerden en voor ver· 
diènstÈÜijke kûnst~n:aa:is in het bijz.onder voor oudheid- e.t 
geschiedku.ndige.n:, voór iètterkundigen, componisten, schil· 

-· deis, beëldhóU:wers, graf'fsche ei{ sierkunstenaars en archi· 
te eten. 

De o~zet is om deze stichting een cultureel een· 
trum vari ruimen geest te --ctoen zijtr" ,'dat voor een ieder 

-·openstäat" die t ót \iJ· gen6eillie cä.tè1g6rieën behoort" zonde: 
onderscheid. van kunne, ras, ·van. à.fkomst, godsdienstige of 
politieke overtliigÜi.g~ 

Er is'-bèpaàld, dat het bestuur van de OvervoordE 
'Górdon stichting uit 7 pèrsbnen dieat te bestaan. Van dit 

•: '!.'-~, ' . "-··-·.· .. : ~... . ;~ .",, .. -i ,".. 

beátuur wordt er'één benoemi èn ontslagen door het bestu~ 
van de Konïnkl~jke AÓé.d~mie ve.n·wétenschap]:Jen, één door hE 

· bes~ii:~.'r:-'veli de· Ned~rland:se 'oudheldkundige Bond, één door 
het bestuur" van d.è' l~ëderiàndse Maat schappij van Let terkun· 
de,. é~n·d.oo.r" hèt :oes·fuûr' van de Bót:Ld van Nederlandse Arch: 

" .tec'ten; ~én doór het bestuur ve.n d-e Nederlandse Verenigi~ 
. . 

vobr Arnbachts;.. eh r~i'jv--er:heid·skunde " v.A.K.K. n en één do 
het bè.stuur van het Genootschap· Pulchri Studio. voorts 

dient 'één- bestuurslid.~ do~'i, á.e zès aild.eren uit de bloed of 
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4an.verwanten van Mr. Dr. Dverv9ord.e. of diens echtgenote 
te worden gekozen.. In.l.9J9 werd alS. zodc.nig gekozen Pro
fessor Mr. Hendrik ;van ~oud.o~e.r,- Hoogleraar te Groningen 

Indien ~e benoeming van voormelde instellingen 
'· ' 

of verenigingen uitblijft 1 dan zal het Bestuur aan de Mi-
nister van/Kunsten en Wetenschappen verzoeken om een ande· 
re soortgelijke instelJ.ing aB.D. te wijzen van algemeen ka-. . 
rakte.r evenals de stichting teneinde in de benoeming te 

·, 

voorzien'. De b.estuu.rsleden krijgen vo'or hun arbeid geen 
financi~le beloning" doch zij kunnen desgewenst met hun 
echtgenoten elk jaar gailrende een we,ek kosteloos in de 
stichting verblijven. 

' . 
De in de Overvoorde-Gordon Stichting verblij··~n, 

kunstenaars worden ~osteloos gehuisvest, doch zij dragE::n 
wel .blj 1!1 de kp~st.en v·f.i4 hun onderhoud. Zij dienen dan66k 

F'. 3.50 1 F.4.50 of F. 5.50 per dag te betalen naar eigen 
dr~ag.k.racht. voo.r _minder fin~ci~~l ~rachtigen voor wie d 
dagprijs van F. ). 50 nog te hoog is, vindt bijbetaling 

• <.. ) 

.plaat.s uit ;h,et fop.ds " De Vrienden ven de Pa.auwhof ". 
• d .... 

Op 9 Mae.rt 1940 vond de officiële opening plaat 
van. d.e ,voormeld.e st.iohti!Îg in tegenvyoordigheid van de bur 

< ' ~ '· ' • ·• 

geilleester dezer gemeente en 'een.vertegenwoordiger van het 
~ -~ ' 4~ -·-_,LA ..... _, ~ .. · t .. _., J- .• < • :· 

Mi4isteri.e. v:an Onderwijs" K,unst_en _en Wetenschappen te den 
.._ .. · ... ~ ; . . J. ' . ' 

Haag. 
. ~ 

H.et gebouw van de Stichting is gevestigd op het 
•· 

J.:-t~d.g?ed_'~ pe ~a~\\l~of ~- ~~ 1de_ 3~i?kss.traatweg No. 420 1
-

, ._b.ier. Bedoelde vill~, wa~x:in. tm~n zit- slaaykamers, enige 
J • ··' . ' -~ ._ :' . '· . : . '• .l. t ; . :J: ; 0.. ' ' : •. 

zitkamers, eer.1. eetk~mer en een schildersatelier aanwezig 
~~ biedt plaats a;;;;_··lg gasten: . . . 

"' • ' • ..: ' ( J ••• ~. • _: ;". ·~ ' 

De e.;.J?loi~at~e .is echter niet bepaEU.d florerend 
~ ' ..- • . -L , ... 

In 1948 was er ~e-9- te!tort _van F •, 5320. --. Het maximale 
' .. - . \ ·-~ ' ) ~) ~- J . "·· . '- ·- "-t . .J • ' ... l 

yerb~ijf is ge~te~d, o~ ze~ ~and~r;t", waarna een verblijf 
- • • l ' .i.,. ~ J • • ••• 

. ~iet d~ na verl~o~ v~ twee. jaren k~ worden herhaald. 
: ' ... ' "' - "·' ' , . ~ 

In de pra.kt~Jk woxQ.t. hieraan eçht~r niet de hand gehoude~ 
. .-' ' .- "'" :.. •. ~ ' '· .h..; ~) • 

He~ huidi~e bestuur bestaat momenteel uit de 
' .>. '- r -" • • - ' '..-' ·- • ~- • 

volgende pers~ne.o.; J~. Dr._ D.P,.M. Graswinckel, voorzit-
• ' . ' ' . . .. • [: t 

te:r;-. Het pet:reft :U.fertp.•~~r all~ waa,r~chijnlij~eid de al-
gemene rijksarchivaris Graswinckel,_Çlie te 's-Gravenhage 

. - . ' . - ; .._\ ::. ~ .:.. l.· J 

\\fOOnachtig is aan het ad..res w~~sdorperweg No. 221~ Mevro~ 
•. .!, • ·' -~ ·• ' ~· ::. • . 

J. Overvoo:tdfr-Gordon, secreta+~s~e-penningmeesteresse, wc 
nende Pauwlaan No:· la álhiër. · · ·· · · · · 
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·:t>é orerige b~stuursleden zijn: 
J. BRUIJN, nadere gegevens onoekend; ·Prof. Mr. Pieter Ni

eo1aa8 ·van Eyolt, geboren l,:,.Novfi.mber 1887 te Breukelen -

:Nyen.rode~ won.ell4e Hèrtela.an No.l2 alhier. 

Prof. Mr'. F.;N. van Eyck studeerde na het gymnasium te 

hebbéri. d.oorl.opèn_;àat:L·de Rijksuniversiteit te Leiden. In 

1914 behaalde hij z:ljn doctoraat in de rechten. van Eyck 

wl9.s· in het vèriëd:en journalist. Hij is letterkundige en 
didhter; Hij behoort· tot de groep van de Beweging om Al-

. bért ·Verièyi. ïn jl~2Ï versoheen van· zijn hand een studie 

over.Lde ·Ierse· kWestfe; wa:ari-h ·hij de ·-~rijheid van Ierland 
verdedigt... " . J... '/ 

In de jaren 1)130 / f93~· we7:kte hij als redacteur van 
het maandblad" 'Leiding" samen met Prof. Dr.F.C. Gerret

son, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit te Utrecht, 
en Prof. ··p. 'Geyl" hoogleraar in de '-·geîil~iedenis aan voor

melde Universiteit~ 
Prof: Mr~ van -Eyck volgde Albert Verwey op als hoogle 

raar aan de RijksUniversiteit te Leiden in 1935. 
Agatha · J; van Gou.doe-ver, .nadere §egevens onbe ke.nd. 

Herman van der='.kJ.oot Meybu~" geboren in 1875 te Oudf 
hoorn~ ven beroep "bÓuwku.udige. 

Erna van·Osselen" .nadere gegevens onbekend. 

Willem Hiiibert R$!i!!!_!r .gebóren · JJi. September 1877 te 
Roosen.d:aal &"Nispen, ven bexo.Eap dLreieteur van het Rijksmu· 
se·dm v6or Vo.lkenktlndè.r.BetrO.k&e.ne ~we.s·in 1948 geabonneerd 
op de " ·Vrye, Kathed:ef.c~" ~-

- Als direotrioe van de Overvoorde Gordon Stichting(~~ 
treedt·momenteel op-ABELIA ALBERTINA TRESLING" geboren 18 
Jtll.i 1912 te de·n Helder. Bécfoelde ·vxou.w, die zich op 3 Oe· 

tober 1946 alhier vestigde, was tijdens de oorlog als schJ 

ster 2e klasse werkzaam bij het Departement van OnderwijsJ 

Kunsten en Wetenschappen. Na. de bevrijding is zij enige t~ 

secretaresse bij de :P~R.A; 'gewee$t. ·In welke plaats is tot 

op heden niet bekertd geworden. 

· • .Als inwonend ·persoriael is' hy voormelde Stichting 

werkza~; ANNA DIJKST~" geboren 7 aUGmSTUS 1930 te Kollu· 
merland ·e-n <Nietiwkruisland, die zioh op 26 September 1947 
alhier· vestigde, komende vanuit Kollumerland. :Uij is af

komstig ~it een ehristelijk Historisch milieu. 
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.De }?.u~O,~g~ gasten,.in de.QveJ:yoorde Gordon Stichting 

. ~ij.J?.!' ... ·---C 

}!EllmiR. ~.WJSIRA, g~·bor~.q.; 2~ ~_i.lgu~t1J.!~ ~901 te Harlingen, 
• ~ r '< ·~· • 

:, ... t •. .·Y~ Q~.r9~p dfgh~~r 1 wonende Stalinlaan liTo 
66 boven te ~terd~m. Blijstra was of is 

.. ... 4 • ~ ·-.' • 

kunstred~o~eur v~ bet Vrije Volk en re-
.... ...L.. ·" . 

dact~ur Ya.Q. h~t C:ritisch Bulletin. Hij 
' ~ •• ·.• _. • .V ._, ..... -' f • • • •• ' ...... 

schxeef t~jél.~ns ~e. oorlog onder de naam 
van B.. van Har,l.~.o.ge.a. 

_. ' ·- • ~ •'- , .. : V • . ' .. ·~ 

lil~ 1y .:R •. l~Ym· eqh!~;q;ep.ot~ .. V'~ .R. :~lijstra, 

.. Q9ruj~Lt~- Bfi±iKMkt-N~ .J[l~tso~ll· NCf. 5.1 .t~, Leiden, 
G. COLMJON, Kuipersdijk No. 207. ~~. En~chede, . .. -· .. -·· .·. ~ •' 

*-!B-~~ec-P;e.r! Het z~u ,l.+i~:;r d,e z.oon betreffen van de d.; -~ec 
~e.ur .van h<ft. l~ijks~u~eurn KrÖller-MÖ.lle~· t 

Otterlo; 
- ' _;_ ' i. ~ / • : -

.)§~!ij· J%av KLl..Q.$Ë,;, s;egÇ)ren ,i!l 1~91. te GrQ~ingen, vw beroep mu 
sicqloog". ~o.nend~. te den Huag, van Boetse 

.. ' *<•. "·" • • -"· • 

_l&.e;rl~t~ _No •. ~7~. Betrokkene was VG!l 1919 
1~34 .in Nederlands Oost Indië werkzaa..01. E 

. -.·v ,: .... '!~s o.a~ conf!ilervator der musicologische 
veri.~meling va4 het Bataviaans Genootsche 

...... ~ Oo "' " ... .. - • -- -C 

. .,, ;_, ... yÖe>r~§!- ~~~ b.i~ ~?.n~ervator van het Kolonj 
a~l i!l.stitq.ut~ 

- ......... , d:, . . ·J~t t ),_··~:--:'. '"'": ~ -~ ~ ~· .• . - >.< 

~lf.B.r, ~,vart,~P~#-~~e~,_~ ~9-Bt,~~l_lo.te. !~ Mr. J. :Kunst; 
Bart. l~ie.g.Su.i~ wo~e~e .l?~~thoyt;~~.traat _ :'<fo. 18 I;~: 

. . tLI? •. .Vf$r'Qu.;q,s,_ :V:al~e)'~pc.>s;l.a,~ l~o"~_ ).97.te .den Haag; 
Hann.o van -Nagenv0ord,e, gebote.q. i.n 1915 _te Amstèrdam, van be 

. ro~E; !f~'?tl~tft e;~ let terku.r1dige, wonende 
. Speer~t:r:aat Ho .. 7 11 . te A~sterdam; 
• • ·, ~~ • • • ••• '. '• .< 

g~"R?:t~~ ~4. F·e~rq;p-~ +9~). te Groningen, van 
:be_roç~ lf!tt~.~~~4i,&~t wonende te ~:.asterd~ 

Bet::rolü .. e,ne vertoe :ft ,reeds sedert H ove!nbeJ 
. . ._ - . ~-- .. ·' 

1949 :i!:l. yoormel9-e. sticht iu.g; 

L.dith.Je~ett~ ~os,_e~:p.a"'1:.~~~:p~, .se.l?efen 3 September 1925 t 

B.ot B~ ~alJl, "e 0}?. ~~e-40 te v L.U .n. Visser. 
Barend,.aoest grol.l.i~, e;eb~:ren 6 _Mei 19b2 te den Haag, van 

beroep musicus en $chr-ijver, zonder vö.stE 
t ~-- ~;,_"--: .. ,.._.:_~-...'.: .. · tt• '--

woo~~ o~~yerblijfplaats. aoest Orollius 
vertoeft s~de:r.·t Sep tfember 1)49 in voorme~ 

~ •• ••• • • •• "-- J • -...~ • .. '· -

de s~ict.J,t.i.f.LS· 

Vastsesteld is kunnen wo~·den, dat onde:r-stae.n.do 
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vreemde,lingen in de OVervoorde Gordon Stichting verblyf 
hebbe.q. gehouden. 

' '-

BBAEE EHRLICH, geboren 29 Dedember 1917 te New York, van 
~eroep joarna1ist, van Amerikaanse natio
.n,ai"iteit, wonende 55 :East 76 street te 
New York, en 

Yl.f.1.9-Ilj!A DENMaN EHfq,.ICH - OSBOfu'HE, geboren 14 Llei 1925 t 

New. Yor~. Het echtpaar l!.hrlich heeft al.hiE 
van 17 Juli 1948 - 19 i:..ugustus 1948 en var 
5 ·septemb.er 1949 tot 2 October 1949 ver
blijf gehouden. In 1948 vertrokken zij v81 

t ., 

uit N ederland naar Z wit se rl a.11.d en in 1949 
naa:ç ]' rar~krij k. 

M .. i.RCEL GROW~IRE, geboren 24 Ju.li 1892 te Hoyelle / Sarnbre 
va.n oeroep artiste:, Véill :Franse nationali
teit, wonende 3 Villa Servat te Parijs, en 

HEL.E;liJE .G;ROMhiiDf .:. DErl:~oy~~·r: geboren 17 .iJecember 1899 te 
- - PariJs . .eetrokl.' .. ene hielden alhier van. 15 

J~t l949 -. 9 ..;.ugustus 1949 verblijf. 
moMäS ll.::.WRTON, ·~eboren 2 1c1ei ·1912 te Ba::r:net, Vêill be:roe 

t. ' ~ journalist - schrijver, van Britse nationE 
l,i te ft, wónènde 19a 1.1ruroroad te London Nw 

8. Be tro k.t .. ene behoo:rde tot het Brit sex le· 
ger, dat in 1945 in Nedexland opereerde.H;J 

was majoor bij de ~l.A.O.c. Ha~..erton deed 
als l1.1itenant-kolonel dienst bij bet Brit! 

' ':' 

bezettingsleger i~ Duitsland. Hy schreef 
historische roma.rls en artikelen in de tij< 
schriften Punch en ·rhe New Yorker. Hamrn.er· . . . . 

tón vertoefde alhier van 15 r~ugustus 1949 

28 Januari 1950. 
/ 1 Pn.ULETTE LECLEiRCÇ, geboren 3 Mei' 19:21 te Aniche, ven be

roep artiste, van Franse nationaliteit, w' 

nende te A.D.iche, 45 Boulevard de Finlande 

Tijdsduur van het verblijf: 22.9~.1949-

10 October 1949. 
/ I lHCOLh..~S PETFLUS VJ. • .N ~iiJK LOUl~, geboren 11 Juni 1906 te 

Sutherland ( Kaapland ), van beroep dich
ter, van ~uid hfrikaanse nationaliteit, w 

nende te Cliffton on Sea bij Kaapstad, en 
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1 GERTRUID.r- ISABEL VAN -:nJK LOUW - REINET, geboren 13 April 

1913 te G'raaff Heinet;. Betrokkenen hebben alhier 
van 8 October 1949 - 10 November 1948 verblijf g 

/I 

.... -houden. .. ·' 
MADELEINE HELENE MADALI!L geboren 27 Januari 1907 te Houen 

van'beroep artiste, van Franse nationaliteit, 
wonende 20 Ru.e de la uur~ te Parijs. Zij hield 
alhier verblijf van 17 Augustus 1948 - 7 Septem
ber ·1948. 

JACOBUS VAN DER MERWE, geboren 7 Februari 1914 te Heidel-
berg ( Transvaal ), van Zuid ~frikaanse nationa
ll.teit., verslaggever van the south African Broad 
casting Córporation, wonende te Durban. Betrokk~ 
ne vertoefde hier te lande om o.a. studie te JD 

nen maken van de we~kwijze van de Nederlandse Om 
roepverenigingen en om de ultra-kortegolfuitzen
dingen naar Zuid-Afrika vanuit Nederland te ~ro
pagereri. ··nuur van hèt -verbl·ijf alhier: 9. 6.1949-
22 Juni 1949. 

