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Onder toezending van het Dordrechts Nieuwsblad van 

ll.7.'47,waarin een uitvoerig verslag is opgenomen betref

fende de op 10 dezer·. te Dordrecht gehouden lezing over 

Tsjecho-Slowakije,moge naar aanleiding van Uw telefonisch 

verzoek dd.8 dezer worden medegedeeld,~at de spreker is 

genaamd Evzen LENZ,oud ong.28 jaar,Secretaris der ver

eniging Tsjecho-Slowakije-Nederland te Praag.Nadere ge

gevens betreffende geboortedatum en plaats zijn niet be

kend geworden,terwijl tevens niet is kunnen blijken dat 

voornoemde persoon _in ons land woonachtig is. 

De lezing welke geen politiek karakter had,was 

slechts bezocht door 25 personen. 

Inlichtingendienst Dordrecht • 

• 
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vereniging Nederland-Tsjecho-Slowakije. 

Volgens een mededeling, voorkomende aan het slot van een i n 

Groningse editie van "De Waarheid" van 21 November 1947 opgenomen \ 

tilcel getiteld: "Najaarscursussen Jeugdleiders" (Leven in Tsjecho..: 

Slowakije), zouden te Groningen plannen bestaan tot oprichting van o / 

"Vereniging llederla.nd-Tsjech~-SlovTakijetr, waaromtrent nadere inllc -
tingen zouden zijn te .verkrijgen 

niusstraat 72 te Groningen. 

Ik moge U verzoeken, mij in kennis te willen doen s t 'ellen( ne 
l Pttsonalia, politieke ori~ntering en v·erder van belang geacht 

ge~vens·betrerrende evr.van Brakel, terwiJl ik ·ook aangaande het 

stad~~, waarin.de plannen tot oprichting van bedoelde vereniging z~~h 
bevind~ en de overige 

zou vrord~ ingelicht. 
daarbij betrokken personen, zo moeeli jk ea::-~·.nt~ 

\ 
HET HOO:J?D V .AN DE CE:NTRAJ,.ll; 
VEILIGHEIDSDIENST . 

rt1 Namens deze : 

A n de Heer Hoofdcommissaris v!n Politie, 
te 
G R O. N IN GEN. 
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I~LICHTINGENDI ENST 
GRONINGEN. 

' Gr.:HEH1 . 
/ 

... BUREAU 8 _ 
' , 5 lt>l 1948 

Ingesloten gelieve U aan te treffen een afschrift van de sta
tuten v an de .Yereniging Nederland- Tsjechoslowakije, zoals deze 
voor de l andelijke Vereniging v án k r ä cht zijn. Daar het origi 
neel niet kon worden behouden, i s hiervan afschrift g emaakt. 

Ook bevindt Zich hierbij een jaarverslag van de secretaris 
over 1946- 1947, waarin verschillende namen en adressen voorkomen 
Daar hierbij namen voorkomen die mogeli j 1{ voor Uw di en st no g 
onbekend en van belang kunnen Zijn, is hiervan eveneens afschrif 
gemaakt . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- --- ----- - ----------- -

Groningen 7 Jan uari 1948 . 
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In verband met de inhoud van het schrijven van de C en
trale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d. 12 December 1947, 
No. 25706, betreffende het verzoek om inlicht~Lng en ten aanzien 
van plannen tot oprichting van een Vereni ging Ned erland- Ts jecho
slowakije en ten aanzien van Mevr. VAN BRAKEL te Groning en, kan, 
na e en ingesteld onderzoek, als volgt worden g erapporteerd: 

Te Gronin g en best a at reeds g eruimen tijd het plan om te 
komen tot opric h ting van een Vereniging Hederland- Tsjechoslowa

A ~ B· kije. Het initiatief tot het oprichten van d eze vereniging , die 
~ \~V een afdeling zal worden van de landelijke Verenigi~erland-

A(·l_ Ts.jechoslowakije, is genomen door I· arianna Vlasta~, gebo-& ~ l rente Weenen 23 Maart 1903, echtgenote van Adriaan Cornslis van 
M- ~ .,(}êtr~ won ende te Groningen, Herman-Colleniusstraat no. 72. 
~ D·ézé, die voor haar huwelijk Tsjechische was, is door haar huwe-

• 
~ \, V ~ .t . lijk met V/~N BRAKEL- een oud-zeeofficier- Nederlandse geworden . 

