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C.J. Kelk 
Beetslaan 7 
BILTHOVEN 

Waarde Collega, 

Datum poststempel 

Waarschijnlijk zult U uit de dagbladen hebben vernomen, 
dat de door ons gezamenlijk op de jongste ledenvergad~~· 
ring van de Vereniging van Nederlandse Letterkundigen op 
7 Juli ingediende motie, waarin HET BESTUUR dringend ver
zocht werd zich uit te spreken inzake de wenselijkheid, 
dat door durend overleg een derde wereldoorlog voorkomen 
zal worden, op voorstel van ons mede -lld Knap niet in be
handeling is genomen. 
Daar ongeveer één derde van de leden, die wij verzochten 
de motie te steunen, aan ons verzoek hebben gehoor gege
ven, achten wij ons niet gerechtigd het hierbij te laten 
en wij zijn dus van plan ook al de overige le-den der Ver
eniging een tekst van gelijke strekking te doen tGkomen, 
hetgeen ongetwijfeld Uw instemming zal hebben. Mocht dit 
onverhoopt niet het geval· zijn, w~l dit dan per omgaande, 
uiterlijk op l September berichten aan de laatste onder-
getekende. · 
Aangezien de motivering voor het afwijzen der behande
ling o.a. gegrond 1.111as op een te vage formulering der mo
tie, stellen wij ons voor, haar te wijzigen in een opwek
king aan onze collega's kunstenaars en intellectuelen 
van iets uitvoeriger inhoud, zij het gelijk van strek
king, vanzelfsprekend door ons allen ondertekend, en de
ze uitspraak, die wij gaarne, namens de leden, ons Be
stuur hadden horen doen, ter ruimere openbaarmaking de 
Pers ter beschikking te stellen. 
Een concept van bedoelde verklaring vindt U hierneven. 

Met collegiale groet, 

GERRIT ACHTERBERG 
MIES BOUHUYS 
ANNA VAN GOGH-KAULBACH 
BERT SCHIERBEEK 
BERT VOETEN 
C.J. K~lk, K:;etslaan 7, BiLTHOVEN 
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ONDERGETEKENDEN, allen Nederlandse schrijvers, 

voor het grootste deel leden van de Vereniging van Neder

landse Letterkundigen, 

ove~~egende, da~ de voortdurende oorlogsdreiging 

een verlammende uitwerking heeft op alle culturele uitingen 

en inspanningen; 

in de overtulging, dat de volkeren van alle lan

den bezield zijn van cie •Nil zich vreedzaam met elkander te 

verstaan en een oplossing van de wereld1Jroblemen door middel 

van geweld schuwen; 

verontrw::t door het merkbaar weer op gang brengen 

van de reeds verslagen gewaande, funeste fascistische krach-

ten; 
• 

DRINGEN ER BIJ ALLE NEDERLANDSE KUNSTENAARS, van 

elke godsdienst of denkrichting, ten sterkste op aan, al 
. 

hun·invloed te willen aanwenden om te bevorderen, dat de zo 

noodzakel~jke bespreking van de hangende vraagstukken door 

de vertegenwoordigers der Grote Mogendheden op het hoogste 

niveau, ten S;)oedigste zal worden aangevangen, 

en wekken de gezamenlijke Nederlandse intellec

tuelen op, in het algemeen niets onbeproefd te laten, om de 

krachten van de vrede over de gehele linie te doen zegevieren. 
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Betreft: Erkenning Vereniging. 
Bijlagen: 5. 

~ : .... 0 .. 0 .. 1.~.2.51':: ' 
. At.-. : .. ..l.l.~ .. Q.r 

V• : OD/5. .. ·. ~ VERTROUWEL.IiJ. /IJ u 1 i 1951. 

Hierbij worden U, om te behouden, toegezonden een aantal 
bijlagen, betrekking hebbende op een aanvraag om Koninklijke 
goedkeuring op de statuten van de VERENIGliG VAl NEDERLANDSE 
TOIEELSCHRIJVERS, t.v.: 
Bijlage ! . • extract-verslag oprichtersvergadering 

verzoekschrift aan H.M. de Koningin 
statuten der vereniging 

I 
St 

" I 

• • 
• • 
• • 

• • 

beantwoording, op politiek gebied, aan de Offi
cier van Justitie te dezer stede 
ledenlijst . 

Aan de inhoud van deze bescheiden aose dezerzijde het volgende 
worden toegevoegd: (voor zover nodig) 

Ad. A. BE'l' ALGEMEEN HANDELSBLAD van 18 November 1950 bericht
te de oprichting te dezer stede van genoemde vereni
ging, ondeT aankondiging van een bestuursbezetting 
als genoemd in deze bijlage. 

Ad. B. 

Deze heren van het bestuur zijn: 
Voorzitter: Ary den HERtOG, wonende Mauve st raat 42 te 

Të"'-Gra ve iîhage • 
vice-voorz.:He~n BOErV§ix, geboren te Amsterdaa, 24 

Sep mber 8 3, letterkundige, tiJdelijk 
verblijvend Amerioan Hotel, te Amsterdam, 
~edoa1cili8erd Kerklaan 1 te Rozendaal 
{Gelderland); 

/ .Becret.tris :Mr. Hans Asathus KEULS, geboren te Aas~er-
. 'aam,-n:-sepiember 191ö, advokaat, wonende 

Vreeland 2' (volgens dezerzijdae gegevens 
Vechtdijk 31 te Vreeland); 
U bekend; 

penn1ngm.: Henk BAKXIR, wonende Spaarnestraat 1' te 
ftaarlem; 

lid: Hendrik Dan1«l vap DELLEJ, geboren te • 
4oes, J1 December 1879, directeur Gemeen
telijk fheaterbedrijf, wonende De Lalree
sestraat 68-I, alhier; 

idem: A. SfBRB!flM, wonende Kazernestraat 54a te 
Ts-tlraven age; 

idem: Hendrik Andriea Johannes TIEMEIJER, gebo
ren ie 's-Gravènliage, 28 3anuar~908, ac
teur, wonende Olympiaweg 27-I, alhier. 
U bekend. 

