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27 m 1951RAPPORT VAN KB

Voor GW

No. 3508

Betr. : "VERENIGING MASARYK

Betreffende de in margine genoemde Vereniging,
ontvingen wij van betrouwbare zijde onderstaand rapport.

"Van de drie leden der commissie, die de oude
Vereniging Masaryk moest liquideren (Dr. K. REMES, Ivo BRUZA,
Vaclav VANEK), tracht Dr. RBMES alles op de lange baan te
schuiven en de voormalige secretaresse-penningmeesteresse
Liba KLEKARVOVA, die noch geld noch papieren wilde (kon)
overhandigen en Ivan GADOUREK, die als revisor zei, dat er
in het financieel beheer wanorde heerste, te ontzien.

Ivan GADOUREK heeft op de desbetreffende ver-
gadering willen suggereren, dat de schuld bij anderen (bijv.
bij KAPR) lag.

Toen dat standpunt als gevolg van een brief van
RICAR niet meer kon worden gehandhaafd, heeft hij f 15,- te-
voorschijn getoverd en aan Ivo BRUZA als voorzitter der com-
missie gestuurd. Dat hij die f 15,- bewaarde, zou hij een paar
maanden tevoren al aan Dr. RTME3 hebben medegedeeld. Zijn
documenten zou hij later op een, algemene vergadering over-
handigen, maar in dit plan schijnt verandering te zijn gekomen,
getuige onderstaande brief, die de mentaliteit van Ivan GADOUREK
even duidelijk karakteriseert als de brief, die hij destijds
aan Ir. VLADIMIR BRUZA stuurde.

Den Haag, 12-11-1951.

Mijnheer VANEK,

Op Uw vriendelijke brief geschreven op Aller-
heiligen, deel ik U mee dat ik de documenten van de Vereniging
"T.G.Masaryk", welke mij waren overhandigd door de Heer RIOAH,
afgegeven heb aan de Heer REMES.

De reden: een zaak van persoonlijke smaak.

w.g.I.Gadourek.

De bedoeling van Dr. REMES is waarschijnlijk
onverwacht een "algemene vergadering" uit te schrijven en dan
de liquidatie-commissie voor ontbonden te verklaren om aldus
een situatie te redden, waaruit langs normale weg noch Liba
KLSKAROVl, noch de Heer K. ERBAN, noch I. GADOUREK zonder
kleerscheuren kunnen worden gered.

Opmerking: Ivan GADOUREK kan zich keurig voor-
doen, maar uit zijn brieven leea?t men hem het
beste kennen. Zo schreef hij aan Ivo BRUZA even-
eens z.g. vriendelijke woorden, maar ook in die
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brief verklapte het slot zijn onoprechtheid door
er op te wijzen, dat Ivo BRUZA overigens zelf
goed op de hoogte was, omdat hij destijds op de
vergadering Immers alles had opgeschreven. (Tegen
het maken van aantekeningen door Yera SPURNA en
Ivo BRUZA had de voorzitter KOROLKOV -een uit het
U.A.F. gestoten student- geprotesteerd.)
Opmerking II: Liba KLEKAROVA zei, dat ze de do-
cumenten aan haar verloofde WHS zou geven. Deze
heeft getracht door middel van die documenten
in contact te komen met Dr. BRAUN, hoewel deze
aan Liba KLSKAROVA reeds had gezegd, dat hij
niet op kennismaking met Rudolf WBIS gesteld was.
Niet onmogelijk zijn die documenten -vermoedelijk
in goed georganiseerde wanorde- nu door WEIS aan
Ivan GADOUREK afgestaan.

KB, 26 November 1951»J
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U I T T R E K S E L

Uit : C$ 1997 Naam: fORRESPON^EKTIE MET PHÖCURETJRS«GEMEHAAL I'S HE-
•^ERLAff'Ö,

Voor : 0-iJ 1718 Naam: -TSJECHISCHE yEREHIGOTG T.G.MASARIJK.

Ag. nr: CX 121471 Afe. : BV*. Datum:25-10-51.

Aard van het stuk: Be tref t: Organisaties van vreemdelingen van de "Achter het Ijzeren
Gtor dijn "landen *

AFSCHRIFT DITGAAHtE BRIIP AAN -t>E HEER PROCUREM-ÖEMRAAL, FOD -ÖIRECTJSTJR VAN
POLITIE BIJ HUT (SRECHTSBOi1 TB LEEDWAR^SW.

Ingevolge Uw verzoek ter vergadering van Procureurs-Generaal van 20 September
1951 is door mijn dienst een verzamelrapport samengesteld betreffende de ver-
schillende in ons land bestaande organisaties van vreemdelingen van de "Achter
het Ijzeren Gordijn" landen.
Ik-moge U mitsdien een exxmplaar van dat rapport doen toekomen.

Uitgetr, door: U, Op aanwijzing van: ACE I <

Datum: 5-1-52.
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\\. MA8ARYK Vereniging.

Deze vereniging werd opgericht met het doel een binding
tot stand te brengentussen de hièrte lande reeds lang verblijvende
Tsjecho-Slowaken en de nieuw gearriveerde vluchtelingen. De oprieh-
t ings vergade ring had plaats op 13.5.1950 te Amsterdam} het aantal
leden bedroeg aanvankelijk 75.

Tot voorzitter van de vereniging werd gekozen de gewezen
Tsjechische Gezant, Karel ERBAH, gewoond hebbende te ' s-Gravenhage ,
Bankastraat, die inmiddels op 8.3.1951 naar München is vertrokken
en daar momenteel v/erkt voor '|T~iadio Pree Europe".
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Als vice-voorzitter werd benoemd Ing. Bohumil SIMEK,
voormalig handelsattaché* van Tsjecho-Slowakije in Nederland,
gewoond 'ebbende'te1s-Gravendage, JOG. Israelsplein no. 25»
die in October 1950 naar Canada emigreerde.

Als secretaris fungeerdeLibuse KLEKAROVA ( hierboven
reeds genoemd), terwijl de Tsjech, Vaclav KAPR, geboren 25.7.94
te Praag, van beroep directeur Typografische Instituut te Amster-
dam, wonende te Amsterdam, Admiralengracht 59hs, optrad als pen-
ningmeester.