/ I ELif.4-B&TH JEAN wootLETTJ geboren 1~ Juli 1928 te Iesselton 
van Britse nationaliteit; ·,-\tan beroep balletroe is
je; wön~nde·te Guildford, Parelands- Surrey . 

. " I . ' ' . 

Duur ian het verblijf: 4 ~ugustus 1948 - 22 Sep-
tember-1948. 

Dezerzijds kon geen onderzoek naar de namen van ande
re· in de Overvoorde JGordon Stichting vertoefd hebbendP. 
personen worden ingesteld, aangezien zulks de argwaan .an 
de directie van voormelde sticl:..ting zou. hebben opgewekt. 

Het onderzoek naar de politieke ante~edenten van de 
hier ter plaatse woonachtige ( gedomicilieerde ) pS\rSOne.n., 

. - \ 

die in dit rapport vermeld staan, wordt voortgezet.\)" ~in-

de " 
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r; 88673 

25 Juli 50 

f1 .6. • V. S C.;:Lr. V3.:; (. .} • er1 , • f~E670 
Co ?0704 

Uitzending kunstenaars 
naar het buitenland. 

V E R T R 0 U W E L IJ K 

Naar aanleiding van Uw brieven van f4, Juni 1950 afd. 
K. Bur. K.B. no. 150.18Z en van 4 Juli 1Ç50 afd • .r:. Bur. 
B.:K. no. 151. 747 heb ik de eer l.lwer Lxcellentie te berich
ten, dat de in Uw eerstgenoemd schrijven bedoelde J. :MEINE 
JANSEN te Doorn; E.J. LAUDY te Heerlen; A.C. lUNABEU van 
BYREN te Boxtel en J. DIJKEn. te 1-loerpestel niet in mijn 
administratie als politiek extreem bekend zijn. 

Voor de mij in Uw brieven verstrekte inlichtingen 
ben ik U intussen zeer erkentelijk. 

Aan {31 jne Excellentie 
de l inister van Onderwijs 
Kunsten en ·;.etenschappen, 

HET HOOFD Vt~,N D~~IENST 
~Voor de ~e :'Ji; . 

!~'r. A. van 'J)iJaanen 

t.a.v. de HoogEdr.estr. Heer Dr. ·N.H.A. Vroom 
te 
's- G R A V E N H A @_!. 



Uit 

Voor 

PD 12.893 

OD 1525 j 

Ag. nr: 88732 

UITTREKSEL 

Naam: Nola HATTERlV!AN 

Naam: CGI!Il';~UIUS1~lE IN DE KUNST - Kunstkringen 

Afz. : B .st. Datum: 3-7-50 

Aard van het stulc rap port 'Van B .st. aan H .B • 

Voor het semi-overheidsinsti tuut "Stichting Culturele Eetrekkingen tussen Nederland 
en de overige Uniedelen", directie ~.1E"ULENIA.N EN VERHOEVEN, heeft zij (Nola Hatterman) 
onlangs een voorstelling gegeven met haar studiegroep in Haarlem, welke voorstelling 
waarschijnlijk a~nleiding zal zijn, dat zij van genoemd instituut meerdere opdrachten 
zal krijgen. Zij staat bij de dmrecteuren van die Stcihting bijzonder goed aangeschre
ven. Mocht dus uit andere bronnen onomstotelijk blijken, onverminderd mijn eigen bron
nen, dat zij te links staat, dan is het zeker zaak bedoeld overheidsinstituut een 
waarschuwing te doen toekomen voor verdere contacten met Nola HATTERb~. 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: :S III f 

Datum: 23-11-50 

~ 40060 - . 49 
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MINISTERIE 

VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENS 

c.o · r5 r7' 
Afdeeling K.Bur.B.K. Nummer 151.747 'S-GRAVENHAGE 4 Juli 1950o 

.. 'fi!l'NUtJfd-op ~brief van 8 Juni 1950, Onderwerp: Uitzending kunstenaars 
Tervolg no. 150.183. . naar het buitenland. 

A Alf 

Zeer Vertrouwelijk.· 

Ten vervolge op m1Jn nevenvermelde brief 
deel ik U mede, dat mij inmiddels is gebleken, 
dat ook het plan K.L.M.-Prins Bernhardfonds, 
ondanks de gerezen moeilijkheden, doorgang zal 
vinden. Het ligt in de bedoeling van het Fonds, 

/in Juli a.s. uit te zenden c. Andrea., D. ten 
1 . / / Hoedt, Mevrouw A. van de Loo en C. Timmer •. 
~·./ Behoudens hetgeen in de bijlage van Uw 
~· brief dd. 28 Aprtl jl. is vermeld, zijn •ij 

over de politieke gezindheid dezer kunste
naars geen bijzonderheden bekend. Voor even
tueel nader gewenste .inlichtingen kunt U zich 
wellicht het beste rechtstreeks tot de Alge
meen Secretaris van het Prins Bernhardfonds, 
Drs. J.H. Mulder, wenden. Het Fonds immers 
verzorgt deze uitzending in samenwerking 
met de K.L.M. geheel zelfstandig en buiten 
bemoeienis van mijn departement. 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, 
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, 

Voor de Minister, 

de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n h a g e.-

HET HOOFD DER AFDELING 
KUNSTEN, 

(Dr. N.R.A. Vroom) f 

GELIEVE BIJ BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER VAN DEZEN BRIEF TE VERMELDEN 



UITTREKSEL 

Uit PD 3881 Naam: Nir .H .A .Y...EULS 

Voor OD 1525 j Naam: CommUnisme in de Kunst - Kunstkringen 

Ag. nr: 87896 Afz. B IX Datum: 13-3-50 

Aard van het stuk: Betr.gegevens over H.A.KEULS, geb .11-~-1910. 

Blz.l5: Zoals uit zijn P.D.bleek nam v.d.-:·:Ieer deel aan het Cultuur Centrum. 
Bij de oprichting op 29-4-1946 was deze organisatie gevestigd te A:nsterdam, 
Johannes VerCJ.eerstraat 5· 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende lecien: Anton van Duin
kerken, :'il'r.R.H.Dijks~;;:8:.., Dr_!~::.~de:b'r.oe, :ifr.Keuls, Ds.f .'fCuiner-:--H:eT iftvó-èrë-nd 
bureau bestaat uit de leden: 

::Ievr.E.F.van AE!_e.rongen 2 J.J_.Dankaart, .I-1ugo de ~eeuwLJ:Ie~..r.-·l:i_·_B_· dads~n
Janb_r_g_~_:r:_s_2_D_~_y~_:l_.Meer/ 

Het Cu1 tuur Centrum is geen officiele in.:;telling doch een groep van 
kunstenaars op elk gebied, die wil trachten wegen te vinden om de knnst in 
het algemeen weer onder de ;Tote massa te brengen. 

Uitgetr. door: I. \V. Op aanwijzing van: BIII 

Datum: 24-l-1952. 

D38-IOOOO~ 10204-51 



MINISTERIE 

VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN~""i"'t-~~:U::t. 

NIH o-:x:-J 
--- ""• i 
r~CDI • ./,.( 
DAT·'1 

•.• ·• 
- 1_V, :· · .. 

I 
PAR: i-'"'.~ 

·~p .. 

~-,0 JUNI 1950 
' 

ACD, PJ 05'81 

de Binnenlandse Veiligheids
dienst, 
Javastraat 68, 
's-G ra v e·n ha ge • 

Afdeeling K • Bur ,13K • 
Antwoord op Uw brief van 

Nummer 150,183, 'S-GRAVENHAGE 8 Juni 1950, 
Onderwerp: 

28 April 1950, 
no. 79704. 

J 
Zeer vertro~welijk. 

. Nàar aanleiding van Uw nevenvermeld 
schrijven deel ik U het volgende mede: 

Uit elkaar dienen te worden gehouden twE 
plannen, nl. één van c1e Koninklijke Marine en één van de KLM. 
Prind Bernhardfon~s. 

Het plan van de Koninklijke Marine is, 
een klein aantal kunstenaars.uit te nodigen voor het maken v~ 
een reis met één der marine-schepen pp de normale vaart. 
In het algemeen zullen dit zuiver zee-reizen zijn en zal er 
geen gelegenheid voor de kunstenaar zijn, zich aan wal te be
geven. 

De volgende kunstenaars zijn voor deze 
reizen voorgesteld: , 
Cees Bolding, Badhuisstraat 250, Scheveningen, 

' Wil Kalshoven, Zevenhuizerlaan 30a, Heiloo (NH), 
·. Bart Peizel, Prinsegracht 187, Amsterdam, 

Arend van der Pol, Arntskade 438, Utrecht, 
die zijn aangesloten bij. de Nederlandse Federatie van BeeldeJ 
de Kunstenaarsverenigingen (zg. oude federatie) 

''J. Meine Jansen, Beukenrode, Doorp, 
H.A. Bottenburg, O.Z.Voorburgwal 86, Amsterdam, 
W.F. ten Broek, Lindenlaan 58, Goor, 
P.J. Hamers, Kortenhoefsedijk 108, Kortenhoef, 
J. van der Zee, J.C. Capteynla~n 40b, Groningen, 
die zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging van Beeldende 
Kunstenaars uit de Nederlandse Federatie van Beroepsvereni
gingen van Kunstenaars (zg. nieuwe federatie)o 

Van---

GELIEVE BIJ BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER VAN DEZEN BRIEF TE VERMELDEN 



. . Van deze zijn Kalshoven en Meine Jansen reeds op reis, ter
W~Jl ?~de ~oo~ste~le~ yo?r Rij~aarsdam en-Ten Broek op grond 
van b~J de I\1ar~ne-~nlJ..cnt1.ngend~enst verkregen inlichtingen niet 
zal worden ingegaan. Voorts zijn door de A.K.K.V. (Algemëne 

1 Katholleke* Kunstenaars Vereniging) nog ~,roorgestelá.: · 
/\ E.J. L~udy, Dr. , Poelsstraat 32, Heerlen, · 
'\ A.C. N1.naher van Eyben, Deken de Wijsstraat 2, Boxtel, en 
''' J. Dijker, Oirschotseweg 12, Moergestel. 

Naar deze laatste drie personen is nog een onderzoek ~aande. 
·Voor ,zpv~r mij bekenp., i!3, behoudens Ten Broekoen Rijlaa~. 

dam, geen der bovengenoemde personen een extre'em-poli'tieke rich
ting toegedaan. Zoals uit het bovenstaande blijkt zullen geen bP
paalde landen door deze kunstenaars worden bezocht. Van tJ..jdsdü 
van een bezoek kan niet worden gesproken. De vertrekdata zijn nog 
precies bekend. Overi~ens ge~chiedt de organis~tie door het Mini

1
-

sterie van Marine, zoaat U z~ch.voor het verkr~Jgen van eventuee 
nader gewenste inlichtingen ne·t be-ste· tot dit Ministerie kunt wen 
den (Lt. ter ~ee Noppen). 

Het tweede plan (KLM.-Prins Bernhardfonds) was als volgt. 
Gelijk U nekend is het vorig jaar door de KLM. een aantal kunste-

.naars uitgenodigd voor een reis p~r vliegtuig en zijn de naar aan 
leiding daarvan vervaardigde schilderijen bijeenfebracht in de zg 
tentoonstelling 11 Vogelvlucht". De bedoeling was, deze in het bin
nenland te laten circuleren en 25% van de opbrengst daarvan in he 
Prins Bernhardfonds te storten, dat daaruit een aantal kunstenaar 
in de gelegenheid zou stellen, twee maanden in het buitenland te 
verblijven, terwijl de KLM. voor de reis zou zorgen. Het Prins 
Bernhardfonds was bereid, daarmede reeds te beginnen (bij wijze 
van voorschot) zonder dat "Vogelvlucht" had gecirculeerd, aange
zien inmiddels de KLM "Vogelvluchtn voor geruime tijd in het bui
tenland had vastgelegd. Door· verschillende moeilijkheden met de 
kunstenaarsverenicringen echter is Çli t plan afgestuit. 

Daarna is het plan geopperd, telkens twee kunstenaars 
voor één maand uit te zenden naar de plaats, waar uvogelvlucht" 
wordt geëxpose·erd en deze kunstenaars in de gelegenheid te stel
len, daar te exposeren,.. Ook dit :plan echter heeft ernstige bezwa
ren ondervonden, zodat er grote kans is, dat het niet zal worden 
verwezenlijkt. Misschien dat nog andere pogingen in deze richtin~ 
zullen word-en aangewend, maar het is nog ge,enszins zeker, dat de~ 
enig resultaat zullen afwerpen. Namen van kunstenaars, die in dii 
verband in he·t bui tenland zouden verblijven, ,zijn vanzelfsprekené 
nog niet bekend. , 

Het door U bedoelde persbericht is derhalve verwarrend, 
onvolledig en voorbarig te achten, terwijl het nog geenszins in 
de bedoeling lag, de laatsbedoelde plannen aande openbaarheid 
prijs te geven. Zouden mij daarover definitieve berichten berei
ken, dan zal i~ U daarvan gaarne op de hoogte stellen. 

De Minister van Ondervdjs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Voor de Minister, 
Het Ho~~-Kunsten, 

(Dr.NeR.AoVroom). 



J;:!IfiU''ETUE VAN 
BlNNENl.ANDS1~ ?1AKEN 

's-Gravenharre, 31 1!e1 lÇJ50 

Ond.: 

F85102 n.a.v. schr. van -~.S'. Den Haart, 85102 
Co 72091 

"'!. l<iljaa. 

:'-1tJ.:U" n:-:J'Jejdint van U""' cn,·r--:dateerd schr-:i~ven nc. ?~/ 
lr";,s:, c1at o,... Pf-. Cctoher J.ÇJ4S dcor r5;1 VJE'rd ont 1ran"?en r:o~e 
ik r ber1 ctte.n, dat de daarin r'Emoemde rierardus YILJAN, 
ceb. 2ê.lO.LWl te Hoorn, 'NOnende Voorburf:seweg 50 te 
Ieidscren.:J."l.r., :rd.et als comLunist 'Hd<end staat. el is 'be
:ker .. d dat hl.; 1'1 lÇ-47 was p-esbonn.cerd or ":Je Vrije Yat\-1eder''· 

Tk- IEn~e r verzoeken mi 5 '.:el voll nd i.-. te •,villen d;;en 
-4 ,··1 ~ 1 i ,.., ~: .•t , "' d "Ove"'OO .. r-nt<c r,,,.. ~ ··t:J" ht in " ''·'""·-rbl• j ~~· ..t.CJ .e.u .... Jrt!,-rertl· .. e .~ 4 '-;.t,_.,".~ '" 1·-·J..C~on .. J',} .. c"''· ?', ·,~"'",.l} 

1} in het. hyzondel' ç:aarne za1 vcr.:-tc'·fn nüke rersonen deel 
'tlitr:a.ken van het bestuur, door •d.e <ie .3tlc.tting ·~1ordt rre
e;:ploiteerèl~ wf\lke persener er verhli.~f hehben .•ehouden, 
ool< ~'n vooral welke v.reemdBl int~en. n zr.ü het op prijs 
stellen V'CI.n alle bij de :.>tlc.ht1.rw 1)8tl·okl<en personen de 
politjeke antec·denten en verder ver. belnnr zi,inde p;ee:evens 
te rrtoç·en ontvan,~en. 

HCfFn V:\f'7 DF 
nar1en s d eze : 

; 

De Heer Comr;issarls van iolitie 
te 
w A S S E ~ A A R. 



DISTRICT 's·GRAVENHAGE 
OER RIJKSPOLITIE 

COMMANDANT 

No. 4 73 GEHEII'l • 
~ Inlichtingen. 

~ No. 

's-GRAVENHAGE, 
Konlnclnnecrachc 46 
Telefoon 18343G-183431 

10 Mei 195011X 
q---~ ·---·-·::--·r---.... 

~t/ .. f~l~~ 
i Aëör;;:-:~-1 

/ L-o 

Ter voldoening aan ffi/ schrijven No:72391 d.d. 22 Novem
ber 1949,doe ik U hierbij toekomen geGevens betreffende KILJAN
Gerarclus, geb. te Hoorn 26 October 1692, won. te Leidsendam, Voor
burgseweg no 50. 

AAN 

De Districtscommandant, 
De Dir. Off. der Rijkspolitie 3e klo 
b.e.. 

de Heer ,J .c .CHABE~l'IDAM. 
öti~ brn: Javastraat 68 te 

s-Gravenhage. 

ne Off.der Rijkspolitie ie kl. 



2G .April 1950. 

OnderwerJ2: Inlichtingen G.Kiljan. 

GEli.ARDUS KILJ'.AN is geboren te Hoorn op 26 
October 1891 en 'soont te i..,eiö.schendam,Voorburgse weg No.,50. 

Op 18 Juli 19 24 huwde hij te 's-Gravenhage 1ne t 

lienriette Adriana Guldemond ,geboren te 's-Grevenhage, 

3 December 1902. 

Hij is van beroep leraar in hel V8~ tekenen aan de 

.Academie voor beeldende Kunsten te 's-Gravenhage. 

Hij woont te .weidschendam sinds l Januari 1938 • 
Zo'.'' el hij als zijn vrouv1 g~,an zeer '''eini~~ uit. Zij gaan 

hier nog 'el (-;ens o:n lilet de familie van den ;,k~er,die alle:: 

zins gunsti~ bekend staat • 

Volgens Dr.A.Reijers alhier heeft Kiljan zich gedurende 

de bezetting zeer goed ge&'ragen en stond é:Jls betrouwbaar 

bekend.Dat hij links-extreem z:;u zijn ge:::>rienteerd is uit 

niets kunnen blij (een. 

Zijn post i~ enige maanden gecontr:::>leerd,doch nim.~.T.ier is 

het blad '1])e 7rije Katheder'1 :::>f een ander links georienteerc 

blad bij hem b9zorgd. 