De Vereniging blijkt te zijn gevestigd aan het adres 
Vondelstraat 102, alhier; aldaar houdt KEULS kantoor. 
In de plaatselijke telefoongids Jo. 99 aa. )anuar1 
1951 staat hij onder no. 84285 vermeld als directeur 
Auteursrechtenbureaux. 

Ad. -



Ad. 0. 

AC!, I. 

...... / 
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De vereniging telt momenteel oirca 50 leden. De jaarcon
tributie bedraagt / 10.- per lid. De vereniging ia aeen 
co~peratie, beoogt niet het behalen van winst en neemt 
ten aanzien van politiek en godsdienst een neutraal etan4· 
punt· in. 
Bij de met de behandeling van deze materie (erkenning) 
belast zijnde Recherche-afdeling, zijn geen omstandighe
den bekend geworden op grond waarvan, gelet op de Wet 
van 22 April 1855, Staatsblad 32, de er~nning van deze 
vereniging zou dienen te worden ontrade~~ 

Vooraf zij medegedeeld! dat deze ledenlijst nil} behoorde 
tot de door de verenig ng overgelegde stukken j haa~ 
aanvraag om erk:enni~. 
Van de 49 op deze 11 st vermelde personen, staan er 16 
als wonende te Amsterdam vermeld, t.v.: 

1. BLOM, Bermanus (24.9.1885), toneelnaam: Herman BOUBER. 
Ubekeïïd: 

2. DEFUSI~ gar1a 5Aqtf_!ne _A~st, geboren te Maaa-
f-r!ehf, ~· o,....ber · · ~\oneelunstènaar. 1.1:., p-
;~'ttwonende Ronthoratatraat 50 boyen; 

'· , Hendrik Dan ifl, 'Yan ( 31 • 12 • 79 ) • 
·. i. - lld. -

•• BIS JohaDDes Cornel1! va~, geboren te Leiden, 2 Maart 
I!Y~. \onee!spe!~r, geenerkaenootsehap, twee aaal ce-

·scheiden, laatst won&nde Bunstraat 1•, alhier. 
Op 22 Mei 1951 werd hij overgesChreven naar het adns 
Valeriusple1n 20 buis, alh1,r, bij Van Baren. 

5. HllDII, iïh'G Wilf:la xan i!E· geboren te Allsterdaa, 
ï~ hiîuar ers, e'l\eriûiî ge toneel, gehuwd, a.x.' 
laatst vonende PS.eter Langel'ldijkstraat 46-II • alhier. 
Bij werd op 28 Maart 1951 uit het BeYOlkingsregiater, 
alh1~ afgeschreven naar laarlfl• Jansstraat 41. 

6. j9'R b Jan Gerardue, geboren e 's-Gravenhace, 5 
üii xg o. 

tJ bekend. 
7. äfiii• Benrious W~brandus Jacobus Maria, geboren te 

am, I§ lel Ie~, advoiaai en procureur, gehuwd, a.x. 
wonende Postjeskade 253 huis, alhier. Hij houdt kan-
toor aan het adres Vondelstraat 10~, alhier. 

a. IIDDA&, Iloris l!ur11!• geboren te Culembora, 15 Janu-
arl !908, a•iiur, ongehuwd. geen kerkgenootschap, wo-
nende Westeinde 2-III, alhier; 

9. IIBMEIJ.II Jan UeJ!!nnus Ja~er, geboren te Gouda, 10 
JëSruari ie§J; gehuv3, feen erkgenootsohap, wonende 
Willem de Zwljgerlaan 3 S ha., alhier; 

10. .POLL, j•eobD ~rat!u• Wilhelau.e Tan·der, geboren te 
Iiiier aa.ünl 899, ioneelspe!er, gehuwd, I.B •• 
wonende Gerard Terborgstraat .,6-I, alhier. 

11. POl, W1llz fhiliR (26.10.1912). 
17"'"'1i'ekeiia. 

12. ROJLVIII, Henaan (24 .9.83) 
llë Ia. A.-v!oe-voorzitter; 

13. !DLIIGBI, llduard ~ Jlaria, geboren te Amaterdaa • 
I :üll 1900, ieraar nge1s M.o., gehuwd, R.K., wonende 
Valeriuestraat 15 boven, alhier. 

14. -
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14. 'f!"fjJBI• ijeÎdr!s Apdties Jopannet (28.1.1909) 
! e • • - Id. 
U bekend. 

15. ~~~~~ IY:lU ~t~~~ BSDdtE1ft• geboren te Heereh ~} •. ~toer j oabaree1d$ter, gesohe1 .. 
denl geen kerkgenootschap. wonende Tintorettostraat 8-II 
alh er; · 

16. WAGEJIVOORDE, Hanno van, Lomanstraat 17-:S, alhier. 
Staai in het bevotkinfsregister te dezer stede niet 1n• 
geschreven. Mogelijk s deze naam een pseudoniem. 

Van deze 16 personen komen in de politieke documentatie 4e
zerzijde voor de sub 1, 6, 11 ~n 14 genoemden. 

