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Corry Vonk en Wim Kan naar 

de West (Van onze ver1Jlaggever) 
I
K ben op het kookpunt va,n me 

, , - ;;tu:::t ;:t:îi ��Irie �f� .Jgaa:\t:ti�e�1î!1�a;f n de S��f Ps��� Wim Ka.n, Leo de .Ha_rtogh, F1entje Beq;-begge en CQr Lemaire, op weg naar de '.Vest. ./111s ze eindelijk door de mangeJ va.n 1·rmalitelten als pas. poo,tenc.ontvOle, �cfitlge :visitatie en de ultreikiJ1 v n.�: dollar a.an deviezen zijn ge .t' t, mpben fii e<>n woordje voo, on . Wim Kan vert;il,da,t,�e atl/!ritonàlgde voorste111n n voor d . . derlanêlers In Orani ad, Wille'm d en Emma.stad nu 41 ullve1'f{Qêht 2ljn. Deze ,,001·L1·etre lke eonfe11'1ncler, Ja. coniek en met an beet lljdza,me glimlach om de ii pen, i tooh eigenlijk volkomen IJ. · te e ee\ v-11,n zijn echtgenote Co k, die et-uit flapt; "We gaan :Bee� expo1-teren, Hij zit onder In de l'toHet· ...... " l'���;.o?" vraag Jlc en uer verblijd, 
,.Wel/' zegt Wht1 Kan, ,,we ..spelen cle scène liiet·.$engynrnai.tiek u[t Salto Mortale.'' 
110h1 juist/' heL··inner 11< me, ,,het s1rntcl1je, waarin de beer BeeJ het c,pncemt teiren het voU,. Voortreffelijk exportartikel!" 

OP WEG NAAR DE WEST 
OORRY VONK EN WIM K.AN al veel lief en leed met Corry Vonk g,edeeld. Ja en dan p1•aten we alweer over de t.erngrefs. 1,; New York zll.l dit kleine gozelschaJ? door do voorna.D1eJijk in de Engels sprekende landen optrçdende toncclspel1:1· Louis .Borel Zo worden er alle1·lei !!'rapjes ge- wo1·den opgewacht. Maar de allermaakt vau schuldige en onschuld1ge g1·ootste v,frrasslng ls tocb wel, dat oorsprong, Heintje D.a.vids, klaa,r met ïilmen, . tegelijke;ttjd met Wim Kan c.s. "Maar wat. g;i,at U doen met die naar Ámstercla.m uit New-York 2-doUar-dev,ezen." 1 t Il t o 18 J l , h t h 1 "Die gaan we direct verbra.ss,m," erugv eg · , P U?- zal e e e roept Corry entbouslast, maar ze i'S I s!'an, als "e .net z" eens mogenecht niet vrij van enige "senewe", j noemen, op Sch,ip,hol landen. want even Ja.ter heet het: Dan n_et)len .ze plaats ln de eonstel· ,.o, die reis. Je komt bapden en l 1atlon de "Venlo", die voor de monden ·te!,ort om alles te l'égelen." 1 Vellige overvlueht naar West-Indië • 1 moet .r.org�n . 

Met mascotte Achter een ruitje :van het vliegtuig i . z,Jen we yagelijl< .(ernapCI 'Wulven. 
D

EZE k eme, grote klelnkunste- ,,Wie ls <lle me11Per?" vraagt ie. mand. nal'e:1 met-het-ondeui;-ende- ,.Dl\t l.s geen mt,nePr," ?.eg, Flen kwajonl)'ensgezfcht voert.. óp Blok, !lie hic\· lH\iCL ,clat is Wim ltaar arn, een ma1,coM:e met· zrc11, Itau." sprelcend haar evenbeeld: P.S. Ret volg!tnde sel7.oon start bet "Jan. Braadpan'', de stoute jongen, A.B.e.-c;abaret van Wim Kan met dfo zij zo vaak met succes speelt. , een .nieuw program in Den Haag. De artlste Lya. Sten maakte da _pop Naar de andere .st�en komen ze voor haa.r en · deze mascotte hee.tt ook. 