Hij is echter een recalcitrant persoon en heeft een 

nili tant karakter. 

Hij zal dezerzijds bij V:J:::>rtduur VI:::>rden gecontroleerd 

en wanneer bijz:::>nderhed.en over hen beKene 'Norden zal zulks 

onver~ijld w:::>rden ~:::>orgegeven • 



l'IN!STERIE VAN 
· BINKENt A NDSF. ?AKEN 

's-nravenhage, 1? Mei 1950 

No.:, 13 842?2 n.a.v. schr. van ,,rnhem 84272 z.Co 

-
\ . .. H.E. :t--'eurs. DIENSTÏ1EHEIM 

IIIf /h ~ 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 19.4.1950 BV/G 
no. 632/50 mof"l'e ik T1 berichten, dat de daarin rrenoemde 
Yunstschilder Tiarmen PEVRS, is {"Emaamd narmen Hermanus 
r':EURS, geb. 1?.1.1891 te Vfa{!eninr;en, wonende te Ermelo
Speulde, narderanseweg 26~. 

Betrokkene staat als een zonderling bekend en onder·
tekende in 1949 de candidatenlijst van de C.F.r. bij de 
P"eneenteraadsverki ezingen te Ermelo. 

HL:T For îi'D YAl"' n-rs nrm:sT 
namens deze: 

De Heer Boofdconnissa.ris van Politie 
te 

111
1
. I 

7 
A "R N H E }l. 
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' erk§!e.lmeenschap ->.rnhemse 
}:unst enaars. 

Ht err:·u:Jd e heb ik de eer rv-,,e Lxcellenti e te lJ er i eh ten, 
dat van betrouwtare zijde ~eae~eliD~ werd ontv~n~en, dat 
door erd1:re personen wordt '"etracht de l~id int:: var: de 
···e,..kcrr;·:·-",(·:-,·':'·">';.,....-. .·_,T'"""'"'"'S"" ',·1·rc""t"'"'e., .. ." {'' •. l- \ "r' ;,.",.,;:;.",., 
- ·I~ *~r"~·~" ·".)t_ •• nc.~~ '~-....._ .1-1 ~~~;.,;~-.. \._, - '-~-·--"~ -\.:-j~..,.._ .• .i.,..: • -..•&- • J ..t,~..:- ..&..1.-.A,o;.tC-.,.t-.., 

te kri l~,..en. ~er: \lil d1t 1-:sr~:d~·er door de diverse secties 
in de , .•. ' .... r. een eif:-en testut;r te t"even en da9.rdoor zelf
stsndif.~ te ··'3km1 • 

. ls ce orr~sBvten werden ::enC!lêJ~id ,1ct·an Hendrik van 
':'

1
' TTtr', """eh. 29 S .1 f1~1f; te i j nschot en, v, onende v. Lawi ck 

van Jabstl.::tan :.1 te ;;rnher1, k\lnstscbilder, in l~'.!'t? lid 
van de c.1 .":. en Larmen Herr-,;:.HJUS ~. t1rn:::;, (~eb. l7.1.1PS'l 
t€ 'anminc..,.~n, ,,onende te ;':rn:elc- ;reul~le, ~arde:renserweg 
26~, kl;nstschilèPr. leze staat als ~cnderlinr: te}.E:nd, is 
~eabonneerd op bet }arool en onèerte"Yende ir: 1Ç'4f' de can
d1datenlijst è.~r c.~ .r. voor de ~flr:letH:tera:.dsverkiezinr~en 
te ''rr:.elo. 

De tletrokkenen v :tnden vri,j veel ·';tsur; in de secties 
ruuziek en beeldende l'uhsten van de ' .• ~ .• 1 •• Het huidip;e 
bestuur van de ~.'.i-, .I. ziet het ~?6Vaar ~;an deze politieke 
int,.ltrat1e An '''il trachten het confl,.ct langs norw&e 
weg op te lossen, zonder tep,emoet te vo~en aan de ver
lanp;ens van ë.e op-posant~n. 

\·ochten laatstr•enoemden de MeRroderbeid van de leden 
van de -;·'.;\.Y. achter zich kri.ken, dt::!n z1Illen de meest 
vooraanstaande Yunstene.ars de ff • \ .r. verlaten en een 
nieuwe veren i :dn~ van nelders e r:u nst e.na8 rs oprichten. 

Zijne ' xce11 ent 1 e 
de r'inister ven CnèerN1 ,is r.,r.st~n 
en ' etenschappen 
t.a.v. de Heer Dr. !,r .... ,, • Vrooo 
te 

~Î 
/ 

J 

r-. r • ;'J nthoven. 
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,X I In de vv·. A • .K. ( ,;,erkgeneenschap Arnhemse Kunstenaars) zijn ernsii€ 
moeil~kheden gerezen. Door enige personen wordt getracht om de leiding 
in handen te krijgen. Getracht werd om de diverse secties in de W.A. K. 
zelfstandig te maken met een eigen bestuur. Dit geschiedde omdat men 
geen kans zag het bestuur der W.A. K. in handen te krijgen. Zouden nu 
de secties zelfstandig worden, dan kunnen de ontevreden elementen een 
meer zelfstandige positie krijgen en zouden de ;;.A.K. als zodanig kun-

,L 1 ,.,p.en passeren. 
UM!f'U" De opposanten zijn: 

,l\ I Johan H. van Zweden, geboren 29-9-1896 en de kunstschilder Harmen 
~'Meurs, wonend~ (b~ Putten).(verdere gegevens niet bekend). 
j Johan van Zweaen is bij Uw dienst reeds voldoende bekend. NIJ 

lf. 
1 

Harmen Meurs wordt beschreven als een pathologisch man. Als hij aan !J,~t;tt:< 
~~ voelt .komen dat iemand een bepaalde stelling zal .innemen, dan gaat 1

• •Ir,, 
kJJ~.t hij bij vo~rbaat daar :r:eeds tegen in. Voorts zou deze man vroeger lid 
-~ der C.P.~. geweest ~Jn. 

Deze beide heren v:funden momenteel vrij veelsteun in de secties 
muziek en be èldende kunsten. Deze steun vindt zijn oorsprong niet in 
de eerste plaats uit politieke overweging, doch ,,el hoofdzakelijk worder 
z~ gesteund door de middelmatigen die meer afzetgebied voor hun werk 
zoeken, en zich miskent achten. 

uoor het huidige bestuur van de ,.A • .K. wordt het gevaar van 
de politieke infitltratie duidelijk gezien. Men wil trachten om het 
gerezen con±'lict langs ae normale weg op te lossen zonder ook maar 
enigszins tegemoet te .komen aan het drijven van J. van Z·ueden en H. 
Meurs. Mocht het deze twee gelukKen zodanige aanheng te verwerven dat 
ZlJ de meerderheid van de i .• A. K. -leden achter zich krijgen, dan zullen 
vrijwel alle vooraansta~c.nde kunstenaars de 1f .• A. K. verlaten en een nieuwE 
vereniging van Gelderse Kunstenaars oprichten, waardoor de VJ.A. K. al 
haar beteKenis zou verliezen. 

Getracht zal worden om dit zo maar enigszins mogelijk, te voor
komen, omdat men inziet dat dan de naam : .• A. K. nog geruime tijd door 
verkeerde elementen zal worden misbruikt. 

E I N D E. 

Bijlagen :3 Krantenknipsels. 
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Moeilijkheden in 'de WAK 
Wethouder Bronkhorst en Johan 

van der Woude uitgetreden 
Zaterdagmiddag is het in de bij

zondere algemene vergadering van de 
Werkgemeenschap van Arnhemse 
Kunstenaars, in de Volksuniversiteit 
tot een onverkwikkelijke rel gekomen, 
met het gevolg dat het erèlid, Johan 
van der Woude, het bestuurslid, wet
houder J. Bronkhorst en verschel
dene kunstenaan hun lidma.atschap 
neerlegden. 

. Deoospèlregel.s zijn door de Beel- r 
den<le Kunstene-ars steltelmatig door
brok(!n. Er werd een obstruc.tie ge
voerd vol pathologische recalcitl·an
tie, zodat ten slotte de bespreki>"l.gen, 
tussen sectie en bestuur, a1s vruch- 1 

teloos, werden gestaakt. 
OOk een intermediairschap van 

Johan van der Woude om de vast
gelopen wagen weer op gang te oren
gen had, ondanks de aanvankeiijke 

Op de agenda stond het punt overeenstemming, niet het minste 
vermeld, dat de Vet'hou.ding der succes. Een amendement op het huis
secties in de W.A.K. ten opzichte houdelijk reglement en een voorstel 
van het bestuur aan de orde stelde, tot statutenwijziging uit de B.K. 
waarna het huishoudelijk reglement wees ten slotte de bedoeling uit de 
zou worden vastgesteld. . , W.A.K. te wi~z~gen- in ·een federatie 

Reeds van den beginne werd uit van va·kveremg1ngen, wrtaraan1 vol· , 
de hoek der sectie Beeldende Kunst gens de voorzitter, niet de minste 
onder leiding van de schilder Har~ behoefte be~tond, omdat er al reeds 
men . Meurs, de obstructie ingezet 1 een :federat1e is, en voorts, dat deze 
door toelating te eisen van een lid voorstellen .net knakter van ~e 
dat Zich wegens wanbetaling buiten, V!.A.K.. tot m de grond rouden wij-
de werkgemeenschap had geplaatst. z1gen.. . 

I Daarna werd gepooad de sfeer te I Ind1en d1t streven zou worden I vertroebelen door teo suggereren, dat voortgezet, zou de W:A.K. in onbe· 

1 

er wel Ingekomen stukken waren in· 19;D-grtjke en onmachtlge apartheden 
, gekomen, die het bestuur echter niet u1teenvallen. Deze aanval, gevoerd 
in behandeling wenste te geven. Op onder een terroristisch bewind van 
de vraag welke stukken dit zouden de sectie B.K., is rechtstreeks ge· 
moeten zijn bleven de heren het a.nt- richt O'P het hart van de Werkge-, 
woord schuldig. meenach!lP• aldus de v.oorzitter. De 1 

Daarna richtte de voorzitter Jan vergadermg zal te besllssen hebben 1 

H. de Groot, het woord tot uè ver- hoe de verhouqing tussen secties en 
gadering, waarin hij wees op de po- oostuur is, in~ilen ze al niet ll'esluit 
gingen van figuraties bulten de 1 de sanctie aan de secties in het ge
W.A.K., die , de op:z;et hadden de heel te ontho~den. 
machtspositie in de artlstiek-cultu- Uit de rij van spr~ers, die na 
rele sector van de Werkg-emeenschap deze tce~);)r~ak naar voren tra.d,! 
In Arnhem terug te dringen. Slechts bleek dU1deliJk hoe verw!ird de me· 
een eensgezinde werkgemeenschap nmgen lagen. Mr Barend de Goede . 
i~ in staat deze" stelselmatige po- toonde met de stukken a,an, hoe de 
gmgen het hoofd te bie<len. Te amendementen op het hu1shoudelijlc 
ernstiger wees de voorzitter op het reglem~nt van de .zijde der B.K. om
gevaar del!ler verschijnselen, daar er schakelmg naar een vákverenl&irig$
sind.s het besluit binnen de Werk- structuur beoogden en bovendien 
gemeenscha.}) secties op te richten, botsten met de door de B.K. zelt 
symptomen van ontbinding in de 1 voorgestelde 'IV1jZiging der .statuten 
Interne stru~tuur gesignaleerd wei:- Johan van Zweden meende, dat dtÎ 
den. W.A.K. in oorsprong op een socii!· 

Sinds de oprichting van secties, teitsprin~ipe was gebaseerd, hetgeen 
die tot doel had de activiteit det op de doelstelling bij de oprichting 
werkende leden te verhogen en de : eenvoudig kon worden weerlegd. 
kra.cht van de W.A.K. als totaal 1 Later poogde hij, in gezelschap van 
lichaam te versterken, zijn de werk- Harmen Meurs, het bestuur een 
za&mheden van het_ bestuur door ondemocratisch beleid in de schoe· 
stelselmatige obstructie uit de sectie nen te schuiven, Hun uiteenZ!étting 
Beeldende Kunstenaars bemoeilijkt yan het democratisch ieleaal verliep 
en geremd geworden. Dê goede ver- m een demagogisch betoog, waarin 
wa.cht1ngen zjjn 1n hun tegendeel d~ volksdemocrati5che idealen m$1 
verkeerd. d1e der democratische werden véi·-

Hoewel de secties, ln afwachting Ward. Een voorstel van de heer 
van het huishoudelijk reglement no" Bronkhorst een motie van wan
geen officiële sanctie verkr~gen, trouwen tegen het bestuur in te 
werd voldoende bewegingsvrijheid dien.en, durfde de heer Van zweden 
gelaten cm met de werkzaamheden echter niet aan. 
t~ beginnen, onder de bepalingen, Toen ten slotte Harmen Meurs het 
d1e, na.ast de statutaire bin(!J.ngen,l bestuur ,van kwade trouw in de aa
door de vorige aLgemene vergadering men.stelhng der &genda. verweet 
waren vastgesteld. ontnam de voorz-itter hem het woord. 

en schorste hij enige ogenblikken de 
vergadering. Daarna diende de heer 
Bronkhorst een voorstel van ord~ 1n 
om. de heer Meurs bUiten de verga
dermg te sluiten. Dit voorstel werd 
Yerworpen, da!l.r verscheidene leden 

I reeds <:Ie vergadering hadden verla• 

I t·en. Johan van . der Woude toornde 
, als lae.tste s~reker tegen Harmen 
Meur& en de z1jnen om hun doelbe
wuste destructieve obstructie, die de 
ohndderge.ng van de w .A.K. ten doel 

a . / 
Daama sloot de voorZitter deze I onvruchtba.1·e verga.dering. 



Uit: "Het Vrije Volk" dd. 4-4-1950. 

Dé W *"l\•~aJl$'i~g} _ 
Yan 

nisch 



Uit nHet Vrije Volk"d. d. 6-4-1950. 

""/_, D f~ "' /. Lf- ')ó 

"moeilijkheden tussen secties 
en bestuur In ae WAK 

Het bestuur van de W.A.K. schrijft met de stukken bewezen. De voorzit-
ons: · "' , ter, Jan H. de Groot, had de geva-

De moeilijkheden in de Werkge- ren van dit streven reeds in zijn 
meenschap van Arnhemse kunste· openingsrede aangetoond. De W.A.K. 
naars, die aanleiding W€~den tot de zal uiteen vallen in op zichzelf staan
rumoerige vergadering van ·j.l. Za- de onbelangrijke en onmachtige 
terdag zijn niet van vandaag of apartheden. De kracht van de W.A.K. 
gisteren. Zij ontstonden kort na het ligt in haar aaneengeslotenheid. 
experiment: de voorlopige oprichting Valt deze uiteen, dan is het gedaan 
van secties (Beeldende Kunsten, met de W.A.K. maar niet minder 
Muziek, Literatuur) vastgesteld ter met de secties. Bovendien bestaat 
algemene vergadering 1949. er niet de minste behoefte aan een 

Op deze vergadering werden. te- vakverenigingsstructuur daar. de· Fe-

l 
vens de bepalingen aanvaard en deratle van beroepsverenigingen van 
vastgesteld wa11.rop de secties de I kunstenaars reeds in de behoefte 
werkzaamheden zouden beginnen: voorziet. · 
Deze luidden: De meningsverschillen tussen 

I 1. De secties zijn adviescolleges W.A.K.-bestuur en de sectie-muziek 
van het W.A.K.-bestuur. waren van geheel andere orde. Zij 

2. De activiteit der secties blijft waren niet van principiële maar van 
beperkt binnen de grenzen van het zakelijke aard. ZU betroffen in feite 
eigen terrein. de gevolgen van de stroefheid en 

3. Naar buiten treedt het W.A.K.- ongemakkelijkheid der nieuwe erga
bestuur als vertegenwcordigend nisatorische apparatuur. Haar cri
lichaam van (ie gehele Werkgemeen- tiek was voor een goed deel juist. 
schap op en draagt de verantwoor- Deze zou in een rustiger vergadering 
delijkheid. waarin de stemming niet door de 

4. Een desbetreffend lid van het obstructie van een stel onverant
W.A.K.-bestuur heeft volgens de sta- woordelijke elementen was vertroe
tutaire voorschriften zitting in de beid, op eenvoudige wijze kunnen 
sectiebesturen. zijn opgelost. 