Het huwelijk is gesloten te Grijpskerk op 27 Juli 1933, terwijl 
uit dit huwelijk één zoon is gaboren te Rotterdam op 9 Dec amber 
1935. De vader van Mevrouw VAN BRAKEL, bovengenoemd, is arts ge
wee st in het Tsj echi scha leger en had daarin de rang van Gen er 

Vr=7 · ~ 'ij Haar ouders wonen oo · thans nog in Tsjechoslowa..lüje • 
. ~ Volgens zeer betrom'lbare gegevens is Professor VAN DER 

n A LESU'Ii" te Gronin g Fm aangezocht om het voorzitterschap van de op 
~ r te richten afdeling op zich te wi llen nemen, doch deze heeft 

hierop tot heden nog geen beslissing genomen . Waarschijnlijk 
zal getracht worden, nog deze maand tot de oprichting te kunnen 
gera..l{en. Mowht tot de oprichting word en besloten , dan zal worden 
getracht het bestuur te weten te komen , waarna dit zal worden 
gerapporteerd . 

Omtrent de persoon van Hevrouv1 V M. BRAT<:EL kan nog wor
den gerapporteerd, dat ten nadele van deze vrouw nimmer iets is 
gebleken . Haar man is momenteel Inspecteur van de Scheepvaart 
te Groningen en staat ook inalle opzicht:èn gunstig bekend. 
Het gezin woont sinds 4 Juli 1~0 te Groningen, terv"lijl het daar
voor woonachtig was te 1 s-Gravenhage en Rotterdam. 

~ jetr effende de politieke overtuiging van het gezin 
neemt men aan , dat dit gerekend mag worden tot de Partij van de 
Arbeid, terwijl er ook personen zijn, die menen dat dit meer tot 
de Partij van de Vrijheid behoort. In ieder geval is men er vol
komen van overtuigd, dat noch VAN BR KEL, noch zijn vrouw, gere
kend mag worden tot de aanhangers van de C .P . N. 

Beide personen belijden de Remonstran~e Godsdienst. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Groningen 7 Januari 1948. 
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AFSCHRIFT . 

St atut en v an dn vereni ging 11 Nederl and- Tsjecho s lowa..1üje 11
• 

Art. 1. 

De verenigin g N ederland-Tsjechoslow~{ije stelt zich ten doel de 
kin g en op geestelijk en maatschappelijk gebied tussen Nederland en 
Tsjechoslowakije te bevorderen. 

Art.~. 

Zij tracht dit do el te bereiken langs wettigen weg en wel: 
a. door in Nederland en Tsjechoslowakije de wederzijdse kennis van volk, 

taal, g eschiedenis, zeden en g ewoonten te bevorderen. 
b. door h et streven naar een levendi g onderling verkeer en naar wissel

werking op elk gebied van weten schap, kun st, handel en bedrijf tussen 
Nederland en Tsjechoslowakije. 

c. door alle overige wettige middelen, die aan het in art.l vermelde doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 

Art.3. 

De vereniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden 
te rekenen van d en dag der oprichting , zijnde 10 Juni 1922. 

'Art .4. 

De verenigiBg is gevestigd te 's-Gravenhage. 
Art.5. 

Lid der vereniging kunnen zijn: Heerderjarige natuurlijke personen en 
rechtspersonen. 

Art.6. 
Het lidmaatschap der vereniging wordt verworden door aanmelding bij d 
Secretaris van het Hoofdbestuur of van het bestuur ener afdeling, in
dien deze in de betrokken gemeente is gevormd. 

Art.7. 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. door den dood, of, voor zoveel rechtspersonen betreft, doordat Zij op
houden te bestaan. 

b. door opzegging, nadat de op den opzeggende rustende geldelijke 
tingen tegenover d e vereniging Zijn nagekomen. 

c. overeenkomstig het bepaalde bij het volgende artikel. 
Art~. 

Een lid, dat handelt in strijd met het doel der Vereniging of zijne 
verplichtingen jegens de Vereniging of de afdeling waartme hij behoort 
niet nakomt, kan, behoudens beroep op de Algemene Vergadering der 
niging en indien hij tot een afdeling behoort slechts op voorstel van 
de afdeling, door het Hoofdbestuur van het lidmaatschap vervallen wor
d en verklaard. 

Het Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Art.lO. 

In eene Gemeente of groep van naburige gemeenten, waar ten minste 25 
leden woonachtig zijn, kan eene afdeling worden gevormd. Het hoofdbest 
stuur bepaalt over welke gemeenten een afdeling zich zal uits t rekken. 
Elke gemeente heeft een Be stuur van ten minste drie leden. 



f 

• 

De Verenigin e; wordt bes t uurd door een hoofdbestuur, dat ui:b ten rünste 
vijf leden bestaat en door de algemene verg adering wordt geko zen. Voor 
de eerste maal geschiedt de verkiezing in een oprichtingsv ere;adering . 