Tot ere-voorzitter werd benoemd W.VALK, secretaris van
het Tsjecho-Slowaakse Hulpcoinité* voor politieke vluchtelingen,
wonende te Amsterdam, Victorieplein 47.

In het afgelopen jaar is er weinig activiteit uitgegaan
van deze vereniging en zijn er slechts vier gesellige avonden
geweest voor de leden.

Door het vertrek van SRBAH en SIMEK was het noodzakelijk
om een nieuw bestuur te vormen.,

Door inmiddels onder de leden gerezen tegenstellingen
is het evenwel niet gelukt een nieuw bestuur te vormen en werd
de vere-nlging T.ff. MASARTK in Augustus 1951 geliquideerd. In h^ar
plaats plaft-tm werd opgericht de vereniging "SDRÜZEMI - ï.G.MASARYK"
( Het gezelschap T. G .MASARYK).

Het bestuur is als volgt samengesteld:
*"

Voorzitter: Charles REMES, gebofenl2.11.08 te Comnice,
adviseur Ned. Radio Unie, wonende te Hilversum,
Hoge Haarderweg 6.

Secretaris: Rudolf PRANKL, geboren 23.6.10, van beroep koopman,
wonende te Amsterdam, Bos en Lommerwe'g 341.

Bestuurslid:Karel PATZAE, geboren 14.4.96 te Horni Ruaodol, van
. beroep werktuigkundige, wonende te Amsterdam, Haar-
lemmermeerstraat 391»

BestuurslidrMUROSLAV STEDRY, geboren 24.2.21 wonende te Amsterdam,
Gerrit v.d. Veehstraat 39A.

De tegenstellingen,die reeds in de G.T. Masaryk Vereniging
aan de dag waren getreden^,bestaan evenzeer in en om deze nieuwe
vereniging. Verschillende ex-leden van de Masaryk- Vereniging be-
schuldigen de leden van de nieuwe vereniging van links-socialisme,
en verwijten hen te behorentet de groepering die in Tsjechoslowakije
de weg voor het comminisme heeftbereid.

Vereniging "Karel HAVLICEK BQHOVSKY'.'

De enige Tsjechische vereniging, die in communistische zin
activiteit ontwikkelt, is de Vereniging "Karél HAVLICEK BOROVSKY",
gevestigd te *s-Gravenhage.

De voorzitter van deze vereniging was Vaclav V. CERÏÏY, ge-
boren 23.9.97 te Nasavzk, van beroep bontwerker, wonende te's-Gra-
venhage, Beeklaan 359.

De tegenwoordige voorzitter is Josef VËDRAL, handelaar in
muziekinstrumenten, wonende te 's-Gravenhage, Molen-straat 19, ter-
wijl als secretaris optreedt Josef MUSIL, van beroep bontwerker,
Tasmanstraat 95 te 's-Gravenhage. De functie van bibliothecaris word-
waargenomen door Rudolf OLIVA, bontwerker, wonende te 's-Gravenhage
Noordeinde 139. '



- 3 -

De leden van deze vereniging komen regelmatig op iedere
eerste Zaterdag van de maand iri het café"-restaurant "Carlton",
Bezuidenboutseweg 16 te 's Gravenhage bijeen. De "bijeenkomsten
worden slecht bezocht. Ook lager personeel van het Tsjechische
Gezantschap bezocht deze bijeenkomsten.

Het merendeel van de leden van de vereniging bestaat uit
clefaitisten en opportunisten» die aan de ene kant bang zijn voor de
koirst van de Russen en de machtsovername door de communisten in.
Nederland, maar aan de andere kant bang zijn, dat zij geen Tsjechische
pas meer zullen krijgen of een visum om naar Tsjecho-Slowakije te
reizen, om hun familie daar te kunnen bezoeken, of hun bezittingen
in dat land nog te kunnen behouden.

Zoals in alle emigrantenkringen het geval is, bestaafeook
in de Tsjechische emigrantenwereld esaa vê lfctetd jf$&- belangen en
opvattingen0

In dit verband moeten ook nog genoemd worden de pogingen,
die door de Tsjech Ivan GADOUREK, geboren 11 Juli 1923 te Brno,
dre in de sociologie, wonende te 's Gravenhage, Adriaan ïauwstraat
12, aangewend worden om hier te lande te komen tot de oprichting
van een stichting genaamd "Het Tsjechoslowaakse Buitenlandse
Instituut in Ballingschap", waarin links socialistische tendenzen
tot uitdrukking komen evenals dit het geval is in de nieuwe door
Tsjechische emigranten opgerichte politieke partij, genaamd
"Strana Prace" (Arbeiderspartij), welke reeds in het buitenland
bestaat.
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No.: 2916
Betr.: VERGADERING VERENIGING MASARYK d .d .2 1-7-1951 te A'dam,

Onderstaand enige notities over de voortgezette
vergadering van de Vereniging Masaryk op 21 Juli in Hotel
Krasnapolsky te Amsterdam.

Ing. V.BRUZA trad op als voorzitter.
k *.t»~~<(\V protesteerde, dat de candidatenlijst,