' 
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Personalia van Leden van het A.B.C. cabaret. 

KAN, Willem Cornelis, 
geboren te Den Haag 15-1-1911, 
wonende te Aalsmeer, Herenweg 68. 

VONK, Cornalia Diderika, e/v W.C.KAN vnd. 
geboren te Amsterdam 28-4-1901, 
wonende te Aalsmeer, Herenweg 68 

van VRIJBERGHE de CONINGH. artistennaa.m CRUIJS VOORBERG) 
geboren te Kre.ksaan N.O.I. 14-10-1898, 
acteur, --
wo�ende te 1unsterda.m, Leidsekade 66 I. 

CANIVEZ, Adrienne Germaine Leonie, e/v van Binne Groenier 
geboren te Amsterdam 28-3-191�, 
actrice, 
wonende te Amsterdam, Jan van Eijckstraat 22 II 

ENGELEN, Gijsbertus, 
geboren te Rotterdam. 26-7-1908, 
techn. leider en acteur, 
wonende te .Amsterdam, Kerkstraat 182 huis. 

de HARTOGH, Leopold, 
geboren te Rotterdam 2-5-1915, 
acteur, 
wonende te Amsterdam, Sarphatiepark 58 huis. 

-van �..EEL, Cornelia Clara Catharina, (art�stennaam Lya Sten)
geboren te Amsterdam 8-8-1909, e/v Cor. Joh. LEMAIRE 
actrice, 
wonende te Amsterdam, Rooseveltlaan 12 huis. 

LEMAIRE, Cornelis Johannes, 
geboren te f\msterda.m 11-6-1908, 
pianist, 
wonende te Amsterdam, Rooseveltlaan 12 huis. 

Voornoemde personen zijn wel links doch niet communistisch 
georienteerd. 
Voor zover bekend zijn zij bij geen politieke partij aangeslo
ten en ontwikkelen zij geen politieke activiteit. 
Met uitzondering van van Engelen is geen dezer acteurs aange
sloten bij een vakorganisatie. 
van Engelen is lid van de Federatie van Musici en artisten d� 
"FEMA", welke Fed. is aangesloten bij het N.v.v.

BIIIb 7-5-1948. 
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ABC-rabaret naar de West 
"ABC per KLM naar BPM", met 

deze en nog enkele anc\ere hartelijke 
woorden deer'! de burg()meeste · van 
Aalsmeer Maa'ndagavo11d tw van 
zijn dorpsbewoners, Witn a,n en�Ji1Î Vonk, die met JiHe den van 

KBM'ewez�lschap, · · 
�. Leo de H1J.1•tog.en · or Lema.ire, 
een tournee van 2'n, w k aoor West
Ind(é gaan maken, o Schiphol uit
geleide. 

Qc û . -v" r-zc,oL.

��� 
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Naar aanleiding van de brieven van de ··c. v:-n. van II Sep-
tem 1947, 19 December 1947 en 23 Februari 1948, alle onder 
no.B.X.20859, wordt het volgende medegedeeld: 

Met Mieke FLINK wordt bedoeld: 
Maria Augustina DE GR.1\EF, geboren te Antwerpen, 

1911, wonende Ungerplein 19B, te Rotterdam. 
Zij is gehuwd met: 

i 
Richard Martinus FLINK, geboren te Haarlem, 29 

en heeft twee kinderen, respectievelijk genaamd: 
Mieke FLINK, geboren te Amsterdam, 29 Mei 1930 en 
coenraad FLINK, geboren te Amsterdam, 24 April 1932. 
A.de Graaf-Flink was het vorig seizoen aan het Residen-

tie-toneel verbonden. Thans treedt zij op in hêt Rotterdams 
Toneelgezelschap in de Rotterdamse Schouwburg. 

Zij woonde tot Augustus 1947 op het adres Duchattele� 
straat 11 te •s-Gravenhage. Omtrent haar politieke oriënte
ring, c.q. activiteiten, konden hier ter stede geen inlich
gen worden verkregen. 