_4rt .l2. 

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt de verenlglng in en bui ten rechten. 
Voor het Hoofdbestuur treden o p de Voorzitter en de Secretaris , of zij , 
die hen vervangen. 

Art .l3. 

Een maal p er jaar wo rdt een Algemene Vergadering gehouden en voorts zo 
dikwijls als het Hoofdbestuur zulks nodig oordeelt of wa..11n ee r minstens 
2 Afdelingen of minstens 70 leden zul ks wen,sen . 
In de Algemene vergadering zijn alle leden stemgerechtigd . 

_8rt.l~. 

De geldmiddelen der Vereniging worden verkregen door: 
a . de bijdragen der Afdelingen , b estaande uit d .-- nader te regelen quota. 
b. de bijdrag en der niet tot een afdeling behorende leden . 
c. de opbrengst der bezitting en. 
d. schenkingen, legaten, erfstellingen en toevalli ge baten. 

Art.l5. 

De Afdelingen hebben met inachtneming van lid a, van art. 14, eigen 
financieel beheer. 

Een reg lement ter uitvoering van de bepalingen dezer statuten wordt doo 
de Algemene Vergadering vastgesteld; het mag geen bepalingen inhouden 
met deze statuten in strijd. 

Art._11. 

Voorstellen tot wijziging dezer statuten worden slechts in behandeling 
genomen in eene daartoe bepaald el ijk bi je en geroepen algemene vergad e
rin gen vereisen ter aanneming eene meerderheid van minstens twee derde 
van de ter vergadering aanwezige stamgerechtigde led "'n . 
Wijzigingen in de statu:.en tre ·l en niet in werking voordat daarop de 
vereiste Koninklijke Goedkeuring is verkregen . 

... Art . l8 . 

Bij het ontbinden eener afdeling vervallen de bezittingen aan de. 
Vereniging . 
~ij ontbinding der Vereniging geschiedt de vereffening door het Hoofd
bestuur met inachtneming van de bepalingen van artikel 1702 van he t 
Burgerlijk Netboek. 

1922 . V{ V 6 -~V A. Aldus vastgesteld den 15, 

Voorzitter. 
W. g . J .A . van Harnel 

Secretaris. 
w. g . R.J . VoÛte . 

I 
11 wv ·~ 
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VERK I GH!G 11 EEDERLAND - T0JECHO SLOWAKIJE11 • 

Kfye. 
c... ' Ere-Voorzitter: Z . Exc . Dr.K . ERSAN 
u Bui tengev1oon gèz ant en g evolmachtigd Minfus t er 

van d e Republiek Tsj echo slovJaki je . 

Bestuur op 1 October 1947: 

~ l~/~~ V)e., Prof . Dr . J . P . KLEI'ffiD DE Zï/AAN , Voorz i tter . 
,/ • , v~ 11 t I/r . J·AcQ . DU!CI LH , Penningmeester. 
"' .rvull. :A 1 =J w. VALK , Secret aris . - ·\"l) 11:1 .. ·--7 

1 . :,V' (\.LV~- a J. E . BODDENS HOSANG. 
,,· y·., VINVe... &Prof . Dr . A. J . P , v . d . BROEK • 
. \ . f:W V t:. l H . DOYER . 
~'!.liet.. kJ\\Vbl Dr. J. B . DE LA FAILLE . 
h(." , l Mr . G . J . VAN HEWEN GOEDHART • 
. 11 t V . Î J . KOKES . 

• , <L':....._ ..11. • Dr. L . G. KORTEl\fHORST . 
J().;---'t 1 •{ t i r . V. KRBEX:!, Con sul-Gener aal. IISJU 
v r,----y >~'! · 1L. M;, A. v MTT Roo;~ . ?LJ· fJ ., s P .J) 1 {) 
l V Cl. k ~ i \1 Th . 1< • M • SC HAEP d AN • 

Sec r et a ri aat: Victo ri epl e i n 47, Ams t e r dam-Z. 
(j aarl. contrib ut i e 5.- ) 
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JA~JERSLAG V äN DE SECRETARIS 
2 . 

• ' 1 946 - 1947 . 