die de vorige maal was aangenomen, ongeldig was verklaard,
omdat twee candidateh hun functie weigerden. KOROLKOV verklaar-
.dejgeen enkele f unc t i e meer t e willen aanvaajrdeii ̂  m

~~~~~m~~~~ "Opmerking; KOROLKOV zocht bl i j kb^aar '̂e'ë'n""r ed'ên
om niet in het bestuur te komen. Niet onmogelijk staat dat in
verband met het volgende. Aan Dr. &.RSMES, Ing.V.BRU2A en

x| A.HAjjEK was bekend geworden, dat KOROLKOV - toen hij reeds
i een*zaak had met 6 mensen - rustig een half jaar doorging met
f z i jn toelage als student op te strijken.

teruggekomen op het besluit van de vorige
vergaderingen om over öandidatenlijsten en bloc te stemmen en
er zou voor iedere functie afzonderlijk worden gestemd en
tegen de afspraak en de statuten in ... openbaar.

R.FRANKL is met zijn wagen overal geweest om
"aanhangers" te winnen en later om ze af te halen, want hij
wilde secretaris worden.

Sr gaan geruchten, dat FRANKL's Canadese pas
verlengd moet worden en dat zulks slechts in Canada kan
gebeuren. FRANKL zounvrezen, dat hij bij vertrek naar Canada
niet v] e er een visum voor ̂ ed er l and kan krijgen. En omdat hij
hier nog veel geld moet hebben, waarvan de herkomst duister is,
zou hij zo gaarne in het bestuur willen om t.z.t. te kunnen
aantonen, dat hij in Nederland niet gemist kan worden.

Zeker heeft ?RANKL in de vergadering opgeschept (?)
over zijn connecties in Canada en Amerika; wie daar heen wilde,
die moest maar bij hem komen, de zaak was dan-zo in orde.

Verder zei FHANKL bij de Vreemdelingendienst alhier
te hebben geïntervenieerd ten gunste van J.'̂ iiöfej; deze kwam
daardoor nu weldra vrij.

Gekozen werden o.a.

Voorzitter: Dr.K.REMBg,
Secretaris: Rudolf PRANKL
PenningmT"; Ing. K. PAT ZAK, l*.
een man van de sport. !y

.WIJGHERS
medewerker van TOMAN, maar

misschien niet slecht)
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*** die zeer bevriend was met LIBügE.. .
' A J ü i s R , die in utrefint op de studentn

gadering^^W^^ en L-KIEKAR07A enz. zou hebben aangeduid met
d ef r aud anTên r en dieven.

YACLAV VMEK en ï. GADOURBK werden ook gekozen,
maar weigerden.

Besloten werd de verkiezing van het bestuur mee
te delen aan de Raad van het Tri j e Tsgechoslowakije te Washington
R.JTRANKL verklaarde die Raad niet te erkennen en hij wenste
daarom de aanmelding niet. Met dit "besluit" verklaarde de
vergadering zich accoord.

KB, 2 Augustus 1951
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Op 31 Maart 1951 is in Erasnapolski een vergadering geweest
van de Tsjechische Vereniging f.G. Masarijk.

Deze vergadering had een zeer rumoerig verloop en was zeer
verwarrende

Gedurende de gehele vergadering was er een sterke oppositie
van de zijde van GADOUREK, KLEKAROVA, WEISS en enige andere studen-
ten tegen Ing. Vladimir BRUZA, VALK en Vaclav VANEK.
Na veel lawaai werd uiteindelijk \Ing. BRUZA tot voorzitter gekozen
met ongeveer 75$ der stemmen. t̂sn̂ -r̂
Besloten werd om een commissie van 10 leden in het leven te roepen
welke voorbereidingen moet treffen om tot een nieuw bestuur te
komen. De commissie zal eens in de 14.-dagen vergaderen en élke..-?
maand verslag uitbrengen in een ledenvergadering. Binnen drie maan-
den moet een algemene vergadering bijeenkomen om een nieuw bestuir
te kiezen.

Het voorstel werd aangenomen en de commissie aldus samen-
gesteld:
zes door VAItK voorgestelde candidaten, te weten:
Ing. BRJIZLA, VTAHjSSIG, Vaclav YMEKyjAVÜREK, ̂HROÜDA en
en vijf leden van de oppositie, te weïenT
GADpuREK,OPRAKEL, KLEKAROVA, ^KOROLKOV entfeTjpji.
-—• Deze commissie zal ten huize van Mevrouw KASPAROVA vergade-

ren en wel voor het eerst op 14 April 1951.
Tevens wordt een ̂oorlopig begtuur^gekozen, waarin boven-

genoemde personen uit de commissie zitting hebben met uitzondering
van KOROIKOV, en dat het volgende werkprogramma krijgt: «
l* een werkprogramma in harmonie met de verplichtingen der emigra-

tie uit te werken;
2. iedere 14 dagen in Amsterdam bijeen te komen;
3. iedere maand een ledenvergadering bijeen te roepen, en daar de

bereikte resultaten mede te delen en aan goedkeuring te onder-
werpen;

4. binnen drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen,
die het nieuwe bestuur moet kiezen.

26 Juni 1951.
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DAT:
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22HEM951

MPPORÏ van D.

Aan: CVY/I

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag van D.M.3./I
met contact N.D.S.M. gehouden op 24.4.1951