Het A.B.C.-cabaret staat onder leiding van: 

'1-.. 
Willem Cornelis KAN, geboren te 's-Gravenhage, 15 Janua-

/ ri 1911, wonende Herenweg 68 te Aalsmeer. 
'J..... .\ Hij is gehuwd met Corrie VONK, eveneens wonende op ge-

noemd adres. 
De overige leden van g§noemd gezelschap zijn genáamd: 

Jo:. 
cruys VOORBERG, Cor LÀîill\IRE, Leo DE HARTOG, Adriène 

CANIVER, Lya STEN en BBr VAN ENGELEN", verdere personalia on-
bekend. 

Deze personen zouden allen te Amsterdam wonen. De im
pressario van het A.B.C.-cabaret is genaamd: 

� ' .e  _. A.SAKS, wonende -:Lef.r�ssestraat 49 te Amsterdam.
rlet A.B.C.-cabaret bracht in het afgelopen seizoen een

programma, waarin een intelligentie-test voorkwam. Hierin 
werd de Regering nogal bespottelijk gemaakt en werd het be
leid ten aanzien van IndiÈ! bedektelijk be·critiseerd. Bij een 
recent optreden voor de radio waren enkele wijzigingen in de 
tekst aangebracht, zodat het geheel minder scherp was. 

verzonden op 29 April 1�48 
aan: c. V.D. 



20859 GEHEIM 

2e rappel. 

oPG��. 
23 Februari 8. 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no, 20859 dd. 11 Sep
tember 1947 en dat van 19 December 1947, evahccns no 20859 1 in
herinnering brengen, waarin ik U verzocht oi

g
\ te willen doen 

inliéhton omtrent de actrice Mieke �LINK en etre�fende de te
dezC'r stede "7oonachtige leden van het A,B.C. cabaret. 

Met een spoedige beantwoording zult u\m1j zeer verplich-
ten 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris
te 
tl·RAVENHAGE.

van Politie 

Het HoOlfd van de 
CENTRALE VE I'LIGHEIDSDIENS T

namens \ieze: 

1 

.1 
J. G. Ora.\bbendam. 

l 
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' BX 20859 

III IIIc 2 

• Rappel� 

XXX 
'XXX 

19 Decumbor 

Hisrmude mogç ik U mijn ach:rijvÖn no 20859 dd. 11 September 
1947 in herinnering bren.gen, waari.>ij ik U ver;.;och·h mij te \Villen 

.doen inL.chten ourtrcmt àe actrice IJieke ]l;j::.ifK, en be·treffcnde te 
dez..?:t' s-t1cd9 cr-o .. machtige· lec1e'.µ van he'€ A:B:--ë.=caburet. 

'Met spoedige beantwoording zult
0

U mij zeer verplichten. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van �olitie 
te 
•s-GRATh�HAGE.

e 

. Het Hoofd van de 
• CENT.RAL!: VI�ILIGITEIDSDIENST

1lÎ namens deze,

y 

J.G. Crab'bendam. 
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III IIIc 3 

Miek� FJJ.11�. "J{, . � 1 

Hie-.t:·a.oor mo� ik U verzoeken nij te .;rillen doen inlichten 
omtr�nt àe politieke ori�ntering, c.q. activiteit van do aen het· 
Renidentie-tone.ü verbonden actrice Mieke 11LINK,dle, n. nr ·uit een 
mij ter kennis gebracµttnededo ing b!eel-:., bê-irtend zou ·zijn met 
leden van hot A.13.C.-cabaret, elk rrezolochap nede� rking verleende 
aan h• �· Bir ·hoven ge.hv den \'/c.arltoidBzomèrfeest. Tevens ,ml ilt 
het op priju stellen haar volledi�e personalia te vernemen. 

Indien U mocht bcc<!h;i.k};:èn over p;eeevens betreffende te 
der;f3 ctedc woo:nac ,tifte lede'h van bedoeld ce.barct�ezalsc• apil dan zai 
i� hieT..neue gc.arne in kennis rvrd�n gesteld.· 

.Bet Ho·�c1 va.n de 
CEll'i'RALE VE!LIG.IUU:0;.,DIIm T 

Hoer H�ordciommissaris vart Politie 
J'-J�

nens dczo, 

en h. a L • ..u" van Laere" 



Notitie voor B. III. 