Aan de bij U bekende gegevens omtren1 deze vier personen 
kaa alsnog worden toegeToegd, voor wai betreft: 
sub 6: In Juli 1950 betuigde hij instemmiDg met de oproep 

a) van het Amsterdaaae jeugdv.redesoomi\4, ter deelDe• 
ming aan de Jeugdvredestrek; · 

b) in De Vaarheld van 10 Februari 1951 was van aiJa 
hand een gedicht opgenomen~ opgedragen aan ••• eYeB
tueel Kabine'\, ge'\itelél: "K08e - Piet van de a~"; 

c) In het blad VIlDE van 2 Maart 1951 werd opceroepen 
aàhaesie te betuigen met het AMSTERDAMS OOMlf' TB
Gil DUITSE BERBEWAPEIIII• en deze betuigingen in te 
senden aan hem ot 2t andere ondertekenaars. 

sub 14: Bij door de tl bekende D1ena cle HAAS (4.'3.05) ge?oer-
a) de telefoongesprekken is 1ebleken, dat zij een aeer 

~oede kennis is nn !j.BDJJEll. 
(GegeTen dateert vanbruarl 1951). 

b) In bet blad YRIDI ens. Zie mutatie sub 6-c (pag.,). 

In deze ledenlijst staat niet ver.eld de naam van de eecre
tar1s !!!! Asathus KIOLS (11.9.10). 

Van deze nog jeugdige vereniging is dezerzijds, zoals vermeld 
in bijlage J!, niets"lcunnen blijken oatr!!!1-!.!l.!~ politieu ~rk-
zaamheid -·- · "··-~·-----,~,.. ·~--.. ~--~--· · 
·aez1ëiïi~mmige in deze organisatie opgenomen ~iguren, ia bet 
niet denkbeeldig dat deze vereniging, na een mogelijk verkregen 
erkenning, zich gaat aansluiten bij de lederatie van Dero•pe
._renigingen van Beeldende Kunstenaars, waarmede alsdan, •oor 
zo.er dezerzijds bekend, de eerste Koninklijk goedgekeurde .-r
eniging toevlucht zou hebben gezocht in deze F.B.B.X. 

-------tr•••~~•••Q••e=--===========•=aa-.•=======•••--=--••----

Bo. 1.,. \ .,. 
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Extràct versü~· v~~rge.deri~··_:_van ~ederlalldse_ To,~E>lsohrijver~ 

gehouden op 11 · .~vembcr 1.960 in net 
Intern<~tionf:l.al · 'l·turc€'1 Oentrum te 

Al.:stP,:rden. 
- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- J. •• 

.'•''. 

Na. eni<~e,discueeie blij~n 8,lle aanl'l'eZir.;en {tt.~t ~én ÓnthoucHng) 
voor de opricbtilli; ~.P.n een Vè~iging te zijn. ·Gf'zien rUt :teit en,. 
i;ezi ~u dEl :Schriftelijke n . .ó.he.es iE'be·tuigingen Cl ie Zijn -'binnengekontén~; 
wordt ~en vereniging op(;ericht, Wa.f!..rbij wó~t .. (.VP..str,;P steld., .dat EJ.lle 
voorsteliln:ers '\>'orc'\en beschouwd Pls rne'di-oprtt:h~ters, <~t€'è.~tadè het 
lLir.::aatschP.:o àer VPreni;;ins- beb·oen ver*rorven. ·• · · 

• • . . l •. , 1. :. 

De ontlt'er:o-st::,tutPn g~v.en. ::.r--nl:idingtt.ot·· enit.çe_ l'~rr"?..o.tia_t1ele_ !wij
Zi~;inq:~n. Ook ko~t,_ als nri~cipVl{!l punt ne.ar voren, r!P.t, 1'r8.~·~1.H~- . 
V""l.'c-nigin&-; in de ~ers te pl,..~rts {')en hel~n6envftre.niging is~ ê!ä bui ten
g~"t:onè l~d<m ook stf'r:'lrPcht behoren te hebb~n. Het Bestuu~·.li.O:td't ge
~~·a.ch tig~ ~e ger.enete Wij ZiO"i:ng;'m · aM te b!·~ngen, en. na ondertekon:lr.g -
r. èr àlCus g.:.:.r.ij zi;-0f' st?.tuttm è a.1.rop dl"l koninklijke go edkeurin.g --e.è.n 
te vragen.· 

:Ui ·Jl·nn. word en 
bes :til u·i· te· k'o-tP. ri. 

voor·e:tellen geci:'V:!.11 om tot ht>t benoemen vr--..11 een 
.... • •• • ·., - -·~--:. ~;... ~.,: ........ _:··· •. ···~~-~ ~ ,_..~ •• 't'- ... _... ... ·~ .... "' ·---;...;. -· ...... ..,.:,__' ·• -~~~-

wordt J~n F;;.bl'ièi'..ls els .itr~-Voorzitter der Ver-·• On(i E:r ;->,pplflUS 
en '.g-;_ng b:>noPm~. 

Ve::•i.pr Yîorden voorgr::steld on i::l•c't ~ûgm;:P.ne stemmen benoemd: 

• 

Ary den Eertog 
H!·rman F..oel vil-;.k 
:.:r. ·H. A. Kf'ule 

tot Voo rz:l. tter , 
11 "Vice-Vo orzi ttex 
u Secreta.ris 

HPTI~ ~akker " 
H. D. van Dellen 
A. Sternb.f•ir.::. 
H. Ti r::ruAy E'r 

!n de samenstel liD€ van h'~ t Bestuur i A tot ui tin;.~ ;sobrech t, dat 
men _ook ,de rf.>chtve::::-krij JJ.;el'iden v~n 'pverl~·:cJ.e~1 toneelschrijvers, ~üsmede 
t.one~lverta,lère in het Bestuu:r Vf-)rtt1gemïoo~1gd wenst te Zien eon dnt 
rl''ri ~~'>n na.u:we Bf'i'-!HUWF'rking fJP~ hf>t "Sure1tu B. A. ï:. T. v~:n belang nch t. 