bij de N,i).3.M.

Contact; deelde ;aedej dat de aaak waarvoor hij
Jj»M»0» w«nste te spreken in ^ean verband stond tot
d© JS*i^«t>«i£» doen dat een en ander betrekking aad QJJ
de vez^eaiijing iSjjöcixisch uuljgjcoffli^Ó te .uiagterdaa,
waarvan de llr» Vaï'lc öx-vboraitter la« juoor vorürük
vaii enig© leden naar het buitenland was de voreul-

zonder iioofdbostuur gekomen» Man had een al^omene
deriag bijaen^eroopen om tot de Terkiessi^ö

nieuw hoofdbestuur te kOiaon. üp de ^eiioudeu
raene vargaderla^ is men door oppoaiiiie.niet tot
verkiögiiii$ van een aiöuvi bestuur ^etkooen* tfoJ^eais'
zegsman laoest gevreesd vj'ox'den dat bet iu de bedoeling
van de oppositie la^ de veronigi^ in o ©a raeer volks-
doinocratiache richting te sturen» Contact acht «e het
raadzaam dat onze dienst eni^e aandacht aan deae auak

t vatidaar dat; hij desse aaak onder de acoiducht; van
«^. bracht* Vervolgens overhandigde hij Ai«^«j»

papieren betrekking hebbende op deae zaaic*
D#ïl*S« aegd© toe deze zaak onder de aandacht

van de betrokken instantie te breuken en de daarop
betrekking hebbende papieren te overhandigen.

D.-M.S./, 16 Mei 1951.
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Van : GW I
Voor: CO 109735

Bijlagen: diversen
Betreft i Tsj. Ver. MASARIJK

Bijgaande stukken werden door mij ontvangen van
D.M.S. I op 25 April 1951. Zij behoren bij CO 109735, bespre-
kingsverslag N.D.S.M. " ~~= '••""

D.M.S. I heb ik in grote trekken ingelicht over de
in bijlagen dezes genoemde personen.

GW I

7 Juli 1951.



deLeden van de

aaldelijk kwamen bij mij in het verlopen jaar Tsjechoslowaken vragen
de Vereniging Masaryk .niet wat meer zou kunnen doen. Hoewel initia-

tiefnemer voor de oprichting van de Vereniging Masaryk en opsteller
der statuten en ere-voorzitter van Uw Vereniging, heb ik mij toch lie-
ver niet willen mengen in de zaken van een Vereniging, die uitslui-
tend voor de Tsjechoslowaken is gesticht. Wel heb ik echter de klach-
ten - zonder ooit klager te noemen - aan het Bestuur doorgegeven en
er op aangedrongen, dat overeenkomstig art. 16 van de statuten een
reglement zou worden ontworpen, waarin o.a. de verkiezing van Bestuurs-
leden op democratische basis moest worden, geregeld. Tevergeefs!

Diep teleurgesteld door het niet herdenken van Uw President-Bevrijder
op 7 Maart en onaangenaam verrast door het bericht, dat sinds 9 Maart
nog slechts één der aangebleven Bestuursleden in Nederland vertoefts
wend ik mij thans tot U met deze suggesties Begin opnieuw!

Welke fouten er-ook gemaakt mogen zijn, zeker'is dat het enthousiasme
en de goede wil der leden niets te wensen hebben overgelaten. Het
heeft dan ook geen zin elkander door verwijten te verzwakken? beter is
het dankbaar te zijn voor de vier geslaagde avonden, die het Bestuur
heeft georganiseerd en te handelen naar een wachtwoord van Uw Presi-
dent-Bevrijder;

Ten einde de Vereniging weer op gang te brengen hoop ik binnenkort
een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Aangezien Uw Vereniging
thans geen voorzitter heeft, heb ik mij gewend, tot de Heer Vladimir
Bruz'a, thans Hoofdingenieur bij de fa. N.V. Coq te Utrecht en vroeger
prednosta odboru stro j a kovj^ (Min. prumysla). Deze heeft zich op een
verzoek -mijnerzijds bereid verklaard die Algemene Vergadering te presi-
deren. Tijd en plaats van die Algemene Vergadering hoop ik U zo spoedig
mogelijk te doen toekomen.

Mij rest .nog de hoop uit te spreken, dat niet alleen vele leden de Al-
gemene Vergadering zullen bezoeken, maar' dat zij ook zullen samenzijn
in de geest, die het Masaryks Benei, Stefénik.' en hun medestrijders mo-
gelijk heeft gemaakt een Vaderland te stichten, waarin eertijds plaats
was voor alle oprechte Tsjechoslowaken.

/

Met gevoelens van vriendschap;

W. Valk,

Victorieplein 47j tel 23937,
Amsterdam - Z.

l



Uitnodiging voor A.
lid van de Vereniging Masaryk.
Overeenkomstig mijn belofte deel ik U mede, dat op 31 Maart 8 uur te
Amsterdam ( Krasnapolsky ) een

vergadering zal worden gehouden en dat de Heer "VI. BruKa, thans hoofd-
ingenieur bij de fa Coq te Utrecht en vroeger pr~ednosta odboru stroj a
kov. (Min. prumysla) zich op mijn verzoek als ere-voorzitter bereid
heeft verklaard die vergadering te presideren. Eveneens op mijn verzoek
zal de Heer V.Vanëk de notulen opmaken en stembiljetten uitreiken.
Het schijnt mij wenselijk dat de vergadering het bestuurslid en de revisor,
die nog in functie zijn, van hun taak ontheft alvorens over te gaan tot