Maar reeds vanaf den beginne De vraag ter vergadering aan de 
heeft het bestuur· der sectie B. K. !(den voorgelegd verlangde ant
onder leiding van de · voorzitter de woord op de beslissing aangaande 
schilder Harmen M~urs de spelregels 1. de doelstelling van de W.A.K. en. 
doorbroken. De hieruit voortvloeien- de daarop gebaseerde verhouding der 
de kwesties werdën aanleiding tot secties tot het W.A.K.-bestuur en 2. 
een reeks van conflicten, die de de behandeling van het huishoude
werkzaamheid van het W.A.K.- lijk reglement. 
bestuur in hoge mate belemmerde Aan de beantwoording van deze 
en bij tijden volkomen verlamde. Dit vragen is men niet toegekomen. Het 
werd aanleiding voor het W.A.K.- bestuur constateert dat door de 
bestuur verder contact met het sectie- voortdurende agitatie uit de sectie
bestuur te weigeren. Onder inter- B. K. waardoor de m\lziek-sectie in 
mediairschap van Johan van der feite tegen haar wil in een minder
Woude werd de wagen weer op gang waardig geachte oppositie werd mee
gebracht. Nieuwe afspraken werden .gesleept de vergadering geen vrucht
gemaakt die even vlot door het baar resultaat vermocht af te wer
sectie-bestuur B. K. werden gesabo- pen. 
teerd. De correspondentie hierover, Dat er in een Werkgemeenschap 
op twee dagen vóór de buitengewone van kunstenaars tegenstellingen, 
algemene vergadering ter inzage ge- kwesties, conflicten van persoonlijke 
~gd, ,bewijzen de juistheid dezer of zakelijke aard bestaani is ·nátuur- · 
cenclflsie met -de stukken;: 'Inmid· Jljk_ ez! wen~~lljk. l!:r .besta'JI.t geen b.e· 
dels l'lad de sectie B. X. in antwoord hoefte aan een dome boel, Dat en- . 
op het concept huishoudelijk regie- kele elementen gerezen grieven ge-

.· ment een geheel nieuw concept in- bruiken om er een politiek bddrilf 
gediend vergezeld van een concept van te voeden, dat kan geen enkele 
tot wijziging der statuten. Deze gemeenschap verdragen. 
voorstellen hielden in dat de alge- Een algemeen culturele gemeen
mene culturele doelstelling van de schap als de W.A.K. biedt daar~ 
W.A.K. tot in de grond werd aan- geen of weinig kans. Een vakvereni
getast en de structuur van een vak- ging echter wel 
vereniging zou krijgen. De juistheid Op sluwe wi.lze is door Harmen 
van deze conclusie werd door mr Meurs gepoogd dit resultaat te be
Barend de Goede ter vergaderlAg reiken. Voor velen was dit duister 

spel te ondoorzichtig. Dat was de door 
de oppositie zo begeerde sfeer om 
of het bewind in handen te krijgen, I 
of als dat niet lukte, de Werk.ge-
mee~sehap te vernielen. . 
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'1 C r ,,. E 1- IJ K 

Ik heb o~ eer r;v,;er ~·xcellentie het. volf"ende te he
richten. 

r'it publj_cBties in de pers is herend ,_,·eworden, dat 
onryeveer ~C - in de bi)lare penoe~de - ~unstschilders in 
de f'ele0"enh<:'Cfd zj_jn 1'<?Steld, roedurende h"€6 Y:aande.n in J1st 
bu:Henl8nd tr-: verbli,1ven, 0:H~ '';1:~1 t'EHl boord van t'ederlandse 
'··ari neVEUi!"t\1 i r"erl te 't.'Br1' 8!1 • 

·;e kosten V>::;. n liet verbl i ,-i! .. zouden, vol f~ens et?.n bE' richt 
in "~~ ·~arhe1d" van 7.1.1Ç50 vrorjen vccrreschoten door het 
~-rins 'lar nhardfonds, v,aarin ?5'1!, noet worden r'est ort vu.n de 
opbren~st van de vijf schilderijen, ~el~e de schilders in 
die ti,)d roeeten VE>rvat:trdi~en. 11it Je opbreumt zullen te
vens de voorgeschoten kosten van het verblijf worden be
taald. Indien de o:pbrenr.st daar toe ct:t CE; re i}; end zou zi,i n, 
j;al het Nl3tant van de verbli,if}~osten voür rekening kotnen 
van ~e~eld fonds. 

'ie as.nv.liJzing zou zonder inrJen-"lfE' V'-n enderen zijn 
!"'SSchled doo:-- het tastuur van de ·~eder·landse Federatie van 
qeroepsve rer.i ";in~ren Vfln lunstenaars. ~lechts twee van àe 
in de bi,jJ.q;:;oe I?'Fncemde kunstschilders z.ou:::ten zijn aani~ewezen 
door de verePi· .. :tnr:en .~..rtl et q<lfcitiae en · ulctri .. )tudio. 

1 'it de in de bijlage achter hunne na.r:-.en ve.rmelde poli
tieke s.ntece<'1er:ten bli,jkt, óat onder deze kunstenaars enige 
cor:l1'!1Unisten of extreem-links ,.~eorientee.rde fi;::uren worden 
aanpoet rnffe n. 

''f'en aanzien van fie:uren als Völlr1er en ,ndrea, van wie 
''l1,1 r-"ernel<l ·werd, dat ziJ res:ce ct ie vel i .Jk nnar ;"uid- ,c:erika 
en r ortuP"al wensten te r-a!ln, zou ik, b15 het bestaan van 
relaties met ~elijksoorti~e diensten i~ deze landen, mij 
v~r~licht qcht.en van hu~ r-or:·1st a,,'ln deze di!'.lnsten .r:1eldinp: te 
doen. 

'iezien de rop·eli5r~heid dat '1n(1ere extremistisch "'eo.rien· 
teerde kunBtena~u·s zich zullen bef"even naar landen, 1Naarr:;ede 
mi ,in dienst 'Nel r eJ at i es ond e rhouèlt, trooe :i.k L verzoeken, 
mij een volledi~e opPave te ~illen doen 7Erstrekken van alle 
~-unstenaars t,relke aan deze u i tz end int\" :..>.nll en deelnemen, als
r;J.ede van dfl landen \lielke zij ztlllen he7oeken, de data v.~~n 
hun vert~ek en de tijdsduur van het bczcek. ne1i5kti,1dip:e V(-1J 
r-~eldinfl: Vt1n aller bükende ç-er-evens r"'trer:""ende r:ersonalia, 
woonpla"ltsen en extreem--politielre crient.Hrinr·, ?al H· zeer 
op pr 1.1s stellen. 

,. ~· ~,e "inister van Cnde.rwi.js, 
[unsten en · etenschaPren 
\•a.v. de Eoo~.,.: dGestr. Hee.r 'r. ; .:~.A. vroom 
e 
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Uw arnbt~enoot de t·/iniste.r van liarine is reeds op zijn 
verzoek in kennis .yesteld met de rolit1 eke instelling van 
de voor }1 ent van belang zijnde personen. 

H1:.'T HOCFD VA,N DT DIEJ;JST 

,., 
I' 

/0Y 

'·:r.I. r.inthoven. 



1. J ... cltinp; (ver::oedeli,}!~ .Jan .ltint::·, ?Pb. ?l.l0 .. 12B5 te :lro
ningen, wonende aldaar; ahonné o; het o.rrraan van de verenL""inp 
''Yederla nd-u:·;mr· i :~ eisdoel onbekend. 

2. Gornelis -:.ndrea, geb. ~.2.1914 te 's-·:ravenha~e, wonende al
daar, comr.unlstisch t':eorienteerd, lftiJ1: ':1edev.erker aan net 

..... 

r;.: .;'-:-. verkiezinrsf'onds,l~·4t a.dl'laesiebetr.ir•er aan het comxu
nistisch COil;:~res l'f:nüerwi,is en Vred<?" en lid van het Haa~s 
r:otdtá ter voorbereiding van de ereldvredesàa~ 01\ f: eetober 
1949. r.ls doel V&r. zijn reis zou liJ I iS-":abon hebben t.:~eklbzen. 
BendrH; .\rnolóus I-'ottenbur~, ;;:eb. ë.f. .• lS;ll te dnsterdam, ·wo
nende aldaar, '1\SJ niet ext.reem-r~olitiek bekend. !·'a.skt i?ebruik 
van ~'arine va",rtuig. 

4. Herrnanus Herse.rik, geb. ~.;.<.:-.6.1S:,2l 'te 's- '·r:lvP.nh~ge, wonende 
aldr:u1r, cor:1v.unist1.soh reorinnteerd, l~.:.if,: '';edewerker aan 
C!]t' VerJriezinF~Sf'OllfS. :(eisdoel (.d1b6Yfnd. 

5. "\irk 1 ieter ~'raam, ·.eb. ÇJ.~I.:t>08 te 's-'":.rnvenhaf,e, v,;onf;nde ~ü
daar, mij niet a!s extr eem-ruli t iek hekend. Helsdoel onbekend. 

6. Gornelis (Gees) Dolding, gf:b. ? .1.18~''7 orrnervaer, wonende te 
's-n.ra v enhap,e, rd;i n let <:tls f•xtrem·;-r cl :1 t iek bek end. Jl'a&.kt ge
bl·uU~ Vr:u~ r"~'l.r1.ne VF.IartuLr. 

'/., . il: em }Prederik ten Broeke, r;~el'• r.· .1 .. 1 ~'OL te ,',.msterdam, wonen
de te '":onr; van 194fi tot fg~.;,? comrmnist:isch veorientecrd, zou 
thans a-politie:!< zijn. l!aakt rebruH: Vtiil ;. J.rinevse.rtui;~~. 

;:,-,• :1-f:rri.t Jaco 1)US '':errits (~er t:er·rits ). ·eb. ~)•l.l2.lr1fi::. t~ 
· ïeuv .. er- \r:st el, v.onende te .. ,1st erdar·, f}O .';'IJ ni ~t is eh r-eori.ente~ 
~eisdoel on~e}end. 

9. ;r. de r:ruvter \onl;ef:end }. ··eisdoo1 oqbr;~~end. 
10 • 
11. 
12. 

1~. 
14. 

15. 

16. 
1?. 

18. 
lS. 

20 .. 

l' t.cHl ·;•oeAt ,; ''t'·J.·.e,t o•·•n} r{e-': SdO"') Q••r·f'l''(>"il • \;...<.1.~ •• _..u_ ,'.'it.'""""'-·..l'i.•i.• ..... •"-..-.,.;.,. 0- ., _ _,,t_' .• ,t<,.:~ ........ 

~1~. r:a;: ~.:> tr::t ! ()t_: ~~·.:c}. r::~Jd; f(e is doel c;nb ~~ Lend. 
f 13vr. ,1·. van ~ ( vern~oedeli~~k Jean:1e vttn :.iunl, r.·eb. l'axr:.stra 1 
\'Ob. lf'.7.1cî)·~ te -:·rus:Jt'Ü, '"·onende t"'l • ,:3torflar~; 104'7: !:lhonnêe 
"T'B •rrl_jo l':lt!1eder·• lS-iç;: ~;etu:irrde insi~e· rin,c· c.q. na:-1 deel 
aan het -,;;r~ldvNHiescon<l.res tf.; f'u.ri.~s, :{eisdoel onbehmd. 
n. I!uysser ! onbekend) He:isdoel onr:d:end. 
I hili:ppus JêlCOb !1ar:a.rs, ::reb. ::~1.;-'., .. lç:cç- te aterl>:r&afsrr,eer, 
wonende te rortenhoef. !'iJ niet ·:1L; P rrr:'r:1-roJltiek bevend. 
l;aakt ,.~ebru U vr:, ;"; n<:u:oi nevanrt u~.,~ .. 

lllem ,;ornelis l<alshOVe~ [!€lb. '7.?.1~'0'7 te . .t::l:lte.rdam, '•.Onende 
te Heiloo, r:'liJ niet als ext reer:-:-r·cü 1t iel<, '>d end. l··aakt ;'eb ruik 
van lY~B.rineva::trtu1 r~. 
' • l:ro.us ( onhel-;end) r~eisdoel onb e}. flrd. 
n. vg_n t:-uird.nr:en, alias van :Jenri ,/•"Plert Janssen, p:eb. ~~3.1 
1~105 te f:.ru{nin·<:m, VIO~ende t€ .',Ster·t<c<, COf!Z'LUnfst. r<eisdoel 
onbektmd. 
: evr. ;,nna V3.n der Loo (onboY.end i :.ci3doe1 unhatend. 
Jan lteine Jansen, gäb: 1'7.2.1G08 'te !eppel, vronende te Doorn, 
mij niets als ext.rBem-politiek bel;.er1d. raakt gebruik van rna
rineVf;.urtu1~ • 

• Landkroon, ve!'noedeli jk: Tetrus 1 :1 nd t· !'l:c:n, f~eb. 1 ;1. 7.1 ~0? 
te ,'".mstar1a'TI, ·:·"ononde aldaar; cor:::r.Jun:i ~'t j seh ,:reorienteerd. 1948 
ve.r.vaardi,çrdE c1~cors voor COJ:lr.'l. tonr,,clrezelschali {r:..r!. cabaret 
lezer van' "ne · aarheid" 19•19: .:dhae;;;iebet;; i:rer- aan '.ereldvred~ 
co rP:r~Hl te 'ar~ ,j s. he isào el onbe ke:tà • ·· 



f!.l. 

~~4. 
25. 
f~6. 
~",?. 

':!Q &; ,. 

l'artele ;:··eizel, r.,eb. 5.n.lP.8? te Veendam, wonende te '..rsterdam, 
mi:l niet als extreern-politiel< bekend., ~·.aakt ~~ebrt1ik va.n rP,R.rine 
vaartui~ • 
. ,rend van der .L9!., geb •• ; .11.1!·'~''{} te 1 trecht. wonende aldaar, 
mi;! niet aLs extreer1-pol it lek be~: End. :.·ên.kt <'ebruik van fiJ'f.rine 
vaartuig • 
.. Jan Hi.llaärsdam, _.r:teh. ~~.~.1~'11 t~ ?>ieuwkoop, wonend~ t~ 
ltil versum, vermofwel ijl-' cmnnun L->t 1 s eh r· P.C· ,. lont EH~!"d. ~ aart ge
bruik vun rnari ne va~rtuiP;. 

ie hoonbrood ( onlHJkend) r.e is de el on~;rkend. 
• ·tei n lnnhelrend) :~.eisdoel <H'l•el·ep{!. 

G. T rm:ar \ontH;;keod i .. elsdoel cn1't'h}nc. 
Frans V3llmer, reb. :H5 .l.l rl~ tf' 's-r:.r.~. Bl1Ï"'.Gf'C, V/On ende aldaar. 
conltnunist. ': eisdoel : uid-·,·nerikH .. 
J. ~·.eiJnand (onbahsnd). ;t.ejsdoel onLeker;ö. 
J.v.d .. Zee tonl,eh::mrll n.e5.sétoel onLct·end. -
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Onderwerp: 'Litzenden kunstscllilèl.ers naar het bui tenland. 

Datum ontvangst be1'ic.J:n: ---

.Detrouvibaarheid ber1chtgever: betrour. baa:r 

~aardering bericht: betrou~baar 

iavens bericht gazonden aan:---

=~ech.3VIerkende instanties:---

ündarnome~ actie:---

---·----~---------·-------

Uit :3en artikel iE het :caags Dagblau van 2 Zebrva ri 
19?'•. blijkt, dat hot Prins :S.3rnha:rd1"ond.s aan 2C nederland
sa l:unstsclü::.ders h;:~ei't aangeboder::. een ve:r•blij1' van twee 
maanden in eeL. door betrokke1::.en :,:,;Ell:r· uii; ~e kiezen :çlaats 
in het buitonland te bekosti[en. I:et ver·vo<n' per X.I-.I:.
toestel zal cratis plaatsvinden. 

:n d:r.~ artikel Derden ds vol ~ndo vier nameL genoemd: 
l'rans VCI;l. ~lf, Zeos iüTDHBfi, narman }38}.:SCBIK en Dick 

3IV.AT .. , met vde bedoeld worden: 
1. 'Prans VöLlLIC.:H, é::91Joren 'te 's-Gravenll.s.cc 2G Janua11 i 19J 
WOll':;~l.de Suezkade 26; 
2. Coi.'ne lis <l.lTD~m l\., ge boren te 's-Grave nh2c;e 3 l''e bruari 
1914, ~onsnde Ligusterstraat 23; 
3. IIermanus J3G:::s -:;HIK, ge boren te 1 s-Cravenllage 29 Juni 
1921, ~onende Boerhavestraat 23 en 
4 ·.u:--l·r~' l):r.· "-"t,~r -~PAA.~'' '1 ebor~=>n t;. 's-,:r·~ver:JJ.aGa oJ, SeDtem-

• _.... ..., - .,L J --1.. · . ..._ -·- ' L) "-' ..., . ·• CA ... t;. V ..;... 

ber 1900, v:~cmer::.de···nr1fivenstraat 77, aLLen te 's-Crav\?Jnhage. 
In aansluiting op een gerucht, dat onder kunstschil

d·ars hier ter 0 te de rondgaat, dat drie van d0 vi ëi' genoem
den cor:l.rm..:;.nist:L~ch georir~nteerd zijn en dat deze keuze in 
ve:t.:band staat rn.:::t overeenl::OI::lstige gevoelens blj het bestuur 
var~ de 2:ederlandse Hede:catie van Beroepsvei'enigur;::;en van 
Kunstienaars, · •. erd het volt,;e:nde vernomen: 

J?rans VöLLkSI: staat aJ.Lemeen bekend aJ.s een. actief 
C O!Il~s-to t d .L e Be"'-' rmal 8 ll óp~fiÏj:' J!Z~'1'!11""'sjmpa:ÎinÎé~.\!tn'''voo·rnët 
cóSüuunisJ:le li·.:·t blijken. Ilij is lid van bovengenoemde 2ede
ratie en hij v;or<lt een zeGr bek•.vaam schi..Lder genoemd. 

Deze:czijds is bekéricr,- dat Lij een hesttiurs:func"i:;le hec:1 
in de c.P.K., t.~. voorzi~cer van ~id.l9. In 194~ be~u1gde 
ilij adhaesie met het ·,lel'eldcon,sres voor de Vrede, dat van 
20 - 24 ~pril 1949 te ?arijs werd gehouden. 

A.ls doel van zijn reis beert; l1.ij :~uid-Ar11eril::a geKozen. 

~;. ANm~·.:; ~l is ever:ee~-:s lid van ge:no emde J'ede:r.1 atie. i: ij 
"o· u "_._, <:>r• 1- 1· ,.: '7 " -i • .., va·,,J.. /: e r·•o-~.··F'"l rl ~..L· q '-' q c tl e i art i J. r'" o c11 :r.· s ~ C·'Çi"""~ V. LI.J_J.l .... -. ..... ~ \.I .... l..U.~ .. .~. -V..I..i>"J -- - ' .... ( .I.. 

:~'•'e~_..9J.~ .. --Sl:E3§~ .. P2rt~j éSeorilJn~.ee:r_:_d. ::ij be"Lu:r.gde adl_:.a:sie met 
11"ë1 Ea2.gse connt;e voor· de ',;ereJ.d vredesdag op 2 L;c :.,Ober 
1949 te 's-Gravenhage geuouden. 