, 
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De. Ver"'niging ë.rav&"t rie n:A..~m: "'Jerentging van Nederlï:...ndse Toneel-
·.;.i.;. 

schrijvers 11 en is ·g~vestigd tE! A~tr"rdam,. ·. 
' ._- -· .. : ;~1.- . . 

l:)e Vereni 6·in.:-; wordt op;~ericht -~p 11 l~ovembex 19~ 0 an .a.npgP.~n ~ooj 
àe tij 0 vr1n 29 j Fl.C.r en 11 t<J8.a.noen, alzo eindige"l'ld.e li ·.Octe>l3er 19~, 

Artik$1 a --·-·--·-!.!.. • • .,'I • -· ... 

De Vt'l rr.nig1 ng stelt zich ten doel de oelRJ."lgOP, va.n Nedbrlandse toneel-
schrijv~rs in ~n buit·"llNt'>àr;rltilä ta bevordP,Xell. · • .. ····' , · ... 

'r- ·.,. 

!!'..tYt...eJ.-1..t. , 'I/,, ~ .. ,_ • ' , . ' 

I,; ij tr~,_o!1 t dit doel tB bere ikeu 1net. alle wettige-.midèel~n·· ~;n 'in li~t 
bij z;:~nder 0oor: . , .. .· , 
a. dP w~.teri·t;le bl~ler~;·'n van .tón~elscr.xijve:::s tt- behartigen!· · 
0. <"' p. se€' stelij k~ eigen<~om vàn tonee~ achrij vers zo•el -re~te ~t.k eJ-11 

f-"J. tE'lij}: te c•.oen erkennen· ·en eeroiedigen; .. · ·· ·' 
c. goede verste.ndhouë.ingen te bevorderen tussen ton~~ü~Ohrijvers" · 

enerzijds er. oirecti~.:s van to:n~6londernemir~.~~n, tóneelverenig.t.ng•n·, 
Uitg~vere R.n;~prZi,jrie; · ·. ....,, , :. ·."'' · . ·. 

cl. con tact te ont~~rhoud$14 met··soo:rtg~lij ke. OJ!$a~:n.-~.es $n he~. b'l.,lAten-. 
1-?.nël. ' .:., .. ;,~·. '· ·,·,J .. .· •· 

' ' . .!. . ,' ·: 

De vereniging bestaat uit: 
I\• (;i.:ï. one ledeR. 
b. bui t.engewo n.e lEidén 
c. ereleden 

e.. Als ;<;mroon J.ic" kan allce;n ·wo rd(m n.A.ng·enottu.:Hl een FJ.u teur, èl.ie een 
oorspronkelijk !f!"derl?ll.nös stuk }1eeft t;ef!lohrev~il of èen vArtuJ.er, 
c.:ie e·:::n buitenlanös ~tuk in het i.ie6~rlé·.nrs heeft vertaald of ~e;.;. 
~d~-otcerd. · · . 

b. Ale- ouiteng(::woon Jià..ka.n wor~'n e.a.n.,;:·enouen e3n nut'3Ur van een 
toneelstuk in ee::n vreende tànl, of c r:n VértP.p;-<:'nt; oo röi~~r van ~e 

· r~ohtverkrijt.;0nc5en vei.n ·een r.:nteur, c<ie, zo in lPven,., in tt~ • .nmerking 
. ha:d. kunnen l:omen voor het gi"'r9ntt li('.uaa.tschf3.P• . 
'Over· de toelatin;.; van een ca.nu~:cl~.at tot het ;,.)·cwone of l;flt buiten

gewon€ 'l.i<~r.11'l.atscha-p besl iRt 'b.et bestu'J.:r. ov~~r ,~nkoListit; de "oepa.
linrçtn ven h0t Huishou(1ellj}~ HeglHn•~;;nt. 

o• Exeleden zij u zij, 6ic zich voor de tonef•lsohrp fkunet bi,i zonêl e:r 
v~r\J~enPtelijk heobon P~:er:.'IJ'.kt en ale zoc'A.nig Zljn exb:mr1 en be
no~md door een al&Çemene verga~~ring. 

" ' " --/''. 
·, 

• r ·~ 

lr#M voorstel tot ontn~Iilin~~· van lir-::.H?"=~.tsoh.~TJ beboP.ft, om te 't':'orr.'ien 
'U..llgenoue,n J ::!ins tene 3/4· der st€'>rrr~r .. ter Plge.m.enc; ve l1;'"!".r> .:•r1n.:;, be-.
b.O'ttdens. bet .gevaJ. bl3doel('1 in ~J.rt. 7. r.~" ·o~::trokk~ne ''V'orçït rJ1nstens- 3 
wek~n· tev·o.ren·1)Pl' ·'n.[l.St-'t~:1?nl: sohr~j v.-:m v::~n ?,ulk ef.n. voo:rstel. in keno
.tl:is g·sete-la ~n :tof ve:t"'>'eer 'tli tçs:lno61g-d • 

. . 