Bi·j A.c.n. kom$ voor: Fietje Schaank, geb. te Groningen, 
10-6-1921, toneelspeelster verbonden aan het gezelschap 
"Brekensieck", won. te 's-Gravenhage. Is afkom:itig uit een 

communistisch georienteerd gezin. Is na de bevrijding gearresteerd, 
geweest els "moffenmeid". 
De namen Mieke ]!'link en Leo de Hartogh komen bij A.c.n. � 
voor. 

2-9-47. 
B X a • 

• 

•
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DJLIGENTJA - Tel, 11.76.4'7-=-Elke avond 8 uur: 

A .. B.C.-CABARET 
met CORR:Y VONK. WIM KAN, Cl,'!JuYS VOOR

BERGH, LElO DE HARTOGH en an-deren in 

i'allo YrloJ,J;af,e''
J J 

De comedie van de Variété 
HET GRÓTE SUCCES VAN DEN HAAG 

Prijzen: f 1.50, 2.50, 3.50, :r.i. Pl.bespr, 2 dlagen tevoren 
Zondagmiddag' 2,30 uur Matinee. 

1 OOSI. Nt. =--········ .. 
CRî.:.- ?/flftJtJ{, .... -... -. , 

l �::�,"'=
!

=='.=i2' j 
Leden van A.B.C.-cabaret 

gefuifd in Schevenin{;en 
(Van onze Haagse redacteur.) 

Vanmorgen enkele minuten voor 
twaalf heeft de .maatschappij Zeebaè: 
Scheveningen met grote manden frult, 
bloemen en andere geschenken, de 
200.000ste bezoeker van .het luxe bad, } 
mej. Scha.ank, uit Amsterdam, binnen-
gehaald. 

,.V\Tllt u even meegaan", vroeg haar de 
vertegenwoordiger van de maatschappij, 
toen zij haar kaartje in ontvangst had 
genomen. Eerst toen haar de bloemen 
1 n de handen waren gedrukt, bekwam 
zij wat van de schrik. ,.Ik è/acht, dat ik 
gea,rresteerd werd," was de verontschul-
diging van de nog wat schuchtere ge
lukklg-e, die echter in een ander uiterste 
ve1vlel, toen zij de hoog opgetaste frult-

/ mand zag, die op haar stond te wachten . 
.,l)at zal een prachtige avond wor· 

den," zei badgast 200.001, de heer L. èie 
Ii�rtog, evenals mej. Schaank een� Ud. 
van de cabaretgroep van Wim Kan. 

Een kleine troost;:,rijs ging naar mej. 
Mieke Flink een actrice van het Res1- -7 
dentle•toneeÎ, die zich in haar vreugde 
nog herinnerde, hoe zij de tram bijna 
hadden gemist en daarmede de kostelij-
ke geschenken. 

Intussen, ook voor Scheveningen heeft 

( 

deze ê.'ag een bijzondere betekenis. Nog 
nimmer is het voorgekomen. dat ln één 
seizoen meer dan 170.000 bezoekers 
werden ontvangen in het luxe bad. 
Thans met nog ruim een maand voor 
de boeg zijn alle records reeds verre 
g-eslagen. 

/ 
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P.>ROLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau f-IOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Nr. I.D. 8291-47 � / �
Uw brief: lliC 20860, 

Amsterdam, 3 ]'ebruari 1918. 
l� .... 

V•I� 
àó.. 11 bep �ember 1947. 

Onderwerp: A.B. C .-cabaret. _ I 0. ""EB. t:,JJ$ 

Bijlagen: -

GEHEIM. 

