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Aangelegd op 6-8-48 in opdracht van B III
ACD 4
�
Ingezien n.a.v. ROHi"R'.r. Het is mij intuss:en
gebleken, Jat Jeze identiek is met
Frqntisek ROHAC (Tsjechisch Jominá). Kan di t
ook in de cartotheek in orde -"emaakt ,•nr 1en ?
Het kaartje ROHAC (PD 5586) komt daar ook in
/()
voor en dit is de ware na am.
C 10
l?. 5. 49 µ
Ongevraagd toegezonden door ACD. Waar ik slechts melding
(Co.62890) ter behandeling aan C 8.
3.6.49 C
Ingezien in verband mat CO 62890. Opleggen. C VIII

9. 6.49
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Betreft: 0ulturele Club te Groningen.

lp initiatief' van Jacob SLlTfLfi, geboren te hotterdam,
Serter:ber 1902, dlrecteur van de Levens verzekerinf Ji ij. R. V. S. ,
mne11 de te r.roninren, Ubbo 11mniiussinrel 2, werd beflr 1946,
bover, i?enoemde club opg-er ich t.
Van deze club zijn circa 150 vooraanstaande burgers uit
de Ge�eente Groningen lid.
le contributie bedraagt f 2.50 rer rerscon rer jaar,
let eerste Jaar verhoogd fuet eer ertrée van f 2.50.
�eder lid heeft reclt or introductie.
Fet deel van de heer SLUITER Nas om kunstenaars op alle
�ogelijke Bebied, in de �elegenheid te stellen, hun prestaties
ter kennis van een financieel kracbtir rubliek te brengen.
De beer SLUI1''E,R acbtte dit een drinp.ende noodzaak,
aarirezie11 in 0-ronir,gen zeer •Jeinig ,gelegerheid voor de :rwderne
kunstwereld bestaat, oru in contact te kor.en met een koorkrach
tig rubliek.

VI 8

••

Je opzet is ·dus volkomen o.rscbu.!Ldig.
In de laatste maanden zijn de volgende kunstavonden
(ver�aderingen) hcofdzakelijk in een zaaltje van de �.V.S. re
houde�:
)(

X le a vind: n.lbert FriLH AN; de ?.e leeft voorgele zen uit eie-en werk.
2-e avond: Zes modl:erne dichters lazen voor uit eigen werk, o.n..
- 1
Y cos .3CP1JUR,
zaterd
l
I ei srreekt de tsjechische dominee ROB.1-1.RT over de ba
.- 1
rokku st in de stad Fraag. G.ran�ofoonr. laten-1rnziek, hoodl'dzakelijk
in de
vo�n var tsJechische liederen, zal de avond-orluis teren.
I
,;fP �
Eet bestuur vun de Cult�:_le Club wcrdt fevorad door de
en J. SLUirER ( zie boven) en Dr· ,Gl!.1.."'RS, lector in het Sp�ans aan
Uni\i'ersiteit te Gronine-en. Laatst genoenide is extre.rr.e links
•� orienteerd, dcch heeft tot dusver geen enkel initiatief ceno
_P/men waaruit, in de sfeer van de Culturele Club, zijn symrathieen
blijY-en kunnen.
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:Lezing Prof. Jos,� de :Bcnito
.
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Ol'lder ver,"Jijzing .na�r Un
terzijdé vermëld schrijven heb
"'
.ik de eer U te· bericl1ten 1 dat betreffende Dr. Gerardus Jonannés
GEERS, geb. 1.Ö.1'2 .1891 · te peI:ft, thans _-wonënde te Gro�ingen, •
Geitend is, dat· hij geabonneerd. i:s op ·het weekblad "de Vlam" en
extretû.stisc�e. idee!n huldigt.
"

,o

' '1,.

'"·�� , 1'.r

1� "•

V

.t.

• -:B�tref-fende :Prof. José de .BE!UTÓ, rdo:;i;è' .hèt volg�nde worden
medegedeeld.. Hij is gebor.en op 30.4.1896 te Brion de Couvria,
van Spaanse nationaliteit �n woont te Parijs, 35 Av.nue Fock.
Hij is bui:tengew.oon. hoogJ.erae.r · in de Spaense letterkunde en .
onderstaat�secreta�is in het emigrantenkabinet Giräl. Op 13
October 1947 is hem een Nederlands.visum verleend voor éên maand
onder voorns.arde, dat hij zich gedurende .zijn verblijf' hie:r te
lal;ld� van politieke actie zal onthouden.
..
·

•

<J

t

l

Bij zijn aanvrage om een Nederlands visum·werd door hem
als rererent�e opgereven Anna Aleida HB'YI:IBN, geb. 8.1.1909 to
Emmen, echtgenote v.?n .P. ILMA, presidente van de Vexan�ging
"Vrij Spanje 11 •
•

In .1 g46·· is .OP �en tweetal te Am.sterdatn en Rott-e�dam g�
ho·1àen vorga.deringen van de v .... renip;ing �1 Vrij Spanje" �'!La ep:::?ker·
opgetreden de Spanjaard 'Rafael San�hez- GUERRA, Minister in het
emi�antPn kabinet Giral. In deze vergaderingen :werà medegedeeld,
dat José de BENITO 'verhinderd mas als aprt leer· op te trod�,n.