}._:L .. '' .. t,' 

~d.i-,i~: ... ~:~:',;.::·~ .. -~: .,~ ':> .. 
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Tot wij Jtl.ging vr.n de statuten, daaronder b~grepen vcrlengi0E van de 
d\,\Ul" en ontbinc)ing.d~r.vereni;ing, kan slechts besloten worden in 
~H~n ·:expresselijk daartoe saamgeroepen r:ügemene verga.öe:rirtg r.:€·t min..:..-·: 
ste.ns 3/4> der ui tgebra.ohte g-eldif?.e ate!l!nen. ... · 
Wij~igingen in cle statuten t:red1'n:.niet in werkin..s, ~üvorens àa:P.~rop 
de nadere· Koi\inzlijke i!0·3dkeurihf, .is verl:'ret;on • 

. '~ 

In'.'gèva.l van.~ntbinfting ·Zal de iiquida.tie. gf.!schi:eàen door het .dage
lijks b~$tuur, teJ;I~:ij <ie a.lge:t;nene ledenverg2-,d er ir:u:; ~.nd ere ·oe slut·t. 
Bij ontb1~?;ng bf"pn.r->.1 ~ de algemene. ledenvergr:".r1 erin:~;, wttt 1::.e t de bezit
ttngen va.p. de verenigJ.ng zal gesah1 eà en, met dien verstende echt~r, 
dat d~. nJ~t.lïquiriat ie overblij vehà~ a.cti Vf( moeten worden afgedrF~..gen 

. ~.,"$~~ .ln~~~1~to~Wljt:f.!!.!J: ,}>f:~oe.fJ,,nf:;€1l, gie .'va~ de vere_niging het meest 
nabij· komen, relt~~l'lg hdud'ende · rtlof·· he.>t bepO,D.Ï.:té· b1:t ·&rtlke1 "1101!1 ··· : ·,.,. 
va.n het Burgerlijk :)':etboek. . -
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AANHOLT, J.M.H.van 
·_. BAKKER, Henk. 

BERGMANS-WITHAAR, N. 
. - BOUBER, Herman 

BCUDIER-B.ARKER, Ina 
CRAMER, Rie 
I:!EFRESNE,A. 
DELLEN, H.D.y~ 
EEWIJCK, E. 
FABRICIUS,Jan __ . 
FOCK, 1-1r. J. J: 
HEIDEN, J.W.v.d. 

.f HERTOG, A.den . 
. V HOFFMAN' Willêin --

KEULS, Mr .H. W .J ·:ti· / 
LOCKEFEER, Drs. L. 

-·- MIDDAG, Floor 
NESNA, Hans 
PIETERS, C~J. 
RANUCCI-BECKMANN, Bets 

. l . 
-;,,;:: 

{ J RTIIJN-NAEFF, T.van 
ROELVINK, Ir.H.C.J. 
ROSSEM-DE MONCHY, I.E. van· 
SCHtJIL, J .B •. 
SCHtJURMAN, A.J. 

. SCHÓRMANN, Mr.J .G. 
SNELLENBERG, John van 
STERNÈEIM, A. 
TERLINGEN, Ed. J. M. 
TEULINGS-NATHUSIUS, M.S. 
TEULINGS, Jan 
TIEMEYER, Hans 
VEEN, Gerard van 
VERI!ENIUS, Martie 
VOORHOEVE, C. 
WAGENVOORDE, Hanno van 
WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H. 
ZOETMULDER, A.J. 

Aanvulling: 
D.oorn A. van _ _....' . 
Ees, .i"an van -- ; 
Fa.bricius, Johan --
Hourman, Drs. J. R.
Jof+iet, J. G. ' 
Kranenburg, Joh. I 
Leersum, Bob van 
Niemeyèr., la.n H. B. 

.. -"--_.-·'· Po.ll, ·Jaap va.n der 

\ 
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Laan 1944 No.4 Ede 
Spaarnelaan 13 Haarlem 
Zuilingstraat 117 Den Haag 
Chutchill-laan. 41 Amsterdam 
Oudegracht 333 Utrecht 
"De Egelantier" Laren N.H. 
Bonthorststraat 50 b Amsterdam 
De Lairessestraat 68 Amsterdam 
Berg en Dalseweg 48o· Nijmegen 
Caesar's Camp Broadstone 
:Frederik HEmdriklaan 36c Den Haag 
Pte~r Lmlgendijkstraat 46 Amsterdrun 
MauVestràat 42 's-Gravenhage 
"Vl'edendaal" Berlicum 
Postjeskade ·253 huis Amsterdam 
Tivoliweg 33 Hulst 
Westeinde 2 III Amsterdam 
Spoorlaan 59 . Hollandse Rading 

· Marnixstraat 22 Haarlem 
":oe Egelantiert! Laren N.H. 
Joh.de Wittstraat 25 Dordrecht 
Americain Hotel Amsterdam · 
Staverden bij Elspeet 
Wilhelminastraat 64 Haarlem 
T1morstraat.67 Haarlem 
Avenue Victor Hugo 96- Parijs XVI 
Bijens.tand 3 Lar~n N.H. 
Kazernestraat 54a Den naag. 
Valer~usstraat 15 · Amsterdam 
Charlotte van Montpensierlaan 46 Amstelveen 
idem idem 
Olympiaweg 27 I Amsterdam 
Mijnsherenplein 42 a Rotterdam 
Tintorattestraat 8 Amsterdwm 
Willem de Zwijgerlaan 16 Doorn 
Lomenatraat 17b Amsterdwm 
2e Loosterweg 125 .Hillegom 