• 

• 

1000-10-47 

��IPJ 
Bt 1r-i�. u 8 

/p . .z.y7 
lil'aar aanleia ing van bovengcncec.1d schrijven kan wo1·d en be
richt, dat het A.B.C.-cabaret bestaat uit de volgende per-
sonen: 

Xl dim KAN (leider van het cabaret) en z�n echtgenote Corry 
xl VONK, beiden wonende tlerenweg 68 te Aalsmeer • .Ue volledige 

personalia dezer personen zijn dezerzijds niet bekend; 

,l Adrienne Germaine Leonie IJA1dV'E�Z, echtgenote van Binne 
,\G..:WB.iüEH, geboren te Amsterdam, 28 IJ.aart 1910, actrice, 

van .Nederlandse nationaliteit, niet behorende tot een 
kerkgenootschap, wonenae Jan van Byckstraat 22-II, alhier; 

Gijsbertus ..'i:1�\;rbLEl,, geboren te J.,otterdam, 26 Juli 1908, 
technisch leider en acteur, van 1ederlandse nationaliteit, 
behorende tot de u.K.kerk, wonende �erkstraat 182 hais, 
alhier; 

Xi Leopold i)}.; liAJ.-?.1.rOGH, geboren te .d.otterdam, 2 Juni 1916,
acteur, van l�ederlandse nation8lit0it, niet behorende tot 
een kei·kgenootschap, wonende Sarphatipark 5tl bov., alhier" 
en zijn echtgenote: 

x1 Tie·tje S0I-4i.A1fü., geboren te Groningen, 10 Juni 1921, actri-
• ce, van hederlanose nationaliteit, niet behorende tot een

kerkgenootschap, wonende t>arphatipárk 58 bov., alhier; 

j Cornelis Johannes LEL...ri.Llli, 6eboren te 1trnste1·aam, 11 Juni 
X -4 1908, pianist, va n 1Jeoerlandse nationaliteit, niet behoren

de tot een kerkgenootschap, wonende Rooseveltlaan 12 huis, 
alhier, en zijn echtgenote; 

x l Cornelia Clara Catharina J'.A1� .tliBbL, ( artistennaam Lya .5'.r.::;.N ), 
l geboren te . .ti.msterdam, 8 .Augustus 1909, actrice, van Neder

landse nationaliteit, behorende tot de {.K.kerk, wonende 
rtooseveltlaan 12 huis, alhier; 

,J Ernst Pieter Coenraad lAJ>l v J.UJJ3blWHE J.JE OONI�G.H (artisten
_,,t naam Crt1ys 1/'UO.rtBErtGH), geboren te Kraksaan H.0.I., 14 

October 1898, acteur, van l:ederlandse nationaliteit, be
horende tot ae :Neoerlands-Hervormae kerk, wonende Leidse
kade 66-I, alhier. 
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Omtrent ,1im :&.AN. en Corry vOi' LK is dezerzijc1s bekend, dat zij 
uiterst Tinks georiënteera z1Jn en hun medev,erking hebben ver
leend aan het ilaarheidszomerfcest op 7 September 1947 te Birk
hoven. 

Betreffende de anaere.Jenoemde personen werd uit goede bron 
vernomen, dat z]j allen links, doch niet communistisch georiën
teerd zijn. Zeer waarschijnlijk zijn zij niet bij een politieke 
partij aangesloten en aangenomen kan worden, dat zij geen poli
tieke activiteit on�nikkelen. 

ket uitzondering van �NGBLErl is geen dezer acteurs aangesloten 
b]j een vakorganisatie. JfüGÊL'ÊN is lid van de J!'ed era tie van

musici en art is ten ( "Fema O), welke is aangesloten bij het ll. 1/. v•

In de administratie yan de �.R.A., alhier, is niets nadeligs 
omtrent hen. bekend; in de politie-administratie komt alleen 
VRIJB�RCH� vE GONINGtl voo� terzake verdacht van homosexuali
teit. 