Tar vo1doening aan het op de in December gehouden baàpre�·
king te 's-Gravtnllage do.or m, verte.geno:voordi,o;er gedane Vil:r.zoek,
. Christiaan SMIT, gèb.
'doe ik U hierbij eo� foto toekomen van
11.9.1907
te
.Amsterdam,
won.
Nwe
.Al'tlatelläde
'163 te .Amsterdam,
/ genoemd in l;Ilijn aan u. gericht schrijve "N,Q. 21306
dd 15.11.194_7·
1;_
:
t
.
Het Hoofd van de

I{

CElîTRALE ·V.EIL!G3EIDSDIENST'·
;,,;,' name!!-s deze:

y '

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
GRONINGEN •

...

.

J. G.. Crabbondam

Notitie van B III b.
Bij ID Den Haag is omtrent de politieke oriëntatie van
Dr. GEBKo niets naders bekend.
/

/
/

Prof. José DE BbNITO, geb. 30.4.1896 te Brion de Cmuvria,
'6-tütenge 100n hoogleraar Spaanse letterkunde� van Spaanse na tionaliteit, wonende te Parijs, 35 Avenue Foch,
is Onderstaatssecretaris (Emigranten�abinet Giral) ••
Hem is een Ned. visum verleend (telexbericht Ned. Visadienst
dd. 13.10.1947) geldig gedurende één maand en onder voorwearde,
dat hij zich gedurende zijn ve::;:blijf in Nederland van politieke
actie dient te onthouden.
Vol�cns eigen opgave heeft hij een ll'rans dipl. visum.
In 1946 zouden door de Benito, alsmede door Rafaijl Sanchez Guerra,
Minister in het Kabinet Giral, in Nederland een aantal voordrach
ten worden gehouden.

Bij de c.v.D. is bPrkend dat Rafaël Sanchez GUERH.A, in Nederland in
een t, eetal vergad,,.ringen uitgaande van de Ver,n. 11 Vrij Spanje 11,
als sprE'ker is opgetreden en v1el op 24 .11 .1946 in, het Concertge
bou · te Am.sterêlam en op �5.11.1946 in "Ons Huis" te Rotterdam.
Ve::·t:lagen van hr,t gesprok:ene bevinäen zich in OD 177 •
In beide vergadering�n werd mede�edeeld, dat José DE B�NITO ver
hinde-d was als spreker op te treden.

Bij zijn aanvrage om een Ned. visum ,erd door José D:t Bl:iNITO als
referentie opgegeven Mevr. Anna Aleida lli!YNEN, echtgenote van
A.IM.A, geb. 8.1.1909 "f"e 'filmme.p., ·onenae te Amsterdam, presidente
van de Ver. "Vrij Spanje 11
Foto van José Dl!i 1:3.BtfITO gaat hierbij.

'

B III b, 13.12.1947.
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Naa r aanleidin� van het schrij�n van de Cen
trale Veiligheidsdienst te s-Gravenhage, No.2,,�338, d.d.
18 November 1947, betreffende het verzoek om inlichtingen
aangaande Prof. José de Benito en de inhoud van de lezing,
die hij te Groningen heeft gehouden, kan, na een ingesteld
onderzoek, het volgende worden vermeld:
In 1946 is te Groningen o-pgericht een "Culturele Club",
waarvan ongeveer 130 vooraanstaande personen, zo als Profes
soren, Doktoren, Groot Industrielen, Hoofd-ambtenaren eet.
lid zijn. Voorzitter van genoemde Club is:
JACOB SLUITER, geboren te Rotterdam 8 September 1902, Direc
teur Levensverzekering Mij. R.v.s. wonende te Groningen,
Ubbo Emmiussingel 2, een man, die te Groningen gunstii; be
kend staat. Af en toe ore;aniseert de voorzitter een bijeen
komst voor de leden, waar dan een lezing, doch uitsluitend
op cu;i.tu.:reel gebied., gehouden wordt.
Op Vrijdag 24 October 1947, kv,am de Heer
,�
Sluiter van.. Dr. Geers" lector in het Spaans aan de Universi
teit te Grom.11gen, -Eeweten, dat Prof. ·José de Benito be
reid was om gratis een lezing te houden voor de leden van
de Culturele Club. Hij kon deze lezing evenwel alleea
houden op Zaterdag of Zondag. Omdat op Zondag 26 October
1947 geen zaal in Groningen te krijgen was, heeft de voor
Zitter, de Heer Sluiter, een grote kamer in zijn woning bes,,.'.
schikbaar gesteld, waar t0 en door Prof. José de Benito een
Spaanse lezing, direct in het Fra�s vertaald, is gehouden
over CERVANTES, de schrijver van '�DON QUICHOTTE� Aanwezig
waren ongeveer 15 personen, waa.roniBr de vrouw van Professor
Dekking, "..Mevr. Du Rij van Beest-Stolhe, Dr. Charlot, lector
Franse letterkunde, en echtgenote-;--Dr. Edgar, leraan in
Wiskunde en echtgenote, Dr. Geers en echtgenote, rDr • .En els,
leraar in de Franse taal en letterkunde en de voo li��j ':' ''
De lezing, die zoals gezegd, direct in het Frans werd ver
t1:1ald, bevatte geen woord over politiek. Nadat de lezing
beeindigd was heeft Mevr. Charlot, die streng Katholiek is,
aan Prof. José de .1:>enito een vraag gesteld over de Katholie
ke Kerk in Spanje, waarop laatsgenoemde heeft geantwoord,
dat hij daarover niet kon spreken omdat hij dan de politiek
erin betrekken moest en dat niet wilde. Hij heeft daaraan
toegevoegd, dat de Nederlandse Regering hem als emigrant
asylrecht had verleend onder voorwaarde dat hij Zich niet
met politiek mocht bemoeien en dat hij Zich aaj1 deze voor
waarde stipt wilde houden.
J:nige aan�ezigen hebben nog aan Prof. José de
Benito gevraagd of hij niet een dag in Groningen wilde
blijven, doch daarop heeft hij geantwoord, dat zulks niet
mogelijk was omdat hij zich de volgende dag(Haandag 27
October 1947) om drie uur moest melden bij de Politie te
Amsterdam.
Van Pro�. José de Benito weet men te Groningen
alleBn, dat hij Hoog-leraar in het Handelsrecht is geweest
te Sarragossa. Voorts meent men te weten dat hij Uiniste
r
is geweest in het RepublH:eins Kabinet v,;,.n Spanje.- ___
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - -_
Groningen, 25 November 1947 .
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n.a.v. een artikel in "De Waarheid",
Gron. editie van 28.10.1947.