de verkiezing van een nieuw Bestuur. Als dit is gekozen zullen de be-
soheiden van het oude Bestuur aan het nieuwe Bestuur moeten worden
overgedragen,
Misschien willen sommige leden nu ook vragen stellen en dat is hun
recht. Maar ik blijf bij mijn suggestie van enige dagen geleden: 1/ERSPIL
GEEN TIJD HET NAKAARTEN; BEGIN OPNIEUW !
Verder beveel ik aan het Bestuur deze keer sleöhts voor één jaar te be-
noemen. In een te maken reglement, verplicht volgens art. -16 der sta-
tuten, dient te worden vastgesteld op welke wijze en voor hoe lang het
Bestuur wordt gekozen en bij overlijden of vertrek wordt aangevuld. Een
toestand als thans, die een oplossing der "oïisis" op democratische
wijze onmogelijk maakt, mag niet meer voorkomen. En evenmin mag ooit
7 Maart weer onopgemerkt voorbijgaan!
VAN HARTE HOOP IK, DAT U VOOR HET NIEUWËBESTUUR LEDEN ZULT VINDEN, DIE
Hüïï FUNCTIE' WIET BESCHOUWEN ALS EEN RECHT, 'DOCH ALS EEN PLICHT OM TE'
DIENEN EN DU ZICH STIPT HOUDEN AAN art.1 DER STATUTEN EN NIET BLOOT-
STAAN AAN .'"VERBORGEN INVLOEDEN. (Missohien mag ik er hier aan herinne-
ren, dat het aan vreemdelingen-niet- ingezet enen bij de wet verboden is
lid van een politieke vereniging te zjjn en het binnenhalen van de po-
litiek in Uw Vereniging dus een schending van het bij de Tsjechoslowa-
ken zo heilige gastraoht zou zijn). -
Rekening houdend met het bovenstaande, beveel ik U aan
als VOOfigĵ ER Ing. Yladimir BruSSa;
als VICE-VÖORZITTER_de Heer_Jaroslav_Taussig, die zeker de oapaoitei-

ÈêeïTcte Heer Bruzü zo nod~ig £e~vervangen;
als SECRETARIS__de_Heer V^olav Vanëk, die bij de eerste Bestuursverkie-

zïrig ëen~zeer grooï aanïal stemmen verwierf;
als PENNINGMEESTER de_Heer_A±J. Javurek, die perfect Nederlands spreekt

ën~scïïryïï en ïn wiens KanoTen Eeï financieel beleid zeker veilig is;
als 3IBLIOTHECARIS_de_Heer_Josef_Hrouda, student in de medicijnen te

LëïHënJ
als BmiOTHECARESSE_Mejuffrouw_Vëra^S£urna.

De functie van bibliothecaris, lijkt mij wenselijk, omdat ik geregeld
Tsjechoslowaakse tijdschriften ter beschikking heb en een veertigtal
boeken, waaruit met hulp der leden een bibliotheekje als eigendom der
Vereniging zou kunnen groeien.
Aangezien het in Nederland niet gebruikelijk is revisoren te benoemen
en het de bedoeling was en is voor Uw Vereniging de Koninklijke goekeu-
ring te vragen, heb ik in de statuten niet van revisoren gesproken en
geef ik U in overweging volgens Nederlands gebruik telkens op een al-
gemene vergadering twee leden aan te wijzen, die de boeken etc. moeten
controleren.
Misschien kiest U bestuursleden, die naar Uw mening beter berekend zijn
voor hun taak dan de door mij aanbevolen oandidaten; hoofdzaak is dat
Uw vereniging weer op gang wordt gebracht en het nieuwe Bestuur bezield
is door de liefde, welke Thomas Masaryk op 64-jarige leeftijd deed be-
sluiten alles wat hem lief was te verlaten om voor de Ts jechoslowakeïi
een eigen Vaderland. te stichten,
Met gevoelens van vriendschap: W. Valk (Viotorieplein 47, Amsterdam-Z;

tel. 25937
Mooht U leden weten, die deze uitnodiging niet ontvingen, dan verzoek
ik U mij dat spoedig mee te delen.
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r,a4(t .5., tytr^rat.Ing.Vladlmlr Bruza,geb. 21. 8. 1899 ,Bl jlhom/er*tr,a4(t

Jaroslav ïausslg,geb. 2. 2. 19o3, Prinsengracht 6 5o, Amsterdam-O.

Vaclav Van ek, g eb. 23. 12. 1885,Kribbestraat 17, Am sterdam- Z.

Agatln Jan Javurek,geb, 4. 4.192o,£iÊ Vechtstraat 68, Amsterdam- Z.

Josef Hrouda,geb. 28. 1. 1923, Thorbeckestraat 22,Lelüen.

Vera Spurna, geb. lo. 11. 1924, Van liiegh en straat 24 /l , Ara sterdam-^.
^

Rudolf Prankljgeb. 23. 6. 191o,3os en Lonirjerweö 3 4 1$, ATU 0 1 er d ara- W.

Ivan Qadourek,Jüt3fïasiiülJ£geb.ll.7.1923,^.drlaan r'au straat 12, JJen Haag,

Llbuse Klekarova,geb. 16. 2. 1925, Uourbetstraat 19,.<jnsterdam-Z.

Igor KorolkOTjgeb. ? ,1e Looiersdwajirsstraat 15, Ara s t er dam- 0.

Mlroslav otedry , geb. 24. 2. 192? , Hoemer Visscherstraat 3o A, of
Öerrlt van der Veen straat 39 a,

, i Amsterdam-Z.

m
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TSJECHOSLOWAAKS HULPCOMITE VOOR POLITIEKE VLUCHTELINGEN
Pro). Dr. J. P. KLEIWEG DE ZWAAN (Voorzitter); Mr. P. J. M. AALBERSE; Dr. G, BOLKESTEIN; DR. H. P. HEINEKEN;
Mr. G. J VAN HEUVEN GOEDHART; Prof Dr. G. VAN DER IEEUW; W. H, DE MONCHY; W, VALK (Secretarli-Pennlngmtester).

SECRETARIAAT: W. VALK
VICTORIEPLEIN 47, AMSTERDAM-Z.
TELEFOON 23937 AMSTERDAM,

I. S.

December 1950

Zo nu en dan wordt mij door een Ts j echo Slowaakse emigrant