Het A.B.0.-cabaret trad in ::,eptem'ber 1947 te Amsterdam op in 
het Leidseplein-theater, met een cabaret-varieté, getiteld 
11 Salto l\ïortale 11

• 

De Volkskrant van 13 September 1947 recenseerde deze voorstel
ling als volgt: 
11 Geconstateerd moet worden, dat dit cabaret er een van gehalte 
"is. De nummers zijn origineel, hebben inhoud en zijn van ware 
"geest doortrokken en de artisten zijn in ware zin artisten. 
"Maar Corry vONK's oerkomische, sprankelende klei ne per1?oon, 
11 Cruys VOORBEii.GH' s wat bi tter-humoristisahe, maar diepe en 
"waarachtige geest zijn in dit geval gevaarlijk omdat zij met 
"een parodiëring van bepaalde regeringspersonen, insinuaties 
"en een politieke tendenz, die luide toejuichingen en adhaesie 
"betuigingen bij een zeker deel van het publiek uitlokken, de 
11 grens van het toelaatbare overschrijden. Ergo achten wij het 
"noodzakelijk, aat van Overheidswege de uitvoering van bepaalde 
"nummers en het lanceren van bepaalde clausen onverwijld wordt 
"verboden." 
Hetzelfde blad,van 15 September 1947, schreef o.a.: 
"Er zijn nog wat mopjes, waarmee men het niet eens behoeft te 
11zijn, waar men zich zelfs aan zal ergeren, maar ze worden 
11 zeker niet te kwaadaardig gezegd • .Dat hier een stuk opdracht 
11 van de <;.}'.N. - "van het wapen der satire worde op gepaste 
"wijze geb:ruik gemaakt" - wordt uitgevoerd, och, dat mag een 
"strijdpunt wezen, maar een v1jfde-colonne-van-de-geest is dit 
"soort humor heus niet 11 • 

Door de politie werd een dezer voorstelling'bijgewoond en werd 
geconstateerd, dat niets bijzonder krenkends of beledigends 
voor de Regering werd gezegd en dat enige strafbare belediging 
of opruiing in het gehele stuk niet voorkwamê41t. 

Verzonden naar Hfd C.V.u., Den Haag. L.2.
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\ 11 se pte• be-!N'G�U:GrJ7. 

EX �08GO . xEBE 1 21.10 ..

I11 t:r:Jc; 3 Vraag n.a.v. bericht in Ret Parool van 
14.8.1947 

Art Ls 1.ic>n A.n. C .-<.M'bare-t. 

·'

Hleröc-01· morrc ilc U •ro zookcen !ij 'te .:il.J. in 
o,.trenl, �� poli+i, �e oriU ;i.t�r:1.t1r;, c.1.. hC'.Givit{!l"'.. v cj. Fietje 
�3):i!\AN'!., --b. te Oron·ïnn; �' 10.5"1'.)21 en Leo d� l}�R,. "'11, bei'aon' 
-önërüfe t.? If ent, d.ie dc��l ai·hr.::a tl V 11 · ... t I.n.ö.-ca'baret. Ik
zal het v..>or�s op pri,js ste lc.n .l:.nm voll�di ·e., pcr..;onal.:.a te ver-
nemen.· Oc.1trent llej. Schaank is mij :r·ceu;@ bc 1 ·encl, öa.t zifna de 
bevri;jding als nmo:f..femneid 11 ·�erd ;ef':r-rcstael:ll·. li,j .,,; , 1 oO" een. 
cor.. unistisch georiënteerd gezin behoren. ' · 

Indien U over f{C tevens betreffende an.dc:re :Ln U71 gemeente 
woon�ci'l.Jui""e leden van bct A.B.Q..-cabà:ret mocht ku.nnen"bcsc ükken, 
da::: ;3al iJ< hier.mode tevcms gaarne in kennis. rn1:d n �e�telè!. 

a, de Heer Hoo·ë-dco:rn:niasaris van Pölitie

A I!t s t e r d a m k • ,,_ 1, •1'
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Kan zorgdel
een. verrassing 

"Salto Mortale" in Den Haag 
Uit de }Jaa.gse edibie van De Waar- elgeniij•k de enige, die 811 zijn 
'heid namen wl,i :het onderstaande teksten schri.Jft en � zo keurig 
stukje van onze recensent Steil- op .het toneel weet te brengen. En 
wagen over het optrede.n van wat komen ll1 de medespelenden, 
Wim Kan met net A.B.C.-eaiba.ret de dames en ooQi: ·de acteurs. die 
in "Diligentla" over: todh aa. van elders bekeprl zi.m, 