G:EHED4

IIIc 3

Y. � ) ::

Prof. José de Benito.

_, 7

Wellicht ten overvloede moge ik UH aandacht vestigen op
' een artikel in het dagblad n-ne Waarheid" (editie Groningen), :van
28 October jl., betreffende een op Zondagavond 26 October d.a.V,.,
ten huize van de familie Sluiter gehouden lezing door professor
José de Benito, een Spaans republikein in ballingschap.
0

Ik zal he·t zeer op prijs stellen· te norden ingelicht
aangaande de inhoud van deze lezing en van de wellicht daaraan
verbonden bespreking • .

�,

. In verband met de mogelijkheid, dat het initiatief tot
deze lezing zou samenhangen met een bepaalde politieke ac�1e,
moge ik U verzoeken,· daarnaar onderzoek te \"lillen doen en mij
het �eoultaat daarvan te willen doen berichten. De.erbij zel ik,
zo �ogelijk, gaarne vernemen, wie deze lezing hebben bijgewoond
en/of voorbereid en welke hun politieke antecedenten en achtergrond zijn.
Nadere gegevens betreffende de persoon van professor de
Benito en zijn �erblijf hier te lande, �elke bij het onderzoek
bekend· mochten worden, zie ik mode met belangstelling van U tege

moet.
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een vr11e gedachte in 'Neder Jan dl
Professor de Benito in Groningen

Zon!'lagavond 'Was de Spaanse republikein in ballingschap, prof.
José de Benito gast in Groningen, waai' hij zou spreken over "De
vrije gedachte en de huidige Spaanse cultuur''.
De familie Sluifer, hiermede de traditie van de "verlichte" acht
tiende-eeuwse salons weer opnemend, had haar huis gastvrij
voor deze spreekbeurt beschjkbaar gesteld.
Een klein gezelschap had zich om -aan het Nederlandse volk te
ten huize van dr. Sluiter verza- verhalen hoezeer de Vrije Ge
meld om blijk te geven van zijn dachte in het land van de Hitler
warme belangstelling voo1· het tl'awant wordt vertrapt.
gemarteldii Spanje en ooit om Professor Benito heeft nu een
van de spreker het laatste nieuws "ongevaarlijk" thema behan
te vernemen over de �trijd die deld: ,.de con:dition hUlllaine van
1 zowel in Spanje als daarbuiten Don Quichotte". Hierin tekende
wordt gevoerd, tegen hem, die hij de schepper van de dolende
zijn opkomst slechts dankt aan ridder als een strijder voor vrijHitler en Mussolini.
heid en recht. Zo heeft, zij het
De aanwezigen wachtte echter symbolisch, de stem van het
een onaangename verrassing. Vrije Spanje in het onvrije Ne
Het Nederlandse consulaat in derland toch geklonken.
Parijs had a'3n deze banneling
verboden over � ,,politiek" te
spreken en hiervan de afgifte
van een visum afhankelijk ge
steld.
In Nederland - in de wande
"westerse democ1·a�ie" genoe
- mag de vrQuw Vr.J1 een
nister van bUitenJandse zak
wel met Winterhulp-tam-ta ,
aan de Haagse chic, Fra
sinaasappelen verkopen, m ar
aan deze uit zijn land ver;faa de
("eleerde is hef niet geoorl fd
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