· · Parklaan 23 Eindhoven 

Van Bt:~verningketraa.t 168 
Runstraat 14 
93 Baron' s Keep 
Aristoteleelaan 33 
Van Baarlestraat 87 '' 
Erasmusweg 84 5 
Toussaintkade 45 
Willem de ZW:ij gerla.an 3.68 
Gerard Terborgstraat 36-

Den Haag 
Amsterdam 
Londen W .14 
Zeist 
Ams-terr1am 
Den Haag 
Den Haag 
Amsterdam 
Amsteràa.m " 

z.o.z. 
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Pos, w. Ph. 
Randw~jj. J.·van 

"tteringsoha.ns 126 
Vrieseweg 79 d 

Amsterdam 
Dordrecht 
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R.APPOR~r VAN KB 

V .. OR HBVD, ffB, B III en TGW. ACD//1.33 
No.: 2790 J~...._ ~"A'"~ ......... _'-;;~ J!'.v 

Betr.: POLI'i'IEK .üf JG1JdNALISTIEK6im Klli\S'i'EILARSKIHNGEN ~~' 

?~J~ 
~~~tt' ~1); J 

Ven een in:forment \'Jerd onderst~~and rapport' on6~ 
gen: 

Zoals in ee::S'vorig bericht (rapport KB no. 2501, d.d. 
8-5- '51, Oo 109163) al v1erd voo:c·speld, hebben de :~ussen 
en hun se;. "te llieten nu üe 'Neg v::n é:.e vreo.e:;propag::mcla ten 
einde toe bewancl.eld, in een op zich zelf reSl)ectabele 
consequentie, en politiek niet geheel vrij Völl (;rote 
intelligentie. Het vredesaanbod van Llalik past geheel 
in het schema V<:3n enerzijds hun pol::_ tiek von vuurtje 
stoken-afkoelen-vuurtjestoken; en anderzijds nog veel 
V)ortreffelijker in hun propaganda-lijn. 

Immers, O.e gehele pers in He derland (om da::J.r maar 
even bij te blij·ien) is in h::J.ar opluchting volslagen 
in de eerste berichten over het ;:.:.i:illbod van :r.::alik getrapt, 
en h .. eft op alle voorpagina's, K2.tholie:-: ij0'.',7el als A.R., 
het volk verkondigd, dn.t cle Russen oe hand aa.n>.et (t'be
narden) Ner:;ten hebben toegestoken met .;;;en v.cedesaa.nbod, 
dat er zeer serieus uitzag. "Dat dan.k je de koekoekn, 
zal oe co1nmmüstische pers bilmenkort zeggen, zoals nu 
rei::ds de com1nmlistische intellectuelen dit doen, 11l:(us
land is ë::.l tijd ernstig gevJeest :)p ij._et stuk van vrede. 
Het is C:e enige staat, die Vrecl.e ernstig neemt en er 
altijd voor c;evochten heeft. I~Ic.ar zolang het in het 
·,Nesten, en met name ;,aerika, nog g )ed ::';.i.ng, c1_urfden ze· 
die pol:... ti el: af ·::-;e ·,·,~ij zen. :::.=aar nu .6C kennelijk in ;.::orea 
op hu..'l t;ezicht krij;:;en, nu n,::men ze ::;Jlotcel..~..ng G.e vre
desaa..Yl.biedingen vsm ons 1.1el au ser-'-eu.x. 1:u beginnen de 
Amerikc-;.önse arbo.Lders over het l;loed vw1 hun zonen t;e 
roepen, en nu clurft mijnh.~e:r- ·i·ruman het n-et meer 2.a.n 
om zijn oorlo:::;sindustrie te '::)evoordelen. l':u hebben cl.e .h

merik.:.anse arbeiders i:tgezien, dat wij aldoor gelijk 
hebben gehad met te zeg en, clu.t hun l:indcren aan een ge
inflat~:erdo lndustriele e::-:oansie ten offer zoudeE vallen. 
Nu zien ze in, dat vlij al tljd gelijk hebben, zoals ze .. 
nu ook inzien, dat wi,j de enig:;r; zijn, C.ie het wer:wllJl;: 
e2nstig nemen met de vrede • .ón als de ,~eè.e:J?~·snds~ .belas
tin~'="betaler -nu ook nL.ar ging inzien, dat V.'lJ _ 3C~lJl{ heb-
bello d.".;- ·c·l ~._;:;-l· e ho:;:·e bel:c.stin:2: maar iJ..mstmatlg ls voor 

' t... ... .._. t_,... -·- ...__ .... ) "-' ... , ,_. 

het opschroeven vsn een noë.eloze oorlof5sproo.ucule, • • • • • 
etc. etc. n 
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E.:ij een redenering in ë.eze trant heb ik één 
liber,,;_al, één RK, tviee z:=:,er intellectuele P. v.d. A-ers 
en één me de':.Jerker ven Trouw z:3er inste:nmend met het 
hoofd zien knil:l:en, dus onderschat de macht; Vêill. dit 
soort lamsvel-)r<:;.atjes niet. De Russen heoben het on
noemelijke voordeel Vi:ill in een internat.Lonaal-poli tie
ke situatie te zitten, waarin ze met hun uneeu de hele 
zaak kunnen vastzetten, om vervolgens met hun "jan de 
indruk te wel±en, dat zij de enige zijn, die een uit
~,·,eg (uit de d:)or hen zelf geschapen, maar dat vergeet 
het publiek) impasse weten. 

Het propagandistisch gevaar van de huidige si