'gevraagd of net niet mogelijk is door werken op het een of
ander schip een passagebiljet voor een reis overzee te .ver-
dienen. Ik moet hierop dan ontkennend antwoorden.
Niet. geheel onmogelijk is echter, dat ons Comité thans op
andere wijze iets kan doen voor hen? die een visum hebben
voor Canada of de Verenigde Staten of een dergelijk visum
kannen krijgen.
Hoewel het hier nog slechts een poging betreft om boven-
,bedoelde emigranten te helpen, geef ik belanghebbenden
'ernstig in overweging onderstaande vragen nauwkeurig in
t$ vullen en met grote spoed aan mij op te zenden.
Van deze gelegenheid maak"ik gebruik er aan te herinneren,
dat-o.pgave van adresverandering .steeds op prijs wordt'ge-
steld, omdat aulks in het belang der verhuisde emigranten
kan zijn.

Namens het Comité
W.Valk, Hon.Secr.

V_r a g_e n;

1. Naam en voornamen?. __

2. Wanneer en waar geboren?

3« Beroep'? _ „_„._

4- Heeft U reeds een visum voor
Canada of de Verenigde Staten?

5. Wanneer denkt U een visum
te zullen krijgen?

6. Bijzondere mededelingens indien
U meent die te moeten doen;



RAPPOHT van G.

Betr.: Tsjechische Vereniging F.G.. MSARIjjC

Bijl.: een

Ten vervolge op mijn rapport rj.<3. 31.5.1950 werd

'l* tm 1330

door relatie een uitgewerkte lijst overhandigd met alle leden van
de Vereniging .F.a. MA3AHIJK.

6 Juli 1950

OPKAAR7

DA?:



L i j s t v a n P e r s o n e n , d i e l i d

w e n s t e n t e w o r d e n v a n d e V e r e n i g i n

T. H. M A S A R I J K

No. N a a m Geb.Dat./Plaats A d r e s B e r o e p

1.
2.

3.

4.

5.

BILM, Rudolf,Ing.28. 3.15 Hodonin

27. 6.13 Praag
Frantisek

BUBMT, Otokar 16. 2.22 Hradec
Kralove

BURYSKA, Miloslav 10.10.28 Mor Bu-
dejovice

ÏÏLSTKËR, Edmund 6. 1.15 Jablomec
Arnost

Amsterdam,-Z.
Maasstraat 77 II
Best - Wiihelmina-
kanaalstr. 2
Zaandam, Westzijde,
p/a A.W.Sabel
Amsterdam-Z.
Zoomstraat 40 I
Leerdam, Vlutskant

no. 41.

6.

7.

8.

9.

V k

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ERBAN, Karel

FRANKL, Rudolf 23. 6.10 Praag

FRANKLOVA, Zden- 16. 8.21 Praag
ka

GEEIF, Marie 18. 2.15 Praag

Laren, Vredelaan 36

idem

Amsterdam-Z.
Jan Luykenstr.4l

GADOÜREK:, ivan
BARCUBA,Rudolf

HASËK, Arnost

HAVRDA, Joasf,
Ludvik

HLUBUCEK, Jiri

HÜBALffi, Miros-
lav

HDLY, Karel

HONOMICHLOVA,
Marie

HOST, Stani§lav

25. 2.22 Wenen

14.11.14 Frenstat

27. 5.22 Praag

13. 3.06 Klokooi
bij Turnov

16.10.25 Praag

14. 1.15 Frantis-
kov bij Trebon

12. 5.24 Plasy by
Kralovice

5.11.17 Plzen

Amsterdam -Z.
Merwedeplein 22 III
Delden bij Enschede
Spoorstraat 8
Zeist, Oude Arnhem-

seweg 203
Amsterdam, Stadhou-
derskade 106
Amsterdam .- Z,
Churehilllaan 37 II
Amsterdam - Zuid
Kan Luykenstr.26
Amsterdam - Zuid
flat in Parkhotel
Amsterdam, Cremer-

Chef Inkoopafdeling v.d. firma
Inov'ÊA
Chef polijstafdeling "BATA"-Best

Medisch student, werkzaam in het
Wilhelminagasthuis te Amsterdam.

Werkzaam in glasfabriek te Leer-
dam. Hij verklaart een Tsjech te
zijn, doch het is mogelijk, dat
hij een Sudeten-Duitser is, daar
hij Anna FA'DSTOVA,geb.l.l0.24 in
Breslau, illegaal naar Nederland
hielp komen. Hij verklaarde, dat'
FAUSTOVA een Tsjechische was, of-
schoon zij Duits sprak en niet
Tsjechisch. Voor de politie ver-
klaarde hij, dat de "Upper ten"
in Tsjecho-Slowakije Duits sprak
en dat alleen de "werkende klasse
Tsjechisch sprak.
Voormalig Ambassadeur. Voorzitter
van de Vereniging.
Eigenaar van de firma "VTCAM",
een byouteriezaak in Amsterdam-W,
Bos en Lommerweg 341.
Echtgenote van Rudolf FRANKL,
meisjesnaam POPPSl.
Echtgenote van Vilem GREIF,geb.
31.3.09 te Praag, wonende te
Wenen VII, Neustiftgasse 104.
Meisjesnaam: KAUBERSOVA
Bekend.
Student in de rechten.(Ongehuwd)

Directeur van een textielfabriek

G-ehuwd met Vera FORMANOVA,geb.
23ÏS.21. Student a.e.Universiteit

Hoofdmonteur bij de firma "IM-
PRIMEX"

Hulpcontróleur bij de "Wagon- +~
Amsterdam.

19. HROUDA, Josef p «u 28. 1.23 Blansko
—V-T-hH Boskpvlca

Leiden, Thorbeeke-
straat 22 t

Student

20. HRUSKA, Jan 22.12.06 Vysoke
Myto

Rotterdam -Overschie
Torenlaan 23.



.N a gum Geb,Dat./Plaats A d r e B e r o e p/B y zo n d e r h e
d e n

21. HÏBOSS, Josef

22. JANOTJT, Karel

23. JAVUREK, A.J.

24. JAVDRiZ, K.
25. JAVUREK, Hubert

13. 9.18 Libocany
bij Zatec

26. KAIL, Frantisek 13. 9.22 Oilec
bij Nymburk

27. KAPR, Vaclav 25. 7.94 PraagVII

28. KARALUP, Vasil

29. KIAUS, Roland

30. KLEKAROVA, Libuse

31. KA3PARÖVA, Mari.e

52. KURIL, Josef

33. KYJOVSKA,, Vera

34. MLADÏÏK, Emil

35. NAGL, Miloalav
, alias HANAK-

31 JAVRA.TIL, Jaros-