Als doe..L van zijn reis heext hij Lissabon gekozen. 

E.133l:tS:.:l~IK behoor·t tot eeen enke..Le Ol'ganisatie van 1;:ur 
stienaars. l:ij is leraar aai: de v·rije /~cademie voor J3ee..Lden
de Ktrr;.st::Jn. j is geo;r:io!:!nteerd op de Co~llD.tlJ:llptisc:î:·le ~:'ar~.:r.~ 
doch komt meestal nle"t-~vó""ör~,zïJ.ff 1iiéi~1ng ul·ti. Hij :i.s ze:jr bE 

-vr1end-
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Dirk 13~1á.~~L lS .LiL. va,;:1 l'u.Lchl.'l ~:tudlQ. :',iJ s ·caa t zes r 
gu..r.Lstii bek;:;në~ en D:.l08lJ absoluut Ot3 u:r'OLLv;baaT g8acl_ t ·,~ol'deü. 

Verder we:r~ ve:rnomen, dalJ de voordracht voor ae ui~zen 
dJ.n0 van de:2;e Kuns t.;sc.hilders, zender J.nmencing van a.r:.deren, 
~~rd opceste.Ld dcor heïJ bestuur van benoemde ~BderalJie en 

~~door de voorzit·Ger va11 dit. bes·tuu.:r Jhr.Sái:mBErtG, Directeur 
van het Stedelijk Li.us emn te A.rnstu:r:dam wer::1 over.handi gd aan 
de voorzit!"el' van het irins Bernhard:tonds, Dr.J .IE~NRICK 

1\ r,;LJLDSR. Laatstgenoe:uö.e, die absoluut a:t·wi j zend staat te gen
. over het co:rüi,n:misme, zou door J"hr. SA.l~DJ38::{G eni[;SZJ.ns ovar

rompe.Ld zijn en hij zou zijn beslissing zonddr nader onder
zo el: l1.e (j-:.;~~:rl ge t;everl. 

~J;;;"t;r::n:ï'e~F~ e de ov,.:::rige };:v.nstschilders, dle vour ui 1J zer 
dint:: in amlTikLd:in{s kwauen, zijn geen gec;ev::;ns bekeud é,ev-;or
d.en. 

":elllcht ·ter:. ov,:::::·vlo·3dê r.'orö.t llOf V<.3J..'rJclr1, 
SA~:Dl3.J~W co.,:lüissa:::is is van d. e lC. L.l·.:.. (aillcle }--

' t ~, cta (.}nr. 
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Vi.Jféntwintig schilders 
gaan reisen 
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Schilders krijgen ~eid 
in buitenland te werken 
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MlNIS'rERIH VAN 

BINl''ENLi.NDSE ZAKEN 
's-Gravenha::l'e, 21 December 1949 

No.: 

Ond.: 

"i 74082 

'. eekblad '''.rh eatern. 
V E R T '1 0 U ' . E L IJ K 

're Bercliem (Antwerpen),Kortemarkstraat 18. alwaar ,<wvestigd 
is de ui tp;everi j "De Internationale i· ers", is woonachtig de !Je
derlander Abraham Joseph WALVISCH, ;:;eb. 10.10.1916 te Ar'lsterdam, 
van beroep journalistiek-oorrespondent, die :-»eacht wordt communis
tisch ~ezind te zijn. 

Betrokkene zou medevterker zijn aan het Nederlandse !;:eekblad 
''Theater", hoofdredacteur F.J. HOLLrAJrr, dat zou worden uitb-.,eP"even 
door nlJe VrijJ!eid'', gevestigd Herenr"racht 545/549 te Amsterdam .. 

Als correspondent in Bela;ië zou A.J. ''s:tlvisch zi,in artikelen 
in "'l'heater'' onèertekenen met "Paul Verrneer•'. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten omtrent de 
politieke strekking van het weekblad nTheater", benevens - indien 
daartoe aanleiding mocht zijn -met èe namen, _:Jersonalia, politieke 
antecedenten van de leden van de redactie en de medewerkers. 

Tevens zal ik het op prijs stellen in Yennis te worden gesteld 
met de te A.Insterdam bekende politieke antecedenten van i~.J. 1:.al visch 

Het Hoofd van de Dienst 
f,..na;'èens deze: 

L.L. van Laere 

De Heer IIoofdcom.:r:issaris van Polltie 
te 
AMSTERDAM .. 

r 
i .f "'' 
~~t {I :. 

'i 
,. 
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~-OP KA RT 1 
I ACO/ Lf ~ 18 Novefubèr 1949. 

Onder.ver:e: "A.J .WALVISCH te Berchem, 
bij Antweroen".-

• ">. , ;.: :ï\j 10 "9 ; t~ l. -·. J I _.M 

Hiermede moge ik U berichten, dat ik van 
"Labile" te Antwerpen, het vol.gende vernam: 

"In het communistische dagblad "De Rode Vaann van 
Woensdag, 16 November 1949, komt op blz.3, aan het slot 
van een artikel onder het opscbrift:"Boekbespreking", de 
mededeling voor, dat het besproken boek verkrijgbaar is 

p ~ _f ~bij d.e Ui tg: nDe Internationale Pers u, gevestigd. Kortemar kt· 
r[!#"ai.t straat 18, te Berchem( .Antwerpen). :::::t"' 

J;)!Jj!,A411 ;{_ Voordien is reeds gebleken, dat op genoemd adres 
een Nederlander woonachtig is, die als communistisch ge
zind wordt beschouwd. 

~~ Deze persoon is genaamd: WALVISCH, Abraham Joseih, x geboren te Amsterdam, op 10.10.1916, van beroep Journa i
- stiek-correspondent. 

Naar vernomen werd, zou WALVISCH medewerker zijn aaJ 
.. ·)let Nederlandse weekblad "THEATER", Hoofdredacteur:E....J,. 

"'::l:.IHOLI.MANN, welk weekblad zou worden uitgegeven door .. DE 
.~VRIJHEID .. , gevestigd te Amsterdam, He erengracht 545/549. 

De door de dienst van "Labile" in het werk gestelde 
pogingen om dat weekblad te bekomen, bleven vruchteloos, 
daar - naar vernomen werd - hetzelve niet in Belgiä zou 
worden verspreid. 

Het weekblad "Theater" zou een geïllustreerd blad 
zijn ten behoeve van personen, werkzaam in het toneel- fi~ 
dans- muz~ek7 enz.-bedrijf. 

Als correspondent in Belgi@ zou WALVISCH A.J.zijn 
artikels in het weekblad "Theater" ondertekenen met de dek· 
naam "Paul VERMEER" .-

Teneinde met de eventuele politieke activiteiten in 
Belgiä van deze WALVISCH op de hoogte te komen, verklaarde 
nLabilen het zeer op prijs te stellen, indien hij door ons 
zoude kunnen worden in~elicht, omtrent de politieke strek
king van het weekblad Theatern, zomede aangaande hetgeen 
in Nederland bekend is over de politieke gezindheid, enz. 
van WALVISCH voornoemd. 

Ik moge U verzoeken, wel te willen bevorderen, dat 
aan dit verlangen van "Labile" - llioor zover mogelijk -
warde gevolggegeven".-
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Liavr.R. JIA..l..üJJIIAH is, zoals reeds in Uw vervolg:>ch.t"i.j'Yen dd. 3o-9-l949 
is vermeld, inderdaad identiek aan : 

Rim Loui,!S BAHENmtEG'l', geb,R!daa,5-8-l897, 'Wan beroep lerares. Van het 
ov-erlijden van haer echtgenoot, Hendrik llh.RSMAN, geb.30.9-1899 'l#e Zeist, 
is in het Bevolkingsregister der gemeente ~terdam officieel niets 
bekend, doch gezien het feit• dat hij met het s/s. "81mon BoliYar" in 
1940 omgekomen zou zijn, behoeft een en ander niet te bevreemen. R:r is 
wel een aantekening in ~noemd Bevolkingsragister, dat betrokkene werd 
af'aevoe!"d, doch wanneer en mat welke bestemming is niet bekend. De oor
zaak zal ;sezocht !!lOeten worden in het f'ei t, dat er omtrent hem als"ver
mi.ste"nimmer een ot'f'ieHHe overlijdensakte werd opgemaakt. 

Betrokkene lline Louiza llfJ~~}4A,N .. Barendregt staat o!"ticieel ook thans nog 
ingeschreven aan het adres Pieter de Hoochstraat ln~e Amsterdam. Bat is 
een zogenaallid "Vrij" huis o:p goede stand, bewoond door een omstreeks 
1947 uit 's-Gravenbnge ,gokOlll&n echtpnar(.ttob~rtus A.T!t.onius Maria ADSBJS, 
geb.lS-10.1915 te Utrecht,~ehuwd met ~onie ~n Andel,geb.S-5-1916 te Bde 1 

kerkgenootschap RK,orntrent wie de?~rzijds op politiek terrein niets be
]tend is) als hoofdbewoners en verschillende inwonenden. De hootdbewonvs 
ruilden destijds hun woning te 's-Gravenhage aan de J,Masselstraat 20 
met Dr, AgB, De Vries, omtrent wie hieronder nad~re gageYens volgen. 

Mevrouw Maraman.Barendregt beeft gelijkstraats een gedeelte van genoemd 
perceel ae.n de Pieter de Hoochstrast 1 te Amsterdam in gebruik somen met 
~,!:!!! 'l'l:iiJN• geb., 24-2-1904 te ~andam,bibliothecaresse, ongehuwd en 
kerkgenootschap N.Isrslflietisch. Omtrent deze s. van Thijn is dezerzijds 
slechts bekend, dat zij in Januari 1947 de V,K. per post kreeg toege
zonden. 

Bij controle wan de zijde van genoemd .Bevolkinp:sregi.ster op 28-6-1949 
bleek, dat Mevr. lilirsnan-Barendregt in Inctonesi8 vertoet'de; thAns is 
dezerzijds bij onderzoek gebleken, dat zij bet voornemen heett, 1n ge
noemd land slechts tijdelijk te blijven en in het voorjaar "Van 1950 weer 
naar ons land terug denkt te keren. Als baar secretaresse treedt bij baaJ 
afwezigbeid op genoemde s. van Thijn. 

Dezerzijds is op politiek terrein or.rtr.,nt Nevr.Marsnmt-Barendregt bekend, 
dat zij van 3-2-1946 tot 2-3-1946, derhalve slechts voor. zeer korte tijd, 
verbonèen was aan de uitgeverij nRepubliek der Letteren"• Voorts, d&t zij 
blijkens "De Waarheid" van 27-8-1948 haar inste~dng betuigde met de 
verklaring van het Comité •Protest tegen GriekSe misdaden"• 

Wat het door U bedoelde ~au. voor IJ.tterair-PaodaSO,S1sche Adviezen", 
gevestisd Beweest ean de Pieter de HOocbstraat No.l,t~ Amsterà&m ,bet~ 
schijnt het, det dit bureau ánmiddels, mogelijk tegelijk met het vertrek 
van Mevr.tërsl1Btl-Berend.reg7' naar Indonesiff 1 is opgeb.e'f'en. Post voor bedOE 
bureau komt er aan genoel'lli ,adres altha!lS Jllll sedert onige tijd in bet 
geheel niet meer. 14en heeft in litteraire krinaen wel eens bedoeld bureet 
horen noemen, maar daar 1s bet dan ook p_~ct1sch bij gebleven. Iets QD

gunsti.gs omtrent bed 11 ti k o cht i . n e ek~:;...._ 

wJD"den. .Betrc · e:,.éf..r..;&iti~~~~lti!i!!!~l!f!~~~~~~~~~~~ 
hllllàfll.-.i:IJII~riJitu'-ki'.ndar-'i..~ I "V}.ajt en lli!P9l •, ~->, ~-4,.,-l ~·..-&~ 
<ju- • r'-

tf Bnerzijds wcXÎlt verondersteld, dat Jevr.Mars'mn-Berendregt comilllllistisoh 
geor13nteerd is; de~ zijde verklaart. dat zij een bijdehand,indringerig 
type is, dat zich Veil• niemand ists aantrekt. en iedereen bij verschillend 
gelegenheden aankl.a.m]>t; zij schijnt goede en dure toiletten te dragen en 

laat 
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c . .A.nd.rea, stelüH S..;è_l . ..LUt"J'JJ t)é_-~;t·J'J ::1):~1<.'-l __ ;· vc_l•.:·.;.-(-;;}".l'..-•re~ckiezings

propaganda (1946), verleende medewerking aan comite ter 
vooroereiding van com.ra. wereldvrede.sdag ( 1949')i 

P.A.Bekker, iid van de vereniging Nederland-t:.s.s.n •• (1948) 

H.Berserj_k, l'telde schilderij beschikbaar voor C.P.H .-verkiezings
propaganda (1946) 

Th.Bitter, Idem. 

Willy Boers, Ui tgesp:coken comm •• Ab. "De Vrije Eatheder" ( 1946/194 7). 

IJ.v.d.Bundt, stelde schilderij beschikbaar voor C.P.I·~.-verkiezings
propaganda.t ~L!~) 

Ger Ger:rits, 
~ 

comm. Nam deel aan konstenaarstrip naar zweden o.l.v./'Jfm 
Sallllberg ( 194-6) Adhaesiebet. comJYl. vvere1dvrcdescongres te J? 
rijs; protesteerde tegen vertoning van de film "Achter het 
IJzeren Gordijn't ( 1949). 

J .G.Goetinc; ,Abonn3= ~inlks periodiek 11 De V1am" (1948). 
h/ 

Jos Gosschalk, Nam deel aan kunstenaarst'rip naar zwede~~ o.l.v. 'Sandberg 
(1946). 

J.J.G:regoor, Comm.. geor., ab. 11 De Vrije ICathederH (1946) 

F .H1J.11.Ziker, gehuvid met Swart, .·werkte aqn schilderij e:i .... :inmxÈa:tRXlGlU!X ten 
toonstelling ten/bate van C.:P.i'J.-verkiezings·:"onds, vriendir: 
van 7Villy Boer~, com1o.. geor. ( 1946) 

7-;.A.Jansaen, alias H. van,irtüningen. Bestu,.rslid C.P.T~.(l932) :Pro
testeerde te;gen vertoninG van de fi:; m n:net IJzeren Gorliil. 
dijn ( 1949),~ 

' <fl,. 

~.v. Noordhoek, conun, ab..l 11 De Vrl:je·"it-a"ti~eyer" ( 194 7) • 
' f.. . "···,,_ 

J. Hoede, stelde schitderij beschikbaar vàçr C.?.F.-verkiezir:gs-:propa-
ganda , lic1 C .p .:7. ( 1946). '\ 

/ 
~-dtaBG:~s--;: gli'ell b_, j :;of{·ali'l"hedên. 

i' 
y 

·r .:;) ("l" ~c.··lîS StP.,;J/:,, SC1 -ildn-rl"-i 
! • • : 0 iJ l~<JC.!L·. ' •.•..LU.= . n . .l. "~ o 

prop~nda (1946)." 
bes c~ikbaar1 voor r.P.~-. -ver':ie zin ss-

?.Slebe, 

( 194-7). 



],~; Il:T f.·;n:l~i\I E Tlf~}.~ 

BI f:-r-.rr~r[Jli ~:IJSI: _-·~ii:F:·FJèl 
's-Gravenhs.ge, 2~: November 1949 

No.: 

Ord.: 

B?239l JIIe/h 0 n.a.v schr. van ~Hassenaar ?2391 z.C 

(} vil "a"' • • .[,_ (.i- ---. 
V E R T R 0 r t•; E L IJ K 

Hiermede moge ik 0 verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende G. KILJAN, wonende Voorburg
seweg 50 te Leidschendam. 

VoL<;ens ve.r}·rogen inlicht in ge~ zou betror kene 1 inks-extreem 
zijn ~eorienteerd. 

In !'.~aart 1G47 v:erd hij ~esi?naleerd als abonnê op de Vrije 
Katheder. 

Het F.oofd van de Dienst 
namens deze: 

De Heer Districts conrandant 
der è<i ,1kspolitie 
te 
's-GRAYF;l~EAGE. 

,-, 
\i 
(') 
V 



Verbinding No.84. 
No. 24}/1949. 
Onderwerp: H.O.M. SALDEN • 

----- -~------

1-,~----~"-

1 v, 
I 

,, 

Ik heb de eer Uedelgestrenge te berichten, da 
in de Overgaorde Gordonstichting " De Pauwhof " alhier 
sedert enige tijd verblijf houàt de boek!rukkunstenaar 

[llf.Ntè.t-S.1 
~I ' BELMOT OTTO MICHAëL SALDEN I > 

/ !eboren 20 F'ebruari 1910 te Essen. 
Salden he·~f~ tot 1934 in Duitsland gewoond. 

In dat jaar zou hij voormeld land om politieke redenen 
hebben verlaten. 

Reeds eerder n.l. van Mei 1938 tot December 
1938 hield betrokkene in deze gemeente verblijf. Hij wa 

// 
1 
toen o.a. inwonende bij de bekende collll!lunist PI~T.c]R 

-:;::: ZWART 1 geboren 28.5.1885 te za~illdam. Bij zijn komst al
hier in 1938 bleek hy de laatste tijd in Spanje te heb
ben vertoefd 1 alwaar zijn bezittingen tijdens de burger 
oorlog verloren waren gegaan. Met Henri Marsman zou hij 
zich toen naar Nederland hebben begeven. 

fM wd tfffYv d > Door de bemiddeling van de communist PAUL 
(td pa:!~,~ SCHUPrE~1 geboren 27 Februari 1897 te Groningen, en 
f~lt-~ I een zekere G. KILJAN te Leidsenda.m is Salden voor de 
l~~~ ~·oorlog terecht gekomen aan de Academie voor Beeldende 
fq 6 ~ Kunsten te den Haag. 

In 1939 begon Salden met de boekverzorging bi 
de N.V. Leopold. 

