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lo[et betrekking tot Uw brief J:Jo .68535, d . d . 15-9-49,
wo r dt het volgende bericht:
De Stichting "Vacantie Kinderfeest 11 (V. K.F.) is oorspronkelijk op initiatief van onderwijzers, aan~esloten bij
de Neder....-landse Onderw ij zers Ver enig i ng ( N.o .v.), welke een
vertakking is van het N .v .v ., ge s t ich t. Aanva.nkel ij k was
deze stichting een op zichzelf staand lichaam, doch thana is
zij een onderdeel van 11Va cantie-vreugd 11 ; het toezicht wordt
uitgeoefend door de Raad van Lichamelijke Oefeni ng der Gemeen te Rotterdam, waa rin vers chillende afgevaardigden van
gemeente lijke instellingen, van sportorganisatie's en onderwijzers zitting hebben; deze overkoepelt alle organisaties
welke k inderen uitzenden, en verricht haar werkzaamheden
enkel en alleen ten behoeve d er kinderen, ongea cht de politieke richting, welk e de ouders toeg edaan zijn.
De V.K.F. (niet Vacantia kinderhuis) heeft de beschikking overeen t we etal kampen, n.l.een te Nieuw Ginneken en het andere te Baarn, welke laatste eerst dit jaar in
g ebruik g enomen is.
Het Bestuur van de V.K.F. wordt gevormd door de volgende personen:
/'/
Kui,iper, Cornelia, geboren 19-4-1908 te Rhoon, onderwijzer o.o., Melkpad 4; voorzitter;
~t
· e tzger, Johann Heinrich, geboren 25-8-1900 te Rot-terdam, onderwijzer 0 ol.O., ]ueiendaal 248; secretaris;
~~
Breurman, Hendrik, geboren 31-1-1899 te Rotterdam,
? onderwij zer o. o., Bo reels traa t 37b, penningmees~er, allen te
Rotterdam.
·
Allen worden gerekend te behoren tot de act i e,v e~eden
van de Partij van de Arbeid.
Het feit, dat in Augustus ongeveer 60 kinderen in het
kamp te Nieuw Ginneken vertoefd hebben, vindt zijn oorzaak
hierin, dat het betrokken kamp gedurende enige tijd onbezet
was.
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Onderwerp:"Belgische Kinderen in Nederland
onder leiding van "~ Solidariteit".-
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Ten vervolge op d.z.schrijven,No:432-Geheim,
d.d.l9 Augustus 1949, naar aanleiding van de inhoud van de
als bij1age daarbij gevoegde nota van "Spi1",No:B.D.A./
1-067/W.400, d.d.12 Augustus 1949, be~reffende bovenverme1d onderwerp, moge ik U berichten, dat mij heden bij informatie, het vo1gende is geb1eken :
"Bedoe1de Be1gische kinderen hebben, onder 1eiding van de in de nota van "Spi1" genoemde personen, van
1 tot en met 19 Augustus j .1.inderdaad verb1ijf gehouden
in bet ••vacantie Kinderhuis Rotterdam", gevestigd in het
U1venhoutsebos, onder de gemeente NIEUW-GINNEKEN, nabij
Breda.
Dit Vacantie Kinderhuis behoort in eigendom toe
· aan een Rotterdamse vereniging van neutra1e onderwijzers
van de 1agere scho1en, welke van gemeente-wege mede wordt
gesubsid1eero.
De administratie betrefrende de in dit vacantiehui
tijde1ijk te p1aatsen kinderen, wordt beheerd door de =-==--=
. taris dier vereniging, genaamd: J.H.¥ETZGER, onderwijzerJ
~nende te ROTTERDAM, Meiendaa1 ,-NO: 22m.
Met de bouw van bedoe1d Vacantiehuis werd een aanvang gemaakt in Mei 1937 en de z.g.n ... Eerste Steen" q.aartoe werd ge1egd door de toenma1ige Burgemeester van Rotterdam, wij1en Mr.P.Droog1ever Fortuyn.
A1s beheerder en tevens a1s huisbewaarder, fungeert nog steeds de in 1937 daartoe door het Rotterdamse
verenigingsbestuur aangeste1de:
~
VAN DER GRAAF, Adrianus Pieter, geb.te Heenv1iet,
22.5.1873 en diens echtgenote:
t
KLEEFKENS; Hendrika Maria, geb.te Rotterdam, 15.9.
~ 1886, die beiden hun vast verbiijf in het gebouw hebben.
Laatstgenoemde is tevens be1ast met de verzorging
der maa1t~jden voor de kinderen en hun bege1eiders.
Gedurende de zomermaanden verb1ijft regelmatig
een aanta1 van 50 a 65 kinderen in het huis, meesta1 voor
twee of drie weken.
Vroeger waren het uits1uitend Rotterdamse kinderan, die voor p1aatsing in aa.nmerking kwamen, doch in de
1aatste jaren werden echter ook kinderen uit andere Heder1andse steden toege1aten.
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De Belgische kinderen, die van 1 tot 19 Augustus
j.l.in het Vacantiehuis zijn ondergebracht geweest, vormde
de eerste groep buitenlandse kinderen.
Aanvragen tot plaatsing van kinderen in bedoeld
Vacantiehuis, moeten worden gericht aan vorengenoemde Heer
J.H.METZGER, te Rotterdam.
De kinderen die voor plaatsing in aanmerking komen,
moeten behoren tot de - de lagere school bezoekende - jeugd
in de leeftijd van 6 - 14 jaar.
Ofschhon - volgens de verkregen inlichtingen - het
bestuur van bedoelde Rotterdamse vereniging zich politiek
geheel op neutraal standpunt plaatst, waren het vanaf de
bevrijding tot nu toe, vrijwel uitsluitend kinderen van
leden van de P.v.d.A., onder toezicht van mede tot die partij behorende leiders, die in het Ulvenhoutse huis hun vacantie doorbrachten.
Of de kinderen, tijdens hun verblijf
huis, op een of andere wijze onder politieke
kon niet worden vastgesteld.
Ten aanzien van de heheerder-huisbewaarder, de ...."'"""""
genoemde A.P. VAN DER GRAAF, is bekend geworden, dat hij na
de bevrijding tot omstreeks Juli 1946 is geabonneerd geweest op nne Waarheid" .In hun omgeving worden hij en zijn echtgenote beschouwd als te behoren tot de P.v.d.A,De in de nota van nspil" vermelde Belgische geleiders, waren in het bezit van een Belgisch paspoort en behoefden zich - -ingevolge de desbetreffende bepalingen van
het Vreemdelingen-reglement - niet bij het hoofd der laat, selijke politie te melden, omdat zij minder dan 30 ac.n~~er~~eE
volgende dagen in Nederland verbleven.
Deze begeleiders hebben - voor zover bekend - zich
uitsluitend bezig gehouden met hetk toezicht op- en de verzorging van de aan hun hoede toevertrouwde kinderen. Zij
hebben zich dagelijks met die kinderen in het Ulvenhoutsebos, en een enkele .maal in het dorp Ulvenhout opgehouden.
Volgens de bekomen inlichtingen, hebben zij zich
behoorlijk gedragen.en er is niet gebleken, dat zij met
communistisch georienteerde personen,hetzij Nederlanders
of Belgen, in contact zijn geweest.
Uit het vorenstaande moge U blijken, dat bedoeld
Vacantie Kinderhuis niet als een communistisch - of daarmede sym.pathiserend centrum,kan worden beschouwd.
Ter completering van het aan "Spiltt te richten
antwoord, ware het wellicht nuttig, naar de politieke antecedenten van bedoelde Rotterdamse vereniging, of althans
naar die van vorengenoemde Heer J.H.METZGER, nog een onderzoek te doen instellen."
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VoorviTerp : Vertr el( van Be l g :i. s che k i nderen naGr Neo.e r;:.
land, onder de bes che r ning van ~o n zo Sol idariteitn , Socials di e n s t van h a t Onafha n,kelijldlEl1dsfront.,
Er werd ~ij-~ede g ede e ld da t 62 Be l g i s chc k in~
daren zich van l-8- tot 15-s_..q.9,. na a r Ne de r la nd (u:.venhout) zullen bo g even , d oo r tuss onko:ns t va n de or ganisutie · nOnze Solida r itoit ~ ~
·Volgende pers onen sullen do kinde r e n b ogo lo~dan: -