tuatie ligt grotendeels in (~ce vredesbehoefte, men leze 
de ontwapeningsbehoefte, men leze de neutraliteitsbe
hoefte, men leze de druh v&n de economie, waarin de 
Nederlandse pers merendeels verkeert. Zoals g-~~ zegd; de 
mee0te bladen br~chten de berichten over de ontspan
ning na Malik 1 s rede, en na de nade::::e uitleg V-"lll ri1oskou, 
z6, dat het publiek inderdaad het gevoel moest krijgen 
de Il.ussen dankb;;·.ar te l:unnen zijn voor dit opluchtend 
initiatief. 

De coJa~m1istische propaganda, die zich overigens 
haast dit buitenkenje ?..nap uit te buiten, hoeft eigen
lijk m:..'ar ·-Neinig te doen. De "bonafide11 Nederlandse 
pers doet het wel voor hen, en daar hebben ze veel meer 
aan. W.A.AROM G.2EFT IH ZuLK ic:EN GBV.AL EEN HOGE ZL'~BMAN 
'[ r. '\T '')u-rm· ''!"<TL P.'TITDQ·~:. z •, -r.~GYI\~ ·,-rr· 'iTI ..... -.-q,- -:y;•-P.l~,.., -;-r:rF~- .-, ~--.n.m1r······ ., ... -~ 'IN .ti.L b ..LJ.:.t:!il.1 ,t;U~ u.l;!; ~ti\...I!J.d _L., L.L .r!JJ.!.u:l .J::W_u.J'vl'.L~ ....'u:',.l.:Jl.•l.: .J:!J 't U::...ti..:c 

HIJ Q,UABI DE HOUDING V~\.l'T DEN HAAG '1.1EG~NOVEE DIT __ 'JJBOD 
UITEEN ZET, lVLAAR IN -,JEZZN DE VEHZMfJJ;LDE PEHS WIJST OP 
DE PUBLICITEIT, DIE OlTDOOl:WAC':TE PüBLlC.ATlliS HIEROVER 
AAI\f HET COMMUNISM'i: V'ERSCHAF~"'N? IN PARIJS WAB BET IUEIS
TERIE V..U'T VOORLIG Fr i:NG :J;R ALS JE KIPF.tili BIJ, AL WERD 
HET DA.P.R, GEZIEN DE BllLNIJJIDSE V.ERHO~.!'DINGEtr, Ex:_rp_.;_ 
VCO.:.:tziCH.c'IG GEZEGD. Zoals de stemming op de meeste 
reelacties momenteel in l'YederJ.and is, (en dat is iets 
anders dan bij de 1-loofdredacteuren, die 2;eregeld in 
cont(.::.ct staan met de I•liinisters, maar die ds.arvan bitter 
weinig op hun naaste staf overdragen), laat het zich 
.:lenzien, d<:.,.t in de :wmende v:·el:en enerzijds c1..e ongs·wilde . 
lOf_·· ?:an cle cornmunisten zal voortgc.an, uit een zuiver 
menselijk gevoel van opluchting; anderzijds juist door 
het idee v;m een minder ges:pçmnen toestand tussen 
I-::.usland en het ',ie sten à.e bedekte en va.ak onbwvm~~te pro
J?ag~da voor neutrali~e~tsl?olitiek (:J-.w·;Z· los van _ 
Amerlka) en voor vermlna.erae bevJapenlng::,Kosten dqo:r·:;ong 
zal vinden. 
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Men vergete hierbij niet, dat dit laatste vuur
tje niet aJ,.leen door de communisten wordt gestookt, 
maar zeer bewust ook door Engeland en Frankrijk (elk 
om. zijn z.é·~r eigen -polii;:i,.elte redenen). Het w~ 9,J?V~l.lend 
b.v., dat Minister Eden daags na de rede van; l'!al'ik in 
een interview met Reuter zei, dat hij er persoonlij~ · 
wel wat in_zag, maar dat hia bang was, dat·m~n "te 
Wasbi~gton ~el weer een. afwijzende ~ouding. zou ~annem.e:n'~ •. 
Ik geloof nJ.et, dat de, Heer :Eden het type J.s,. dJ.e derge-
lijke dingen zegt zonder er tevore:p. lang over gedacht · 
te hebben. En diÎï soort bedekt stoken tegen A.meri~a 
is ook telltens te merken in de. press-sheets' die de 
Britse .Ambassade aan de Neaerlandse :pers doet toekomen, 
zoa.J,;s het ook te merken ~-~ . :in . d~ g:ratip .. Publiç,i; ty.i .. Gliè 

· de Fran$e .!mbas~:~aQ..e. vi.fi ha9J;. ~e_nç~ Fr.~ce ~~tS:EP~. aan 
de Padacties stuur-t •. _ ~a~em. zt~. i~ o_pk; .. n;iet -~"' wat . 
Den Haag hier momentee:;L tegen d~·en kan. -Zt>la.Iig men 
moeilijk de Britse en Franse Ambassade onder censuur 
k~,;'L stellen; en $olang dit sqtrt ·berichten bij de lage.:.. 
r,e r~dacteuren, die ·deze kopy:·ter bewerking krijgen, 
in ze gretige aarde va,lt; zolBllg ~al de Nederla..ndse 
pers, de Ti~d evengoed als. de·~: ::, het Vrije il~lk zo
wel aUr het Handelsbladt of Ti• :,,_ w, -tel~ens opn:ieuw 
kleine splintertjes goeien op het vuur~je van het p-u-
bliek,~ .! • 

. !laar niet aLleen, .. dat daar·doer d' onlust tege'n
over Amerika g~staag, hoewel l.Gmgzaa.m toeneemt (en e..
ventue'el bij hun ::;erstvolgenàe politi~ke blunder plot .... 
seling op :Laait).; niet· alleen oek,. dat de onlust tegen
over de herbewàpening in·gelijlte :$.ate bij het volk 