Gedurende de oorlog is Salden enige tijd on
dergedoken geweest bij Titian Gorter, Snelliusstraat 82 
te den Haag. Op 13 Februari 1942 werd hy als medewarkei 
aan. het ondergrondse blad " DE VH.IJID.;ID " gearresteerd. 
Na in de concentratiekampen te Vught en te Amersfoort 
te hebben gezeten, werd hy naar Duitsland overgebracht. 
Aldaar is hij op 24 Arril 1)45 te Luckau door de Russe 
bevrijd. 

Het opmerkelijke is thans 1 dat Salden zich 
in zijn uitlatingen een heftig tégenstander to~t van 
het Stalinisme. ( de uitdrukking 1 welke hijzelf gebruit 

Rekening wordt gehouden met de mogelijkheid, dat het 

hier slechts geveinsde anti-co~mxnistische gezindheid 
betreft. 



- 2 -

SALDEN is momenteel bezig met het samenstellen 
van êeK werken van,MENriO TER BRAAK, met wie hij in het 
verleden heeft omgegaan. De verzamelde werken van ter 
Braak zullen in dundrukvorm worden uitgegeven door een 
Amsterdamse uitgeverij. 

Tenslotte wordt opgemerkt, dat de Overvoorde-Gordor 
stic~ting alhier een tehuis is voor kunstenaars. Aldaar 
hebben in de afgelopën maanden 66k enkele vr~mdelingen 
uit Frankrijk én Engeland verblijf gehouden. Einde "· 

~ h,. - - - - - - ;.. - ~ ,. 



Vo~no . 
. 
MINISTERIE VAN ONDERWIJS. KUNSTEN EN 

No. AFD. ONDERWERP Tp. Col!. 

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer 
en afdeeling van dit schrijven te vermelden. 

's-GRAVENHAGE, 
PRINSESSEGRACHT 21 

7 5 a IS?IZS 

J/t1V Zeer Geachte rleer No9pen, 

/ f·:lag ik nog een beroep op U doen? 
Ingesloten doe ik u de lyst van de mede-

werkers van het tydschrift '1..'\_roniek voor 
..L·,unst en Kul tuur" toekomen. \.)ok van cleze 

mensen nadden vv.y gaarne gegevens.~elaas 
kan ik U niet aan de adressen helpen. 

Aan de Uieuwe Federatie neb ik om 
een ledenlyst Gevra~gd. Als de3e het Mi
nisterie bereikt tydens myn vacantie,zal 
de heer Giltay Veth de lyst naar u noor
zenden • ,,at Uw E;e(:';evens betreft, de7,e 

ontvang ik liefst zelf, zodat ik ze ge
heel onder ei~en bereik houd. fot 26 ~e~t 
ben ik afwezig. Gaarne ontvang ik ze dan 
met "Persoonlyk" oo de enveloppe_,)of mon
deling varr u zelf. 

i·tyn dan..1: by voorbaat voor Uw med~-/~ 

werking. ~loogachten(~ 7'b~_'-_~--

(,i'',!:~ _ . " _ "" ·, ;,.• ,, " ro )l~;;'-e~~ Jle e J/e ;d"lKunste n. 



KRONIEK VAN KUNST Elf KULTUUR 
.~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-·-·-

Het bestuur der Stichting "Kroniek van Hedendaagse Kunst en Kul
tuur" bestaat thans uit de volgende leden: 

_i_- ' -~---

Medewerkers aan de tiende jaargang van Kronlek van Kunst en Kultuur 
zijn o.m. 

X Frans Boers, .-- Paul Westheim • 
. x.L.P.J .Bra.at. '~'; .<:"/ ;,-~~ --Herman Hana. 

Agoes Djaya.- - W .L.M.E. van Leeuwen. _ ( <· 

/ Karel Jonckheere, __ x. J .J. Voskuil. 
l!"rank Onnen. tYt"!-.:~ .~ 1~ _,_ -'-• ( ',1. !.f Vf.Ph. Pos. 
Dr. P.H. Pott. ,:.-"·-t'.·~.q/ Marie Ravmond. ~::~;~fr-

" f.i -i..;.-~ ,, 

Mart Rijkers. ~-Prof. Dr. R.F.Beerling. 
Joop Schul ti.W.. : ~ ... - /·-·-~<,,: ,-{•, ~ André Gide. 
s. Vestdijk. e. v;t~~,"-~/8u.t;_ ;/ ,.; Prof. Dr. Oarl Roos. 

-· 

Dr. G.J. de Vries. Prof. Dr. Roy Pascal. 
J.A.Wiersma. ltff'P.-.t.t,~.· -Prof. Dr. Jonas Fränkel. 
J.P.Hoclin.. ./ .ff Prof. Dr. Karl Jaspers. 
S.Kapférer. -Prof. Dr. Wilhelm Momms~n. 
Dr.G.Knuttel Wzn. ' Hendrik de Vries. -"' >:'""-.t . 

. Halbo C.Kool. /_- Prof. Dr. J .H. Schol te. '-
~-- Jan Moli tor. - Dr. J .M.M. Aler. 
/ L.H.Sondaar. Prof. Dr. G. van der Leeuw. 
-.Abraham van der Vies.L<-t/: s.,.P~<-· :.~Dr. Jan Kalf. 

L. Vroman, ~l ~'):' Dr. Otto Stelzer. 
Albert Helman. 1-ul".u/ Ij'~"- Prof. Dr. Eduard Reeser. 

, Jeanne van Schaik-Willing. t::._1-: -•':.:..""!- Prof. Dr. Ludwig Curtius. 
·- Arrrs van Marken. · 1«P Bernard von Brentano. 

Kay Fisker. - '.(~;!,..A.V. ~helen • 
. ~· Ludwig Xunz. ~.~;::: : :,· . . :_~.·. ·. · Dr. Ernst von Schenok. 
-- Kargaret Underwood. _...Prof. Dr. Vincenze Errante. 
: F.Oarasso. ·· ,· Dr. Hans Kayser. 
- A.M.Hammacher. Prof. Dr.E.W. Eschmann. 
·/ Piet Kraus. . " _ . ,_ Pro:f. Dr.Karl Kerényi •. 1>~/::~ 

Theun de Vries. · 1 Y:/!": tt:'o' <<Prof. Dr. Hans Freudenthal. 
, Ma.rius Flothuia. 11 /, Werner von der Schulenburg. 
Prof. Dr.B. Hunningher. Prof. Dr. Hans Mayer. 

- Nesto Jacometti. . ~ Anthony Boeman. 
Karel Mengelberg., ~, · .--*" • ;:-.· ,; Mr. H.F.W. Jel tes. 

/ 'i" 

George Reavey. ' .. ·. Joseph Macleod. -
P .c.J. Reyne. j.; ,:'r / .• ' ,. ·· · -- Hélène Nol thenius. 

I ;" :·"~ 

W.J.H.B.Sandberg. ê Gerrit Aohterberg. 
Sandor Torday. - Hans Redeker. 

---Kees Verwey. . ~· C.J. Kelk. 
'!\ H. Wielek.;,,. /{tvtd .tr': .' :.> u.: ,J 8;,. 

It., ~ . R r _.· - Li! ~ -... fi."t~l'··:.-···/ 

(('~ r é;, r:·-" ' ~.! ~ .,.f· ê- -.,#''._ l ~ 
' -' 

,. 
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Pro· Dëa, . nro·· arte 
et humänitate 
Op/6 .J",iüfU:!!-tÎ' u:;·is phder bOvenstaande naam 
eèn' stichting van ·' kuri,Stèpaars ppgericht, die, 

-zo als de naam UitdrÛ!{t, wil wèrke:n God, 
voor de kuruit en de · " kan 
naar beliE)ye:p. ook ""."""''"o'"" 
niets", ih de· zin · 
die tot 

. -van de 
hU:n weg zW,len viil!!~h · 
· werk bedreigen":'Meri 

isüi.rliik~<P. bijdrage: 'van minj,niaá1 

,5o;t~i~~~frjv;,~~le~ en.,.,zich dbor een'J:>ijdrage :1 h" . .,,,.,.,r~;,,.., ·van- tb&eriding 
:re••ert:u. Bijdrage1). glrere 

\l{)stf•eke•pirig 50!!3 · van de stichtihg ,;gr,o. 
Hurnanitate" te Den ·Haag; 

B!~la1ngl:1et,l;>enden kunneri Zich wenden -tot ··de 
, ~ - ::de h,èer P. Boswinkel, ·Kraneûburg-

Den· Haag. ' · · · 
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lt .. $. ~tl fpcj, /S2St I 

~r.:W-Qa~t&.. H. 1 

t!Ai,,".. \0"'l'-•"f8· 

PAR.: 

Leilds kumstcentrurn 
Hier ter stede is . de sti~hting "Leids 
Kunst Centrum" ·tot stand gekomen, on
der voorzitterschap van de heer J_ C. 

)(I van Schaik, wethouder van· Onderwijs. 
Het . secretariaat wordt voorlopig nog 

..... waargenomen door mej. G. Reisberman. 
rVoorts maken deel uit van, het bestuur 

-1 j' ~~opeJ:~c1iiid~~~;~~nh:~r ~: ~:~~! 
, 1 zer voor de 'ceramiek, mev_r, A. Grefe- · 

- Waick voor de edelmetaalbewerking, 1 
terWijl a,Is älgenieen deskundfge de heer 1 

-1 C. Basoski er zitting in heeft. · _ i 
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:se:tr: C-Egeve.ns, \;ctrs:~-:fc:nde L.J.~rl'1o Ben.dri?.:s, 
ssb. l9/12/lti"j2 t~ .l':..'de -:., wonendë~ a.Luaar 
VoJ.Keraicstraa:t ~o-.J.., ae vaKgroey x:unsî,j
schilders i.n Ge.Lder.Land en de V8.Kgroe:y 
Kunstschilders te A:;;eldoorn. In v<"'~::-i:and 
daa:rme cle de personalia ex:, belicht 5._n,; v2.n 
de best ·.~.tJ..:rsle den. 

"P IX - Geheim. 

l'e rsonalia: 

Leone.rdus Johannes Theodorus Eendri~cs, geb. lY/12/1892 te 
J.:.,:nsteraam, ~-:ederlaoüer, :,:;oé.sdienst .~.K., V9..n -beroer hooio.op
z:Lchter steetelijK .=useum, v:onende "Ge J:.rnstercte.rn, Vo1Kert:::,kstr. 
20II. 

=~uweli~ :Iij is op 20/7/1921 te .. 1Dst"?rdam g,eht.:twd :net: Gser
trui a Out, geb. 22/lO/l~Y3 ts Amsterdam, godsdienst eveneer E.K. __ ._ ~· 

Kinderen: JohaDnEE cornelis, geb. l/12/lY22 te .it'dam. 011 'd/9/ 
193r s.:rg-evoerd naar VenraJ. Is };at::r in het Franciscaner
.!:<:looste r a.La.<J.ar. 

Eendrika Jacoba, ceb. 21/6/1924 te A'da:n. ~ij is 
y;er:c~accx or; het ~::antoor v~,n een der ge:neenteinstellingen te 
iV1S te rdaJl. 

Jacobus Theodorus, geb. ll/8/1925 te A 1 d8,cr:. 0:9 
6/9/1946 afgêvo'era: nE.ar ~IDissen. Is }Jater bij de Do:ninivaner 

teenardus Richardus, 68 b. iO/ ll/1926 te A I da:n. stu
dent s"an de Gen1eentEuniversiteit te .tLusterda:11. 

Arula t:raria, geb. 6/2/1929 te .A 'dam, van ·üeroe};" a::;;ott 
kers-asslstente. 

Gerardus Jo se r.;hus I>laria, geb. ~/2/1930 te A 1 dam. 
:s-'ranciscus !.Iaria, ge 6. ·t/5/1931 te A 1 da:-n.' Is na de t 

vrijding enige tijd onaër de hoede van zijn oudste broer te 
Venray geweest. 3evindt zich op het ogenblik v1eer thui.s. 

]:endri~s j_s in het bezit van een I·aspoort !-Jr. 46Jb04 
geletiE tot 2:;;/1/.L:J:=>O. :S:ij 1:1eef't noo:.t anders dan in A'da"l ge 
woond en sedert de laatste twintig ja.ar 01: oovengenoem.d adre 

Ee::J.è.riks noch zijn vromv kouen bij d.e IJOlJ.tionele ir. 
stanties voor. 

E;eëtert 1~2-:::: is hi.4 e.P....n het Stedelijk ~:.'Iuseu.rn te .. tunste 
ds.'-'1 verbonden, thans in dè functie ve.o. hoofdopzichter, te ger: 
een salaris, dat zeksr boven de F. 5000.- per jaar zou lif·ge 

Voordien was hij van lY21-~~2ö verbonden als opzich
ter aE.n de afd.eling Iub1:.2Ke ·::rerKen van de Ge~"~cente Amsterdc 

Nog vreeeer diende hij in een !'unctie bij de Ge<:leen
t e 't n:vn aJda::J.r. 

In ~ijn tegenwoordige betre~~;~5_t:~~ .2_~· ~1~ 4 'belast -~-~e:t d 
s.d-ninietratieve en :tïnanciële zaJ.=:eo vac.bet :nuseum. r;:evens i 
hiJ .net nooid van de a:tde.Ling :f;ersoneel,. Tot de~e :tcmcties 
behoort tevens de organisatie van tentoonstellingen, vaorzov 
deze de zakeli:ike karrt ra:cen. r:et ëi.e icunst e.ls zoo.ani:>: neert 
hij geen be~oeienisseno Eij zou hier ook weinig verst~nd van 
hebben" 

or~ge merkt moet worden, dat hij van on2cr:.atbare betel{ 
nis zou zijn voor net museum. Dit; ooK weer ~n ve:rba.nd met de 
zalre lij i<:e lei ding. ~Iij zou in staat zijn a.LLes te be ;r,achtige 
wat mé'.ar voor ne't a:J.seum van bei.anf::.· zou 1tunnen ziin. ,... .. 

'-' " ~~J 



3ijn rrat:tijl::en clc: Etrbij zouden n:Let altijd va:c al te 
:t'j_jn·:: E:.ll'J.re 7-i..jn, doel: dc-or zijn hanc1ig:heid en z~::u:elijk ir 
zi_cht ·)ou -,_en toet 7iij::~ cc.::acite~.tEn o:ç v.it ·Ge.:':r·ein zeer 
TI2~rder?c. Eij ~ou noc~tsns niet de grens van ~et ontoelaat 
os:: ovErschrijden. 

~Iij :-:.J OD. zt:· er v<:: e :!.. a :bit te voor zijn v;e rlc hebben en leid 
he't ::;)ersoneel :;et stre.i·:fe}:: ho.nd, wat he:n \VEl eens clr:: bijnP.)3. 
''de slcve~ldrijver" o:;: de J::als è:eeft dqen halen" I-Y.ij heef't 
verder zijn sy::rrpathieën en antipathieën onder ~1et r:;ersoneel 

Rij zou goed O};· kunnen scr:.:i.::ten met de :Directeu.r :Jhro 
Sandberg, die zijc ~erk 08k zser or rrijs zou s'teLlen, docb 
he T1 so,ns v1e 1 onsyra:r:.a thie ·,:: vindt. 

~ijn ;edrag in bezettin~stijd zou zeer behoorlijk se
weest zijn. ~ij heeft veel schilderi1en weten te reeden voc 
de nebzttcht der :Juitsers en \7aS CLe~e i_n ·Y:u~t 9 .. lgef7:.sen '-Teel t 
sla~ a.I. 

In ~~u.nst.;.:rj.rJ.t:;E.Cl "GE !1.-/~sterä.a;-, ~<::·::nt Tre.ctiscrl eer jed.er :1\ 
ne ·n. 

:Oe :Jt;_rs·.e·~1.eester Yan ?.::<=:Erlen Oo::: .• zen 1'le;t coecl kecj_Jen, 
wegens de oro::;anise.t ie vs.n vere c>ü llende te ntoonste 11io,se J:1 8 

daar. 
Q:n verder EG~::ele Damen te noe:nen van :=eroor.;ec; dj_e h~rn 

neer dgn OT::,.ervlé:,?_l:d.; zor:_çlen x:e -.:nen: :::rxr::;·e 'ir;estEr =-'''Ailll 
ve_n A•.stercla·J, d.e weT.nou6.sr v·Jor kunst~::;al-cen .:r. ö.e Itoos, de 
••r , ....:•..- -"'l -~. ::-_ ,......; e I'"";~.-,. /; C t•c"1 -Î,... f'"" -, ...!. f7 ("' ~rr n. ~--, \"Î I d. • lr oO& (Ie ~ ~,._ c _E.t.c::.:.Erl\._GJ.._,__._._, Vcül ---~ 8. ~• n..W;.~:.u.:.~c/:'-t::D ..;J...uuEC J.i·"· €(1 -- .:,_;. _ _,_ç -

+clJ'Y" ,1--·----. '--.c.t )J.."~kc'YIJ,c:r-:-um +e A tr<.--,,·1 T~öo-""1 ;; ·- . ..:... ~~ .. ·~J. .~;.."- -~ J ··--!- ~.ll.A :~ ._ *-1 .,. ..t."'l. l",.r-C-.,.';_., (,.J L_._- 111 .~.olo C • 

3ij ie belast geweest 2et ae ve~scfiiiien~e tentoonstel
lL--:.ce~: var: Vincent van Gogh te ~wecLen in de zo:;:er "J'él.(i l_Y~c6, 
Q··c +ur'r:+,,~nctellJ"nr.- V'"•'" e:cr1";1r,tcrl""' 1 Dc::,+ +e VenotJ•P clc: ]3-ic··na} ..... ___ u . ..-vJ..;_..._ , ~--'.,:__ ._..,J_i ._ .~o..L.. ._.._. \..U ~u u J...i.\.... ~ ..... , •. _. '---~-.l.J-J.CA..o 

VE:/ê·; etJ-:::::_:e ·r:.aanclen .::;elcden, VTEJ.s"r ee':J P.aotal ::::eDerü•1c1se sc}:;.i 
6ers tsr GElegenheid van ~et recerincsjQbi1eum VRO 2.K.2. 
Ir-_;_rT2ES· 'Ji.lhelét:Lm. zeëxr;osserd •:evoen, tery;i~l hij ool;: be-
1e.st v;af3 ::tet de exrositie van te·:::eninz:en, sA=:.(l::_;e-öcc":.:c door 
eGc. ·:~ .. rot.?:r ~::eder'lanflsE ec:t'lilèlers en te~enae.rs, ter- gelegen
heid va_n o.atzelf(;:: j;;b:Llet:F1 aangeboden en weL~e t>.:.ans nog i 
~et Stedelij~ ~SEUffi gehoudec GOrdt. 