~j JASSOG~~· Va lerio, ::mgchuwd y g eb or on to .I11:.1o t .. op
l?-6.- 1909, ul' wonendo 1 64, Jac ~nainst rc:H~ "t 0 ,
Betrokkene hield zich bozig ;not alle formali t eH oH
botreffende daze rois ~
·
~• .Q...Q.llilAl Odette 1 geboren te Ettorboek, op 1-B-~-919 .,
gehuiia-vest te Brussel, 10 1 rue de l'Inquisitlon~
Betrokkene heeft reeds in 1948, kinderen vorgezeld
naar Zwitserland, ondor de b e schor !lling va n vrOnzo
Solidari to i 'G" o-

-r
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TENRET 11 Alberta,. ,:seboron op 20-1-1910, wononde te
Froidcllapolle·.,
Yh_NDENBERQ, Jottie, goboren op 25-2·-1918~ wonondo
te .Antworpon, Alf~ Engolstraat 1 n° 14~
~ §.IAENS, Leon, go boron te I.ol;l;ren op 10-10 ·-1929~
gohuisvost to Vorst, Bd <> Gu1j.1 .. Van Haolen 1 40 ..
Botroklcono hooft roocJ.s in 1948 1 kindoron naar Zwi tsorland vorgozold, onder do beschorning van nOnzo
_ Solidaritoit"~
WINKI~.z.. Mario-Jose, gobo~~;m c.:;·, ~6-9..,.!6., to Stot~1~1ort t
wonondo to Housy, Koning1n Astr1dlaan, 209~
Gaarno ontving ik allo inlichtingon dio U
o;atront dozo zaak zoudt lcunnon inwinnon.;
Do 12 Augustus : :949 . .
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Onder aanbieding van bijgaande - gisteren,
18 dezer , van "Spil" ontvangen- nota,No:B.D.A./l-067/W.
400, d.d .l2 Augustus 1949, betreffende bovenvermeld onderwerp, moge ik U het vo1gende berichten :
Het in de nota genoemde dorp ULVENHOUT, behoort
tot de in de nabijheid van BREDA gelegen gemeente NIEffiVGINNEKEN.(voormalige gemeente Ginneken).
In het onder het Staatsbosbeheer staande "Ulvenhoutsebos" is sedert een aantal jaren v66r de oorlog gevestigd het "Vacantie Kinderhu is Rotterdam".
Het is mij bekend, dat dit kinderhuis v66r de oorlog gedurende de zomermaanden werd benut voor het onderbrengen van ter bevordering hunner gezondheid aaartoe aangewezen kinderen van leden van de S.D.A.P., voorname1ijk
uit Rotterdam.
Naar de huidige·organisatie en doelstelling van
dit Vacantie Kinderhuis - waarvan ik aanneem, dat daar de
Belgische kinderen hebben verblijf gehouden - zal door mij
een onderzoek worden ingesteld, waartoe ik van bijgaande
nota afschrift heb genomen.

-

Het resultaat daarvan zal U nader worden bericht.
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