lav

37. NOVO'MY, Antonin

38. NOVOTNY, Jiri

39. OPRSAL, Pavef """
Î W***l'*̂ '*il*lSiWfi3CnW**»BWI«Ĥ aH3*̂ ^̂ tf̂ i'fcW-lSi

40. PAVEL, Jifri

41. PETRIOEK, Fran-
tisek, Ing.

43. PICKA, Bretislav

43. PROCHAZKA, Josef

44. RASEK, Svatöplpk

45. ROTH, H.

46. SAFMNEK, Jran-
tisek

8. 6.28 Praag

18. 3.09 Karlovy
Vary

16. 2.25 Mlada
Boleslav

21. 2.02 Decin

Amsterdam - Noord
Enselstraat 12

18. 2.11
(Oostenrijk)

21. 1.21 Breslau

20.10.19 Hlinsko
bij Chrudin

23. 1.23 Proste-
jov

10. 2.23 Svano-
vice(?)

23. 1.30 Also-
vice bij Bemily

2. 2.23 Lhota
bi..1 Ysetin
3. 9.24 Plzen

12. 4.13 Praag

19.11.20 Plzen

7.11.2JD Hrabova
bij Zabreh

Eindhoven, Kievit- Ongehuwd.
laan 1.
Haarlem-, Nassau-
laan 51
Amsterdam - Zuid.
Vechtstraat 68
idem
Rotterdam, Claes
de Vrieslaan 126 B
Amsterdam, Zoom- Draaier, werkzaam bij Fokker-
straat 33/111 fabrieken te Amsterdam.
Amsterdam - West Directeur Typografisch Instituut
Sdmir̂ alengr.59 hs. te Amsterdam. Hij is kassier van

de vereniging "TGM". Zijn doch-
ter, Hana Kaprova, geb.1.6.20 te
Praag, gehuwd met Josef HSRBE,
een Tsjech, die lange tijd in
Holland heeft gewoond. HERB1
vroeg een nieuw paspoort aan en
ondertekende de"verklaring" in
de Legatie.
Student. Hij is de zoon van een
Russische refugiee na de eerste
wereldoorlog.

Naarden, Godelinden- U bekend.
weg 14 a.
Amsterdam - Zuid
Courbetstraat 19 III
Amsterdam - Zuid
Bronckhorststr. 42 hs
Amsterdam - Zuid
Stadhouderskade 106
's-Gravenhage,
Nicolaistraat 8.
Utrecht, Neude 37

bis
Delft, Julianalaan

91.
Delft, Houttuinen

2.
Zaandam, Schiermon-
nikoogstraat 7.
Zevenaar, Doelen-

..„straat_155 ja._̂ _̂. „ „.__
Oegstgeest, Ênde- Student. Öngehi

BoekhoudëFbi j

Ongehuwd.

Student a.d. Universiteit.

Best, Amsterdamse-
straat 7.
Amsterdam? West.
Roemer Visscher-
straat 22.
Nijmegen, Madoera-
straat 2.
Aalsmeer, Seringen- Ongehuwd.
straat 32
Amsterdam - West
Bosch en Lommerweg
70 III
Amsterdam - Zuid
Uiterwaardenstr.124
Amsterdam - Zuid
Van Eeghenstr.135 hs.

— • /
.TA" '

Gehuwd met Helena RIHDVA, gebo-
ren 26.3.22 in Trebon.

Ongehuwd.



No .'k a a m Geb.Dat./Plaats A d r e s B ê r o e p/BiJzonderheden,

47. SIMEK, Bohumil,
Ing.

48. SKACEL, Oldrich

49. SOUKÜP, Josef

50. SPURNA, Tera

51. 3TANSK, Josef

19. 5.11 Mor.Os-
tra va

10.11.24 Praag II

28.12.IS Pardu-
blce

52. STICHA., Jaris-
lav

53. STICHT, Jarpslav 10. 9.12 Cesky
Horalec

54. SVAGHOVA, Frantis- 3. 8.07 Valasske
ka' Kldbuky

55. SVARDA, Josef plm.1892

56. TAUSSING, Jaros- 2. 2.03 Kroceh-
lav. lavy

57. VALEWTA, Miloslav 2. 1.20 Vrkosla-
vice by ïablonec

58. VAHEK, Milos

59. VANEK, Vaclav 23.12.85 Praag

60. VANKOVA, Teresie —-
6X, VANIS, Vaclavx 5. 9.02 Praag

's-Gravenhage, Bek end.
Jos.Israelspl. 23
Best, Jan Batalaan 8 Verkoopschef bij BATAfabriek.

Gehuwd met Marie SALKOVA, gebo-
ren 3.10.11. in Rakovnik.

Arasterdam - Zuid
Alb. Cuypstr.84 III
Amsterdam - Oost Employé firma "OMSTED35"
Hugo de Vrieslaan 4.
Amsterdam - Oost Gehuwd met Anna VAKOVA. Hij kwam
Camperstraat 12 op 4.11.49 per vliegtuig van

Praag naar Amsterdam. Hij ver-
klaart refugie te zijn. In 1949
was hij export-agent bij de fir-
ma "KDVO" in Praag.

Amsterdam - Zuid
Bronckhorststr.42 hs.
Best, Jan Batalaan Gehuwd met Hedvika GOEEMBEK, ge-

no. 11 boren 15.10.13 in Krerape (Dld'.)
Hij is wettig vertegenwoordiger
van de "BATA"-fabriek te Beat.

Amsterdam - Zuid.
Frans van Mieris-
straat 100 I
Baaro, Cantonl. 4.

Amsterdam-Centrum
Prinsengracht 650
's-Gravenhage, Wee-
de van Dijtoreld-
straat 77.
Amsterdam - Zuid
Stadionweg 88.
Amsterdam - Zuid
Kribbestraat 17
Idem
Best,Batalaan 1.

Hij bewwert de eigenaar te zijn
van een kousenfabriek in Teplice
Sanov.

Bekend.

Gehuwd met Vaclav VAHEK
Gehuwd met FranfiLska KASPARKDVA,
geboren in Praag, 23.9.04. Hij
is hoofd van de looierij v.fl.
"BATA"-fabriek in Best.

62. VITKOVA, Marie plm. 1905

63. VOTICKI, Rudolf

64. IIÏEIMANOVA-STRA.US
LEROVA, Olga

65. WIJCHERS-JINDROVA
Vera

66. ZABOKRTSKT.Viktor 10. 4.15 Roztoky
bij Jilemnice

67. ZABOERTSKA, Marie 30. 4.20 Radoby-
cice

.68. SODHRADOVA.Vera 16.12.22 Lucenec

69. VINCIKOVA, Vera 28. 8.22 Praag
70. WEIS, Rudolf 27. 4.E6 Stankov
71.KOROLKDV, Ifeor

72 KOROLEOVOVA, Renie

Amsterdam, Jacob
v.Lennepkade 27
Amsterdam - Zttlö
Stadhouderskade 160
Amsterdam - Oost
Ie Oosterparkstr.
no. 165/169

Amsterdam - Zuid
Koninginneweg 261 III
Enschede, 2de Bothof-
dwarsstraat 31.
Idem

Rotterdam, Mathe-
nesserlaan 199
Idem
Amsterdam
Amsterdam-Centrum
Elandsgracht 18
Idem

Echtgenote van Victor ZABOKRTS-