Iolitiel;: be7JJ.en r~1ost :-Ienüriks gereicenë~ 'Horden te bellore 
tot üe z.v.I e.rl wel tot c~e :niëtclen~roereriü[' èlf'c-,rven. :sr zov 

l.i j J:~e c:s c~E; e r:1 

zouc::n zijn. 

e ~- ra_.~:e :; ij c va.L; e E c re vo lD.t i o (_~~DCJ.:i_rc i;~~~ s lac .. 
E.D zijt~ 327:~~1~! ete.0 .. r_ verè.e:r a .. ls ~=et:~rise e1~ de,se 
1"e'··p-l~; o~i.-:: -.-,ctit·ic1r n,·J·o-,., l<',n,.:' 'YJe•·.-rou.\.r.:'u·r::_,c·~_. __ ·:~ ,J ... ~""'J..-1..__._, -~~·",._. :..:,' -·- _._,_ ..... 1.. '/ \ al.. .._\..';'.) , __ V _ _ 

3e~tr:J,r vaü O.e va~c.c:roe·( kunetee~·üld.e:rste Arnhe··1, oi':f:l_ciËel. ~Jest_u 
'18{1 oe verenT".;in[ vcor jjec IeLe ''}CcE Zucete ,'1 te Arohe :~; 

Deze vc:,~:sroe:, l5ehcort t'ot d.e JedcE;E;cKensc1J.ay-voor A.rr::he(:1se 
~.=~ c ~- te nc. D~:r2 • 

~rcor·zi t ter} vr; .. ~::roer~·: 
lo.rv.::r. Jan ter :-Torst, f~eöoren J/1/lS05 te il.:~nhe:n, vs.n ·:lc::roer: 

adv?c?.~ t ~n- :; ~ocûre ur, t:·~e loof d~o:c/~e;~ z?_nd, "!~ne> ~1~-E. te ços
te r'Jse x.::, ~;e necte ndor~~sev;e:::: 202. xoL_ t J..e ,: '.ïOret:: ~n ~ J..nce ae e là 
bij de l.v.d.l.i.. S-eniE:t in Coster1xe:;: een f_'t.Jc:sti;e re:y.::t.s.tie 

~~2 ns de bevrijdin: enice tijd loco-burse 2ester en 
V72.S \ter~oonë.ei1 E.&n. (tl;2t ::Cr5_-üt..lJ.'le.::~l te ~Jr_._.ze oin.ce11. 



IrJ. ~relr- J:lEud h5_j a~ls ~CLlnstenE.e.::' ·~.,-;el eni.";_·e 1.1.eJ:i,n1 e~1 stonde 
· .... 

0 

., t · ·· :=~ ..... · J__, ~'"'JO'" eej.n 'oeh· :~ .. orl_J..· ."i oo _ vero.e:r· ~:... ;t}n;: l[ e..a~1~:esc~1reveD. ~::.· · '"" '"' ~· __ 
01 

inteLli;entie bezitten. 
In Oosterteek i.s eveneens niets te ziJeen cao.elel\ ()EKE:nèl. 

dcch hij genist er als kunstschilder noc weinig cpqm. Hij i 
eeL ro.ztig tyr;e. Iolitie~-c i.s :JE~! vr.:...:1 c:1enin;, èo.t hij de 
l?.v.d~.A .• is toegedaEno Komt 1JLj d.e politior.elE: instanties 
niet v-:•o.r. 

J?e nnin2;Ee ester: Leonard ·,Jille :~1 :Heil, se -bore.c. te DJ.s,rlem., 
2/3/12'?A~ va~1 ::?ero::::_ verk~~orletcter .li...K.u., v;on.ende te 1-;.r!:lhe 
11"''" TTrc··(l~tral,..~·.-. ~or:: '"-;1··· '!I .. Ol'''' ·o~· . .-..-...::·ç.,+ ·;e+ ''eroe·- V"n hce o ... .L.~.. ... J...:;'.....~-- ç~--ö .. O .. L.L u • ~J....u!.....:.. · ·tV·; 1 'c..·_JçJ.., ... :; .. u !..l u u }' c..~..:..J.. J...J.._ 

l'10LJ.wster. Leiden ste.an te ,i;..rnhe'·" ze.:::r gL1.nstiz lJe~ceQO.. :Sr zo 
sse.c s}:ra~:e ~l.JD. van erJi:.:;e revolutioc·ne.ire inE"tslling. Geni 
oo~;: het volls vert:ronwen van de 2)irect5_e ds!' A.K.u. 
C-era:ï. .. d ~heodoor Johar~ '2e ;n8, ,se1). 2'!/6/1903 te Er:.3chede, va 
beroerJ giazen:t.er en kunstschilder, v1onenue te .tU'nhe:n, :;Iarie. 
·burgstraa.t 5. Ir:: o.a.nslui t1.ng op eerder gedane mededelingen 
li:t\n gen::.eld worde :1, dat nl.J w·a,arschijnlijk remonstran.t is en 
mogelijk zou behoren tot de J?rct. Christelijke werkgemeen
schap va.n de :P.v.d.A • .Als Kunstenaar zou hij een goed figuu 
slaan en een zeer bekV!aam vertegenw·:)Ordiger zijn op het ge
bied van de gla~kunst. Hij zou goede relaties onderhouden 
:-ue t de H:;er ·;re sse .Linl, ge m~e nte secretaris. te Ooste rbeek_. 

T€'fE1l6 is KWartaa abonne op 11 ])€ waarheJ.dlf' doen zou be
slj_st anti-cocm:.unistiscn georiëntr:::erci zijn. :De Lt:.ening zit 

t. . . . . . t 'tCTr +. , · d-VCOr, cLau lll.J COJimu.m .. stJ..sckle .Lee LlUr v?egens suuu1.ere enen e 
met ~1et oog:nerk op d.e hoogte te blijven van de hu:Ldige com
:.nu~·ü<:t:!eche activiteit en stro:lli.ng:eD, t;_ie e..c :.sereen. 

Ir:. l'::342 üeeJ:1i hiJ onder Cl:tre.tele :;estae,n, v·ertrschijnliJ 
v;egeiJs dranKmisbruik. Was hieruoor bij de eerste verkj.ezing, 
na de bevri·idinr: t.ütxesloten va.D net kiesrecht, dat hij ech 
t or ·o'-1-1 iie l"!'"•"'t;;t~"' ve~riri·>,:··.·~·cv. -~;:·cr-:r 1-:r-ei"'t '~·<ur,r•en U.L~toe.L"'"ene '"" ...,~ ... ( ~...... ...."Ç..I.. ;.....;· ..... . ... ),.. ........... -~ - ·. . \,. _l. \ '-- 'V .:. ... ._ ..... :.. ....,_ J... .... 

EE~ en ander zou das niets te ~aken hehben ~et zijn ge
dre.-' ELi rolj_ti2~CEk hour·i.D[:: Ü) bezettingstijd. 

5c. '}i;jsber·r; Jan Jacob VHn cier. Sof, geb. 2lL/3/lt.t:/'::J te Arn.bem, 
VEL.. ;:;eroe:;_:- "6eelcL.tlo!)_1:ver, v';oue.tJ.ü.t= Le Arnl1e:r<, va.r1 Limburg S"ti
ruml~sp 20. Dese rersoon ~ou politiek totaaL ongeinteressee. 
zijn. Toont hier althans ni~t de minste intereEse voor en 
zou vo lko~!.lED ~_::: 'J·~n-:e dee rd \-,·orden d·~-· o::::- rz: ijn we r!·::. 

So. Jobe_n He ndrj.1c var.· :·~r,ve den, geb. ~f>/ 6/lö<;;J6 te ·,:rlnsc>ote n, ve,. 
- 1)eroer·, oeeldende ~-<cD..rlsGtne.e,r, Y!Onend.e te Arn.he,~~, vc::w Lawick 

Ja1Jststr<J8.t Jl. ÜVET.' V8D '~'l?EO.e(l ~Jt::rU r"cE:ûS uttvoerig e:_e.I:'él-}1-
J!Ü r·~:: ~rei. 

'{o. Jo!Jannes Grosri1.E\.o, t;;é IJ(.Jr·e n 2/2/l '916 te }Je 11 t, ve.n te roE: p 
- beelc:.hoc,p·ier, wo~Y:?nc1e -te ~i..rnhe.:n, va::1 I'.s,llandstrne.t 34. zo,J. r~· 

litiek volko~en betro~wbaar zijn. Iolitieke ricntinc v.v.n. 
:-::,o. ; .. br8.ha-, Joharmee de Lorm, :;_:ebors::1 "'2..6/ 4/1902 te Len Hs.8.;, v, 
- be l"Oe :c: ])1.réë?ée tn~ Ge :n.e e ri:rë:",.Ll2E U'!1 te Lro !.1e ,:::, vm.nende te ..L~r..o.J:~e 

=randE-3~rsne; JO. Van (eze ;ersoon zijn nog DEiDiS geseven: 
"t:e·,e .. lèl~ é'c.c~r hij eerst ~edert 22 October l94'f te .Arnhem 
woont. Yoo~clien woor:~de hij te l.JEn :-Iaa.z, :;:·eE:~-:. op éi.e sè~re2se. 
'}ouë::::: 1; lee .s trr::at 2 5, 'Ï:0:1at2 nstra8. t l6é:, vr:~n =:.oe tze lae rlae.n 
99 2il .;::J.J.E:X8XldE'r]::lein 25 En '1-!El cedurené_e C~E =·;2riode V8.n 193 
tot lS<r. 7·.:en nPemt ec:..-ter aan, dat zijn poli.tieke hot..1di.c.g 
zekEr lo;srr~~:ü is, ö.ae.:c hi:; d.':JOr ds JL1r§:-ecoeester vau Arnhem. 
voor zi;Jn hu:.èU.ze• fnnctie EJ . .s.::::b::voleD is er; deze een o:ç;en oo1 
100:~~ he~;ben voor de r;·olj_t:telre overtu.i['ing ve.D 2:erso.oe.n t.n de: 
zelijk2 gevalleno Zelf 12 hij niet zatboliek. 

9o. Dr. i;.~l)rEJ1am ~~s.r::Le ·:I5.1beL:w.s Je.cobns Ha.,:.:o.acher, geb. l.l_/12/ 
- 1 ~-'oHr 'Fe -,,,l'('Ael'ourc ····c:c·:,..r·l~,nc"'E·r ~,..e~ ·"OO·;c,l~.-.t~,c:-+ \Tf=l!' 'o~v.oe· ..L\..,..-' v·-- .1. _.. Jt....t, c,, ... ~~·.:: .1,_~ c....,.t..._ 1_l.·-:: ' Ç'= U. ::,; .lo._l~..,..i..._,.~~ _. "-' :.;, !J c .. ~- --. ~ 

I)j_recteur Z.lijksö.vsect•l .?..:röll::r--~:u.Ller t~ ,3c1.E, voordien refe
rendaris :t.T.T. sn Jo.;:ües l.'J:.J:. te :C•en lîaa;:::" thans ·wonen~ 
te :Zde-Qtterlo, ~}OEilCLEr.LOSE::'.•iE{::: 14o Voorci2.rl VJOOf.ldC: illj tot 



1o. 700ró3:i.tt2r: JOlLE.C 'Fo":~ dr::r }OUde, s·,:o1: ::::,/1 11006 te r;_.".,0,1ÎY('."PY1 
lc>"l-:+~- .".l..,;,_1 "..;4•c-· -:"'r '

1
-i•f"Î __ f{::J ,·_·.:~;,-'-.:-;-~-: ~-·;,..·,:;;::~c~1tc 1 ~~:)T::~r\~t:;~:+~~~:~t~,-::1' 

~-·-l>u·-r .... "···'···'-c.e, ,,one.1 ..... e u- ...-•-'""'··- .. , ;;;>\ •• ·~ .... ,.__ ··--- ....1-··""'"C·······~"l.-·.o :>. 
ï[e.,: der '.Touci.e l-::o~.t vooi' ie CJJ 2i)3, on6s:::::-n:J1·JEl"Ül::_ lg,:;;~/106'-( 
:-J:i.j sc··.~l1esi· ::iE -vc.L~-2i10~E c~~ct5_~.~r.::l.:::r~ in c1E rr·i4~ t"l~~s r~: 