toeneemt, telkens weer extra gevoed doer elk bericht 
over huizen, d.ie niet geb01,i::j!W;~ kunnen worden, orkest
leden, die ontslagen moete:çi .w~räen, accijnsen, ·die 
h~ger moeten worden; nee, het gro~tste gevaar van 
à~ze spiraal ligt in het fei,t, d.at deze st~~ing zich 
hqe langer hoe meer tegen het zit~end Kabinet zal gaan _, 
keren, dat nu eenmaal geraepel\ is bepaal.de maatregelen ;; 
voer haar verantwel!)rd:iJ:lg "ge nemen* Ik zou wel eens met 
een publieke opinie-test gepeild willen zien, hoezê~r· 
de popul~i teit van b.~ V. Drees' of RGmme sedert 1946 
gedé!.ald zijn; met name gedaald zijn in het laatste_ 
halfjaar. 

Ik geloof zelfs, dat deze toenemende weerzin 
tegen het· ·huidig Kabinet zich reeds nu uit in de kra...:. 
kende geluiden, die sommige politieke partijen maken. 

·'· 
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De P.v.d.A. heeft h~ar affaire Vos msesterlijk 
gesust' maç,r laa·::: Lllen :::liet; de L.lusie hebben, cL:.t èit 
Vllurtj e niet heerlijl: d;)orsm.:.~ult. ··/ooral cnder de in
tellec·:~uelen, clie .Jors~;ron :elijl;:: uit de z •. c::;. [;roep dak
lozen toetra.dèn ··j.)t de P. v. cl. A. Zo heeft ê:.e I:. i .P. net 
h<..:.21.:r rec.::::.lcl-c~~·:~.:~~:; lin=:er •3n rechtervlev.gel ·~L:er c~ichter 
bij elk:;..ar ~~--:haald. 1:Iaar men zal toch ooL ·d:_;_ :e niet óe 
iJ..l usie heoben' ÖJ3.t de c:eu.ctiono.ire steurr}lil2.l·en van 
Duynstee, o:.C' (,e arbeidel."S v.;m de !.~:AB met de ze O:!_)lossing 
tevreden zijn ::_;csteld. Zo heeft d.e A.R. partij met haar 
publicaties over de ~-illlbon-uffaire ëte l:ra:e:::Hle ::':eluiden 
in deze partij .,:ni:.:;crmate ::.:~w1 het oor onttro1cken. ::jo 
is de :~_·uzie ..:..n de V. V.D. tu:: sen ö.e groep '-.JllO. en de 
groep ;:.:.tikker ogcn;;;clnjnlij~:: vveer ge ust. I\.lc:car vmt de 
pers betreft, Vk·.a..raélll uit hoof.' de v::m hun beroep binnen 
elk v2n deze p~rtijen min of meer intellectuelen de 2en 
voel"'nn, durf i1: t:;s.randeren, dat ·c.e on:. .. ust helemaal niet 
gesust is, wo..t geen en<ele ~:rari.t bctl"'eft, en cl.ó.t vroeg 
of laat de onlust V<ill de betro .~ken intellectuelen te
genover hun eigen poli tiet: systeem een huwelijk zal 
::u.:mgaan met h-un )nlust te,senover de politiek-economische 
toest;.;::.nd, en dat c1éill de diverse Ministers in cle dru; 
komen te Z..L tten. ~:~eeds nu 11neemtn men heel duidelijk 
minder dan enige tijd_ geleden. Get'..:~.ige b.v. het zeer 
voorzichtig cestc;lde comrn.m~L·~ué over hèt yoortbestaru1 
von c\.e Cnera en v,;_n èce diverse orkesten. Daar heeft 
slechts een gering deel VéU1 à.e pers de l~':inister, of d.e 
Staatssecret:.:~.eis g8:prezen om wat ~LLj nog ;::;cred had; de 
meeste perscommentaren beten zich t;amelijk zuur vast 
in het :feit, dat de ze oplossing be z,Jiniging betekende, 
en dus ook ontslae;en, die men zo prompt mogelijk t~2s.ch·tte 
'Ju het h:Jofd -r .. cn Ce :.;inister Jee doen verzeilen~ 

KB, 7 Juli 1951. 
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ifvi:"" Volgens een bericht in "'Haarlems Dagblad" dd• 18 

November 1950 werd op een te Amsterdam gehouden vergaderi~ 
van belanghebbenden besloten tot oprichting van de ttVere
niging van Nederlandse Toneelschrijvers~· Jan Fabricius 

1 ; , werd het erelidmaatschap aangeboden. In het voorlopig 
.~ bestuur werden gekozen: Ary den Hertog (voorzitter) -

/1 ~I Ir· Herman Roelvink (vice-voorzitt-er) - Mr· H.A. Keuls 
1 ' .. '.,, (s.ecretaris) - Henk Bakker (penningmeester) - H·D· 

/I ~~ ,}''""'I van Dellen - A· Sternheim en Hans Tiemeyer. 
Betreffende laatstgenoemde werd U_gerapport.eerd op 

l8•3e48 (0022•A) en op 24·ll~9 (464.l.). ( 

Aan het Hoofd ~er B.v.n. 
Javastraat sa. 
D e n H a a. g. 

' 

p 20 November 1950· 



Vereniging va~ ton~-
. schrijvers ·-i opgericht de Vèren!• 

~rul,J-~s~ oneelschrijvers, 
neelschrijvers ot 

'J;lijWi~ll!lien zal behartigen 
~--~"'~t amateurtoneel". 