KY. Meisjesnaam BïKOVA.
Employé bij fa. UDEN in R 'dam

Idem
Student. Ongehuwd,

Echtgenote van Igor Korolkov.
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No; N a a m Geb. Dat./Plaat s A d r e s B e r o " e p

73. LBBEDA, Jan

74. HEIJERS, Barbara

75. WIJCHKRS, C.F.

Amsterdam.
Den Texstraat 45
Vierlingsbeck,
Grotestraat A 11
Amsterdam - Zuid
Koninginneweg 261 III

Meisjesnaam



RAPPORT van C.

Bet r.: Tsjechische. _Vej-r_üT Xfe. l̂ AKIJK'1

Bijl.: een

Bijlage, een lust met een opgave van leden van de Tsjechi-
sche Vereniging "T.(&. WuSARIJK" werd van K.B. ontvangen.

Een foto-copie van deze lijst is door mij overhandigd aan
relatie "Flip".

31 Mei 1950

C 8
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Xlng.Rudolf Bllfk,MflB88trnBt 77/11,,
X Ing.O.Bl»h«», Wllhelwlnskmipnlatrnnt 2,Beat
—Mlloalav Buryïkn,Zoon8trn"t 4o/I,A«8terdpm-Z
X Edmund Arnost £L8tnar,VlletBk»nt 46,Leerdnm
AKnrel Brbpn,BBnkp8ti:aflt 119,Den Haag
^Rudolf ?rpnkl,Bos en Lomnerweg 341, Amsterdwi-W,
- Mevrouw Prr>nkl, ,, - ,,

— Mevrouw U^rle Órelf,Jon Luykenstmat 41 ha,Amaterdam-Z,
— Rudolf H»rcubp,Uerwedepleln 22/III-, ABBterd=ra-Z
— Arnoït •Hf'Sek^'ïipoopFtrRnt 8, Del d en

H^vrdalQude Amhemaeweg 2o3,Zelat
Hlubu?ek, St«dhouderak»de Io6 t j
Hol#,Jrn tuykenatraft 26,ABeterdpm-

V M»rle HonomlchloYf,Parkhotel,JOaaterdain-Z
x.St°nl9ÏnY Hoat,9remerpleln 14,An8terdara •*
'Joaef Hrouda,ThOrbeckeatrAnt 22,Lelden

O

- Joitef Hyro«i»,R.l«Tltl'n«n l.ïlndhoran
— A* J. JpTurek, Vecht etrwt 68, AnaterdaaHrZ
_K. JnTuretc.Vechtfitrnnt 68, Anst»rdnia-2
— Rubert JwYurok, (XLava de Vnesclaan 126 B,Rotterdan
-?r«>ntlïek K"il,Zoom8tr»«t 33/Hl", j

K»pr,Admlr/>lengrBOht 59 h»t

»r»lup,Blaen«traat 12,
>-Rol»nd Klnua.Oodellndeweg 14 «, Naarden
XLlbute KleknroT^.Oourbetitrant l 9/ I I I, Am sterdam- Z
Kuarrouw Mprle KaipnroT»,Bronokhor»t*trA»t 42 h», Aw
— lor»? KuHl,St»dhoud8r»k»de Io6, AH't0rd»m-Z
^ Vora KyJOTdknfNloolntatrnnt 8, Dwi Hai»g

— Buil Uladek.MaudK 37 bl a, utrecht
XMlloalnV Nagl,Jullw«l««n 91, Del f t
XJaroal^T Narrftll(Houttulnan ?,Delft
-Antonfn Norotn/, 3chler«on'lkong»tr»«»t 7,Z»^ndmB

JIOYotn/, Dooien atra«t 159 «,ZaTen«>»r
Oprt»l,aidagae«ter»tr»rtweg 9,0eg*tgee»t

P^rel. A»aterdiwi«»Btra«t 7, Baat
rnntlMk PvtHCek^Roanar Vls»oheratr-?t 25f jpatardan-V

Plokatlladoaraatrnat 2, Nijmegen '
KJoaef FrocH<ikptSerlngenatrf>qt 32,A"la«e»r
x Protopluk Rflïak, Bosch en Lomnerweg 7 o /III,A»Bterd«m-I '

— H. Rothtülterwa«rd*«n*trapt 124, A»isterd«m-Z '
X ?*Safr*nek,y«> Xaghanatraat 139 ha, A»nterdni»-.Z
^ Xng.BohualnY 9lnak,Joa.Iarnal«pleln ?3,D»n Ha»g
KO, ak»oal,B»t"l«ii«n 8, Baat
x;Joaaf Soukup, Alb.luyp»tra«t 84 /UI, JDaeterdan-Z

>• Tf ra 8purr)",Hugo de Vrlealuan 4, Jtpmterdniv-O
--Joaaf fttpnfktOm«p«rstraat 12/111, A»8terda»-O
— Jaroalar Stloh*»,Bronokhoratatr««it 42 ha,

Ularlaatraat loo/I,A»8terdnm-Z
65of Apieterdaa-O

?*lmta,Vead« Y.mjkreldstra-t 77, Dan Ha»g
88



17,A»8tard«B-Z
Mevrouw Tararla Vftftkovf,,»

Tltak.J.Y.Lonnfpkide 27»Mi«t«rdMl
f yotloky,8tpdMoud»r«k«dt 16o,A»Mt«r««n-Z

'-Olgn W«liinnoT<.8trAUil9roT/((l« üoBt«rf«rk»tr««t 169/169, JWBtardaa-0

V'O.T.flJchera, ,,
AVlktor

199tHottardw»

C
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RASPORT van C

OP KAART
ACO/

•UA

Befcr. : Tsjechische Ver. "T.d* MASAHYK"

'35 MEf 1950

Door "Flip" werd mij het volgende medegedeeld:

Op Zaterdag, 13 Mei 1950, werd te Amsterdam een vergadering
gehouden van de Tsjechische Vereniging 'V.&MA3ARYK".

>k ) Twee dagen uroor deze vergadering werd ontdekt, dat Roland KIAUS.
die voorgesteld zou worden als secretaris van de vereniging, moeilijk-
heden had in de firma "Gentroglas", waarvan hij tot April 1949 direc-
teur was, en na die tijd administratief werkzaam.

De mogelijkheid bestaat, dat hij beschuldigd zal worden van frau-
de-tot een bedrag van f1.17,000.—

Tengevolge hiervan werd besloten hem niet als secretaris voor
te dragen.

Op de vergadering waren 33 personen aanwezig; de voorgestelde
•f Icandidaten werden gekozen met dien verstande, dat Mej. KLEKAROVA tot
^•^secretaresse gekozen werd en Kapr. VACLAV tot penningmeester, inplaats

van KIEKAROVA. Over 75 personen werd gestemd en er waren tegen deze
personen geen bezwaren.

De vergadering duurde van 8 uur 's avonds tot half 12.
De oppositie was vertegenwoordigd f3oor ongeveer 13 personen on-

1 ,*ier leiding van Rudolf FRANKL en V. VANEK, kleermaker, wonende te Am-
- sterdamfZ), Kribbestraat 17.

. « l Prof. VALK werd tot erelid benoemd.

O 2o.s-.ro