;i~~·c;,~· +; l ~:,·:.~ ";, ·b-:: ;,~i;~~;;~, 'TS.I ·_);!_?: i_";.;.s. '2 ~~ ~e::: '·::E,c.r:::e :1 vco2 Ind:L 
- _,, _·. 0 o l. ~· v. • '-· • 1\. I ~-'/ ~ -"·t _., 1 
H. r~ r;r.~ . .:::_.~ .. : EJJ ~C_Et :~noCier_ne ~;·et1e~cl8"_l1.éLE~ lro~~e:.H ix1 ~.ei. e::C· c:.c:... 
,~ ., / 1 ;:;/. l S4- :::>. 
~~~~ct ~;:,ir...Ci ~et -~'.21: bs,(lVN?.""GE-:.::' ovsrbuoröH -'-·· ~·:o. 2·! cl.(L '21/:J/l':.!Li-IJ 
ll'[j_c-,Fr::_c .. Jr-. iL Pae.-•" in ::o. 42 d.d.. 1/2/1'::!46. 

v.o .. Jonde zo:..t. een vol:_·<;LLn; vD:l :Ss. :-roencLerdaPJ..l te Ar.r!hem 
zij r1. IJ-e ~Je 1-"le ~-:10 __ s tr~a~n. t se à.o ~·o.i :J.C: e '3 o ~.:t er no :=e..l IJri j ~in G i&;e op
v·e,t t ir1ce n or t}e" .~1ou_(l.e x1 e r1 ir1 ,i!..rnllE 1'-t es J. te.(r1E lij lr. :s.~rotE a.c·.nJ1e .. cc 
··~,.. ~ 1· .l.t-,.., -, nl ~ tJ..· e'" "'Or·-' -~ ""1.' ·'1 "'C ·. ·t'" ·r. ,....-! ~..;.. ... "'.,.1' ~ rJ ~-i 1' --p ,. c'·'t U~:.::...;._ i.; t:J..J..• ..r:v .L ~ ()... \·\' v..~ iJ- t; : .,~;:. c::J.. '.J . .LC: ~,.._' C.~C:. • :.Lt.J:~. ~;. .... ct-~~./..~.,·- • 

JO~en v.d •. :oude zou T01J .. t:u::;r :w te a.el.en -n]n o:LJ de .l:'.v.d 
~=ij --:Iordt vol:!:;:oc.",en lo:raE~l ceaol:1t er: Er zeker ~E€'1 uiterst 

_iiJ1~.cse .ne:~.~~iJJ~e(l or.· 118 .. J~1ouG.e11. :-îij J..s o.a. le-::~?rJ.::t;mG.ic :JeC:e
,; .. ::r>:::r vsx; HIJri.j 2~eC:.srh.ndH. 

Jer.i_rJ..we .i~'na :retroneJ..la var:.. der 
te J.:.:nsterc.acJ., OEE; lct.hotl1i7S"ter, •,7on 
8. Zou. _t;o.Lit:~ek o:o de v. v.JJ. ge-

Albert r·stte1ari.;, geb. 26/12/ J..~CO te ::'eve :1.ter, musicoloog, 
ger.dJ.wd :l~et Hoekstra, van ::-;eroe:p zangeres en riantste, wonende 
te oosterbeek, ·.veverstraat 112. 

Kettelarij zou een oud s.D.A..I.er ZlJD., tegenwooraig aanhan 
ger van de ~.v.d.A. Op zedelijk gebied staat hij niet al te 
R:n.Dstig bel;;:end. :Politiek daarentegen sta.at hij niet ongunsti;t 
bekend-en vmrden hern geeü exlîreme .... ideeën toegescl:.reven. Bij
VJordt, evenals zijD vrouw, vol.k:o,<~.en inbesle.ggenor1en uoor de 
.muzieh., .tJ.etgeen Cierge..Lijke vorü1en aa.ngenom.en zou l1eobe.D, dat 
mij verteld werd, dat hij va.D.daag of morgen gel':: zou worden. 

3t.:u1 ,re nr::.isse nl--:r;_r[. bes taEd _pract:i.scb ui ts led -ten ei ui-ti Elusic i 
En 8.(lóere Kü..LJS"Genaz:n·s. ~ij onderhoud.sn rraotiscn geen omgang 
:net de anc.ere oevolkingo Zi:in vromv v10rdt politiek ook wel be 
tro" .. J,O''~...-. roe".,,-,1..-,t -v. V·. o .. ö,..1.. Ë':" a,t..,. ;~.1 • 

~· Jan 3ronkhorst, geb. 14/9/18~'::) te Arnhem., 
te Arnhem, won.e nde te Arnhe t::, P..aapopee\7e g 
vcor· de l.v.d.Ao 

6o. Johan Grosrnan, eerder genoemd. 

7o. A.J. de Lorm, eerder ~enoe~&. 



So .. 

lOc • 

-:;-

,!v."oLle~ ~.'!J . .nkelier, Y!O_ner::de te ..:l.rn~;~:;,_;_, 
2'I?Oo 26/9/1909 te 
van ostadestrae.t 2. 

~:::endri~cs 7.ou goed ~atholiek ~ijn~ 

ve..n Dra'<.':el, jo_ng reole~·~\ete.:cenE2.ro verdere ge;evene over 
Z:LJD ;ersonalia. zijn onbekend. :-=eett oolEwg:s ee:.:t reclaNe 
~tLl(Jio seo_oend a..en de Ziij}...e.nd.ê::O.è'l~::e\:e~ ~e _;.rühE!lo Eij 5.s 
ço;c.sr fe 1 Enti-co :mur.dst:lso':~ en rnoet ze lfe e.i~:-:re\ul \,oró.e.a . 

. ,JOF':-ev()'- r. ,;;:<--r,Y·F·;·. Y'""--"'E • J,,,.,-,-,-,.:- ïQ'.-,.;.,,,L,,_· T~-, ··::::·(: :..;::.:;/lql< 
...!.. ... V • v.:.,:..U· v ....... J.,.. • ._ .JG'.-'- •- • .._.,_,...;._.~ ..,._ t; J...,...,..;_, ;-.. ...i..JC:...i:'' ~::.,).._. oJO ....) -'/ ~ ~~ 

=të -~r-n r1e 'll, e O.e Is· 1l c;_S'Et: \ ·o fl e D c!.e te .:~.r n '~~e w, ('!:·::·.Dj Est rae t 4-5 
:~ij ü: e e ,-~ ~\2.DÏ1-':: •. ngs t:: r v<::.n de :.: .. v. ct.}::... en ver loo fét 

···-c:+. ~--or ."..,.,;::,-.-.t· '-'l'Y' \T"l'·· >·=·'- l'iJ-,...; .;€ >Tnllril 1.; ·' i~ "'·-+·i -0·'1 .. ,.,_ '':,..:; J Ct:~_:....: .l...c..;.o."l.... ... .ç A ~c: ... l ..L_....,.I.; -'--·nJ ~.;v~-...:..·- • ".J.J~:; - .. ~ o~llu..,_ ''-"' ~.•.~.,.o ... 

r:ist i se~:. 
:::x: '.f • .A.X. zo!J, 2'10 ;:;),n§:esl~Jtec le<ien hei.'JbEc."'i 9 hoe·;.;el 

oo}-: -~~E-t .2~2te.l ve.~tJ. 36(l led~en ~-~c~C>ec:J.D 1~)01.--.d.~~. 
r:.e- t te Y.· r·e i.n, c~.é:~ .. J~ :3 J .. j o :~;~_;l::\ J: :.::' t :r~s _'_;·=t ~::i c:J. zo 0115e 1Tt:: er 

C·""'Je1·· :é1et i€~'lsls C-oste:J. v·o._rl -._--;.et lanè~ uJ .. t te_n l-~~-oorcl_er ''f\~Il c1E 
3rotE ::C'1v:Leren. ~.é:.ar ÏJ:!'Tl:_12(;_ :Lr: ·?.-elc.er1e..Dd :.;;. ec:·:.ter het 
Et:rket. &ij is de toe~; ~ufeveade ~Qnstenaareorzanisatie j 
Let Oosten deE Lan~s. 

i':"~·-ç- •:.- 1~+..! ! . .!'~ .J ... ,~---.-! ,1-; n - ll:r _,-,· 1.,. r .. -..J n•-• .-:!.c:.c:,l .f!O _;_u .LE &e OJ: .LED Li•:: -L ·'-iic "'-'OU \ 1 0 -''-Ü~.Je U O;fcJ,-:.c-- /_,l. J rl. 
::.:,r ·-:F.E::rst c:en eter~:e str·):.:::i.:Jc;, ook :Lr: ,:1et "bestl'Dr, 

om C.e CO'.;au.oj.ste.ü te rie ren. :....r zoG. 2îe 1fs ernst j_ ~ ove r··,/::-j.ce r 
~ijr1, G.e J~cclerJ, I:VD~&~r~vt:;~_u cL:Lt l;e\:e<-:ci V!CtS er t.:t:.t t~ 7,etten. 

ï:,"·'.teit:delijl~ ts .Ier .è1~.er 11iet (of niJC :J:.et) toe over 
:··c·;;:;.<:>·• ·_.,._ <7'\ ·1··-j n 1 Pn'>·r-1- ~-.-::.-:-+ '"Y·c:L'"'ilçr. r'i~c i")ct' "1€1 V'C:I ;;;;_.-.-.-_-J·~· .. ~J .... L'-• ....J• ._,......_e.;.L . • • .... ;.._.L:.....-.... t; k.JC.:.._:u __ u ...... ~._; t:'-· ........ ..:, '""---'- _..._._. J, ..L 'ff.._. 

22 li :~ ·~:- act1 ten, d.e lJE 1t;·e 2-..·i~~~c:-sn. VE.rÁ co --I'ltJ.Dis.te [1 c,f die cl·~~~-r.rr.1E 
~~ ...... ,....._..,. --{~1~-,..;c_r--y.rv c0·)-cc~::-r•l •'lQE+ ., ___ ~C""''.t1 ..... .!~ .- .. ,.-.,:·~-c-:··f' -r:~orc;,OV'l r·r-r t..:.::.· ;..;.._j dl.J . .;_l..:ç..:...c:.d . .::::..;::· ..... ---~C~·~·- t. .. .:. IJ. LL .......... .lU.l..J ~'::v.~:;. ll:.;. ~·.' 1..'--"..LJ ö .. c.. 
'T'·.,-- 7 '''80-:El~'~ .,,,c·;c te s-l.-,cn c..ll :..a\'i - .!.; -e,:;o ... .-~.-........ C·.-·-··.;.... • 

I2 dit ?ed~elte V2~ ~et l&ad ~ou 
l'f~ cJ.e rJ te r:.~lj .rl-o (:_ ~~i eh -ûE?. Ol'~~~ci t-~ ·Ja,J~:~e x1 

\lE:-~.~1 .he.r: ict;._osten.e .. c).rr::.or~;E~t1:L~~B .. t:Le rlr?.P.r ö .. e 

er dr.J.2. reen eG:o::ele 
0 '!"-' -.~ : .. a f ~ "'' · l i -' r' c n ....... L. (!\_ !j C. . ..l.:.:_-:,· ~J ...t...._ _ __._, 

extre0e inv1oeds-

:r~'~ j .. -,:·e ld c; orn ~ 1.~1E~e.r ·:J~- ~c r~e __ l_~~e lij lc v;ç· ixll.~. .r~ULJ2 ·îJ E: tlé.: .. e.l~G 
-. j() u s u o :;~ ;i_,'2 r' ;:.:..E r1 ~ i 2 :.;: -.:.: l ~G t.: ..L i ;1 :::. ~~·:sen oe le . .c1 .:_;;1~~:_ .j ::ee 7JE J.. J..-s ~;.:; ~:·· l~ 

iu~~tEGsarsorsenisatie. 
:JE ]2 CWE r·e.t 'iE "'l<~'.{l :J2 rC)é 1.- S'ï€ re rl i.; i tJ -:}2 [; V Si} :·JJ.JlS ~tE .LLJ8.I)S 

~:to~~· ::-.1· r::-,:::~Lf·e -~c=Erl er.tl~sl l_tu 1Jer.;t::te.~3 C1 L !.J:_·,z;~ste-rJS EEr1. 
~D~ -~c e E te 1ct.:tr1S te r:t5:}.E".r·2 zij r1 ar~. n{:€ e lo te Li "bi. j c!e .·-; •..i.·~· :!:. 
:-·le8,tf:el5_;j~~~ ~J(:·;::~~--- ::,:,t E::i1 {]}J.r:i~_stelij~.:ce "\:-CY:EC~L.~:::LLJ..:..::: -~/. 

·~:.u os t ~:~ ()~~.;i 1. (,ers. :::c <:s -c ·o~ ~ t :~!LJ r :.-~El: 1)e D ~ j_ t t il1.Z: 
.'"'f -;.-.c~c.+-rrc\ïe --;ç.cf·+-~-~r~ --.-\ --J~r·.·, lerc2.r ~~~;T~J.rlt::.si~.1.~!t~ \,'·.:;,-_,e.rld_e .,.."";""'e .,._ ~"· ...,. \X '-'_V •' _._"_,._ -~ tJ--._j'--- -y -~ _,.. _, 

·FE · "·c. i ,:~·,1 ,.,..,....,__ -ci-:Jïl ~rr~~· --r~+.:! .. "' .. :-:r-_-·t 2?-_:...s ::- •"j IJ!: ~;..=~~V ~ ~)- . ._ - ;..; ~ /'' ,J.. ~'- './.-'- r- J.--: - ...,. - - "" -- , - .;. 
.tl~:J. --~e 1uer, Lt·i. .. / G. L} ::! Jr. o~J.C:_, v.~o~~-erJèle te ~~I~e lcioo1~11, ~ooce ... }c-
! .. ~er.Lc.E~.~·l 1~5. :-3~5-è.EL:. ···: .. c ,~.t;~LJ ·:- ~·\tJ.t~~~ec~J.ilC:_ers. eE.Ll .~~·c-.:;c"::.E ne~.8 .. 
E D ·~~o I)_C::_e n ::c 15. t :5. z: >: v o L~-o e 11 -Ge t rOlJ.1iVD<::-:Ei":r· si j n. VE rc~e r j_ s oo 
:::: o l~_ tie~>= be tro:JY.'G.Sê::•,r·: 
==. ~~. l··o lè;. -s r .-··~c_r.~, o Ll.è. 5~- J 1-'l, VEL;J_ 'o t: r"oe 1· le r s/.: .. :t.~ :;:-:. J3 • . 3 • , ~.-:o r~ en 
+o r~:-c."1r-r1nrr. ·?c~ -;--,"...,t"l:~,-..vl.-,r-.- ?' 

._. _ .::'-,"···-.: .- •. _,_. ~· J.l' "- c ..:.:<= ,._,_-;:; d .J-c,,c:dl '-.J • 

In ële CJ>J~:2''~-D2~ Y:orcl t .0.03: ze r.1oe ('~_cT e;J-2 ee a C) na_.-:·1:-;~e.r.t~\.E 1.i 
l<.: .. e se fjetr·o~~~'t~:~~l;s~r'e lc.L~~lStEe~.--j_j_lG.El~, c;_]_c; t~r :;)lr.:_.~:_-s:::e 'Teel 8J2J.D
z is 0 .~~-~ n.:Lc t: 
ê. ,.,old-.::>nev '"'0V1€l'"Q,t:l ~T'l-: '7.E c'a '1 8'Pt•'.celP'"' +e ':ï·~re t lv"' Fi -1 i c: -. • V .._ u Je,; ' .. .!..t ..1- -.... ------ - -~ - -"-' """' -"- _..... ... ..I.. u _,_\V -- • ~ ... -...,. -- ._, 

~~-~>=~n~-c:~~\~~~-~;s ~~~;1;;;~~! ~~~ c'hi:t1v;:L~e ~~.:1; iJ~ ~Î.~;~ ~~e ~ui~~~. 
=~i~: soDh -.~:tedee-it:~e-~Js .. E~.r· VS/1 cle l;e:~enà.e "J:oe~:fE'l-br·i..~-~?~i 'TE .. 

Jt1-:~~Jir:~c te :Jev.er1t~1 ... zijn_. 
Cl',:e::·icr'ct kt:JD .no.'::. worden, c1c.t er te ..~i_·~;eldoorn, Nel

l~cht ~w~~ s?hi~~er2 ~ijn~ die sym:athie ze~oelen voor de 
co LTtun.~_E "tls c_.-~e lClE ~, r1.l4 
7!. 3oer-Ie:~Te:f, won2c.cle :~or·tev;e.:; 53 te Ji.:r:e1d.::::;l'L, ö.te Lies 
SC,~LY'EVED word·c &12 ee.c 0 .. ··_,,-_,ortc:.nj_et "'Cl nor"~"] .--..- "'"'i;-::o.arl; .:.11r . .._- _.__ ._u- -....1-.1..:_:..'- ..... • .._'!,/.-~.\...• 

~!.ij ?:OD ~0c ~~·rEttiig :te . .r:.B.;:lcl. zijn o~~t1 LJ.ee o~:1 te gas .. n ED .~(Le.n 
zou 



r·~cL; Z~JD I;Olit_i':.·-c icle2ËJ.'J niet E_,]_ ~E ~rcstig (~loetcr." .r:.e·
"~En. c::: ~:1et oo;:::ecblL;:: V!Er.'t :1::.~ vc·orn::. eltj~r te ~"i!:to.rlec., (oe 
zo Ll zij .r:_~ 1:'12 e -~~--e .Lc~s c~c.; o r ~Jr·E _(' 22 :~: ~-[-; i_I e J_ d C· o r·n o 

:;e ty\:eeCte ect:J_}.ë_er, óie :E110e:~:'1d v:erö_ j~s: 
':!. Hooft, Y'oneDéte Roof(:::tre.at 53 te ....:..;;elcloorn. 

~'i..,,-, ,-·:e-"r' 00~ "1~ !O"rc"Jc .. ·.~- --·.",vcc:.-~-1 ud o·r r-~r· 1runstc·c'--i1rlror _"..c·,..LJ •• ~-..t t.~~-J:_:.. \.A.C ._....,<:..-~-"'" -OJ --~o.~ ~:'-' ... --.... ... ~;... ...... c ~ -,-'C": .... ..! J.>:... ... - .. ~) .1.. ,___c; ... 

ce n;;.D -d VEu::: :2~1, eveneens wone ':!Ce te ..; •. :~ e laoorn, d1.e ged'.1re oe 
ê'te -öe-:ëetting een ver::·::eroe bo:Jö.ine; zou hebben sangeno::.1.en. 

Gesloten te s':::'-raver::1a~e, 21 :Jecenber 194öe 
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DE WERKGEMEENSCH.A:P ARNHEMSE KUNSTENAARS. 

De Werkgemeenschap Arnhemse Kunstenaars (W.A.K.) heeft onge
veer 270 leden, en omvat Gelderland begrensd door de grote 
rivieren.(Nijmegen b.v. wil zich op Noord-Brabant ori~nteren). 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Johan van der Woude, geboren 6.1.1906 te Groningen, 
letterkundige wonende te Arnhem, Sweerts de Lan
daastraat 54 {P.v.d.A.,volgeling van Ds.Hoenderdaal) 

Secr.: G.Th.Temme, geboren 27.6.1903 te Enschede. 

Penningm.: Mevr.de Weduwe Anna Petronella van der Heide-Hemsing 
geboren 3.3.1896 ~e Amsterdam,beeldhouwster,wonende 
te Arnhem, Apeldoornsestraat 8 (V.V.D. georienteerd) 

Albert Kettelarij, geboren 26.12.1900 te Deventer, 
musicoloog, wonende te Oosterbeek,Weverstraat 112. 

A.J.de Lorm, geboren 16.4.1902 te Den Haag. 

Jan Bronkhorst, geboren 14.9.1899 te Arnhem,wet
houder der Gemeente Arnhem, wonende te Arnhem, 
Raapopseweg 21. (P.v.d.A.). 

Johan Grosman, geboren 2.2.1916 te Delft. 

Johannes Antonius Theodorus Hendriksen, geboren 
26.9.1909 te Zwolle, winkelier, wonende te Arnhem, 
Van Ostadestraat 2 (Goed R.K.). 

Van Brakel, een jonge reclame tekenaar.(Verdere ge
~evens niet bekend). 
(Is fel anti-corr~unistisch). 

Toegevoegd Secr.: Jacoba Johanna Lap, geboren 3.5.1914 te Arnhem 
edelsmidse, wonende te Arnhem, Oranjestraat 46. 
(P.v.d.A.). 

------------------
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DE VERENIGING VOOR Bi-,ELDENDE KUNSTEN 

TE APJUIEM. 

----------------
De vereniging voor Beeldende Kunsten te Arnhem heeft ongeveer 
360 leden. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Mr.Jan ter Horst, geboren te Amsterdam,30.l.l905, 
Advocaat en Procureur, wonende te Oosterbeek, Beneder. 
dorpsweg 202. 

Secr.: Joh. Mekkink, kunstschilder, wonende te Oosterbeek, 
Zonneheuvelweg 47 (waarschijnlijk P.v.d.A.). 

Penningm.: Leonard Willem Heil, geboren te Haarlem,2.3.1894, 
verkoopleider A.K.u., wonende te Arnhem,Van Heemstra
laan 86. 

Gerard Theedoor Joh~1 Temme, geboren 27.6.1903 te 
Enschede, glazenier en kunstschilder, wonende te 
Arnhem, Iiiarienburgstraat 5. (Politiek niet vast, 
schreef eens voor "Het Vrije Volk" later een tijdje 
voor "Trouw". 
Is volgeling van Ds.Eoenderdaal). 

Gijsbert Jan Jacobs van den Rof, geboren 24.3.1889 
te Arnhem, beeldhouwer, wonende te Arnhem, v.Lim
burg Stirumlaa:n 20.(Voor zover bekend 11 partijloos". 
Heeft zich nog nimmer zodanig over politiek uitge
laten dat men enige richting bij hem kan vaststellen~ 

Johan Hendrik van Zweden, geboren 26.6.1896 te Win
schoten, beeldend kunstenaar, wonende te Arnhem, 
Van Lawick van Pabststraat 31 (Voldoende bekend 
bij ZD.f) • 

Dr.A.M.W.J.Hammacher,Directeur Kröller-Muller 
Museum, wonende te Ede, post Harskamp. 

Johannes Grosman, geboren 2.2.1916 te Delft,beeld
houwer, wonende te Arnhem, Van Pallandstraat 34 
(V.V.D.) en zeer betrouwbaar. 

Abraham Johannes de Lorm, geboren 16.4.1902 te Den 
Haag, Directeur Gemeente Museum, wonende te Arnhem, 
Meijrooslaan 35.(Politiek onbekend). 