hier rrog eeiJS ellitra voordellig üit. Den F.ta.a.g heeft zijn sensatie ge- Het is waar, .sa,rcastisclh of aatyhad. Wim Kan iheeft ons tn "Dili- r1sdh is ihij niiet, en zelfs a,Js hij gent.ia." een verrassinig- bereid, m- milliister Beel in hoogst eigen pera.ls die zelfs op het toneel maar soon op het toneel brengt, worhe&l zelden p'Jeegrt voor te '.komen. den er wel is waar gedurflcle dlnEén:tnaal in de honderd jaar. Ik gen. g�d, maar bij laat de kerkden,k, dat ze net �eëerde pu))liek in lb.et mi.diden en weet beide parzal heugen. Maar laat ik het voor- tijen in een duo-dapsje te ver-al 1angzaam vel'tellen. zoenen. 
Wim Kan is eigenlijk wat je zou Maar toen kwam het 011-tzettende. 
kunnen noemen de benjamin va.n De ihele zaal versUifde van sc:ihrlk. 
het bourgeois-publiek. Vooral hier Met nummertje 13 begon het en 
in Den Haag, waar zoveel Indi- 11.et duurde tot het einde. Een ver
sohe gasten wonen. Hij heeft 2lielh pfotterende cx,itiek op onze hou
in de oorlog In de In.dlisclhe kam- dmg in I.ndoneslë en op cllie van 
pen (let u wel op, dat ik niet zeg Unole Sam in de wereLd. In een 
"Indonesische g.asten en kam- taal zo eenvoudig en in taferelen 
pen?") el'(f bemind gemaakt. Nu, toeh zo wonderlijk knap� zo i;-e
toen ik bij de ingang van "Dili- nla!l!l gevon;den, dat ik net niet 
gentia" was aangekomen, ston- weergeven kan. Hier sprak het 
den daar, i!k zal niet liegen. zeker ihart van een jon�ema.n. die sp-re
weJ zestig va.n de mooiste olie- e.n ken moet, ook aJ weet blj, da.t hij 
sufill:er-auto's onder de Vooz,houree zön be.staan op het spel zet en dat 
bomen. Je hoeft daar niet jaloers van zl.in geliefde kunst. 
van te worden. Wim Kan is een Gaat hem zien. kamez:aden. Want 
sym-pa.thieke vent. lk heb aJt\id er zullen wel wat minder aA1t-0's 
een :owak voor 'hem gehad. Ja. ik onder de Voorhoutse bomen sta8Jl. 
herinner me de eerste maail, toen Gaat hem zien en vergoedt het 
bij n,a de oorlog optrad, heb ik hem door uw aanwezigheid. U 
hem eng geprezen, hoewel er, eer- zult er een e:rnst en een blljmoe
lij(k geZ81J;d, maar één fl'is num- d�held vinden, die van onze eigen 
mertje, het ,.Sta.1in"-nUl)'.llilertje. � is. Ook zijn liiefüe voor de 
tn ztin repertoire voorkwam. Maar kleinen en de berooiden onder de 
bij is · zo echt kin.derliJ'k blij en varlété0kun�enaars zal u het hart. 
gul met zijn werk. Toen fk dan op verwa!'Dlen. En om te eindigen 
mijn stoeltje l!'ezeten was, zag ik met n� een ehristel:i;i'k eeer toe
al dadelijk, dat hi;I erg vooruitl!:e- 1>assel.ijk wooro: Uit de moru;l der 
a-a9.ll was. Ik amuseeroe me. Het kinderen sprak "de waarheid" .
ene nummertje was al geestiger Tot zover onze Haagse recensent. 
en v:rlendelitker en fantastLseher We kunnen na zijn entbouslast 
dan het andere. lik begon 'hem te

l 

relaas niet anders doen dan de 
bewonderen. Tajonge, tsjo�e hoop uitspreken, dat Wl!Dl Kan 
da,cht ik, dJe bou1"1<eois zün toch ons in Amsterdam en el'ders ook 
zo gek niet. Ze hebben to-Oh maar gauw eens op zijn ,,Salto Mortale" 
een ,g�e smaak en· Wlim K8.ll1 is vez,gast. 
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