Het Be s tuur h e ef t de ee r h i er b i j over t e l eggen he t Ver s l ag v an de Secratri s : 
Het i s voor d e vereni ging z ek er een verheug end feit pen een grot e eer, d a t 

Zijne Exellen tie Dr . K. ERBAN , di e wij in de jaren der bezetting door de Lond 
se radio hoorden a ankadi g en met de woorden: 11 En nu z a l een tsj ech voor U spre
ken , d i e een go ed e vriend v an Nedermand i s 11

, h e t Ere- Vo orzitters chap h eeft wil
l en a anvaar den na e en verzoek , hem ged a an ov ereenkomstig een besluit in de 
eerst e Be s tuur sverg adering n a de Bevrijding . 
Na op enfung van de z e vergadering , welke i s g ehouden op 2 9 April 1 94 6 , b r ac h t d 
~e Voorzi~ter Prof . Dr . J . P . KLEI WEG DE ZWAAN in herinnering , dat de vereni ging 
1n de voorg aande j aren tot werkeloosheid was g edoemd en hij spr ak de verwachtin 
Uit, dat het g emeenschappelijk leed, de Tsjecho slowak en en de Nederl anders doo 
dezelfde vijand aan g edaan , b eide volken no g nader tot elkaar zou b r en gen . Verd 
d~ed 'd+"' Voorz i tter het overled en Bes t uursli d... J . ,SL1f.,rs , een der trouws t e. en i jv 
r1 gs t e led en der Vereni gin g , door enig e minu t en van ËFt ilt e herd enk en . 

Daar r, .. ir . G. A. J . ~:1 . MUTSAERTS te kennen heeft g eg even , dat drukke werkzaam
h eden hèmv'èrn1ncfêren "'n èr's"èër êtari aat lang er op zich te nemen , dankt d e Voor
Zitter hem voor het vele werk, dat hi j me t gro t e ijver en t o ewijdi ng voor de 
Vereniging heef t verric h t. Desg ev raagd ver klaarde de waar n emende secretaris , d 
r..i...i de f un c tie van Sec r etar i s n i et all een gaarne aanv!)[ää.t, maar dat hij z ulks 
• ee r vindt, i n het bijz onder omdat hij de opvo l ger "' wordt van Hr . G. A. J . I\L 
MUTSAERTS . 

De Voorzi tter dring t aan op he t maken v an p l annen, opdat onze Vereni ging zo 
spoedi g mogeli jk door d aden kan tonen , dat z i j is herleef d . It:aar er zullen 
eer s t led en moe t en word en g ewonnen . Een g eschi k t e weg daar t o e acht de Heer 
Th . F . M. SCHAEPMAN het s t i c h t en v an a f d elingen . 

Om al vas t aan de slag te kunnen gaan stell en al le Bes t uur sled en d e Secr et aris 
F.20.- ~ e~ hand en deze v e r zond spoed i g d aarop , na ov er leg met de ander e Be
stuurs lden, de volgende circulaire: 
"De Vereni ging Nederland- Tsj ec ho s lowaki j e", welke s i nd s 1922 h aar krach ten he ef 
geg even aw1 de v er s terk ing v an de b etrekki ngen op cultureel en ma atschapp elijk 
gebied tussen Nedermand en Tsjecho s lowakije, verloor ti jden s d e bez etting h aar 
archief, bibliotheeW en kasg eld, kortom alle s . 
Gelukkig echter verloor onze Vereniging n iet de g ee s t, waaraan z i j h aar ont

staan da..'Ylk t, eb leef t in h aar h et verlang en weer de hand te rei k en aan een volk 
dat ons in vele opzichten na staat, a an een volk, dat op onze v rienschap is ge
steld en welk s dierbaarste dode rus t in Nederlandse aarde. 
Allen, die met het b estuur der Vereniging :!!Nederland-Ts J echoslowakije 11 van me

éiiWJg zijn, dat Nederlanders en Tsjechoslowaken weer tot elk aar mo eten worden g e 
~acht door bevordering van wederz ijdse kennis van zeden, g ewoonten, g eschiede
nis en taal, door wisselwerking op elk g ebied v an kunst en wetenschap, wordt 
verzocht zich als lid of begunstig er te willen opg even aan d e Secretaris der 
Ver en i ging '! 
Gezien de omstandigheid, d at de Vereniging thans reeds 165 leden en donateurs 

telt en het batig saldo F.l411,75 ~edraagt, is er reden tot tevredenheid en vel 
omstandighed en wijzen er op, dat d e Vereniging een goede toekomst teg emoet g aat 

In voorbereiding zijn o.a. tentoonstelling en, waarbij de He er Jh~ SANDBERG , 
Directeur v an het Stedelijk Museum te Amsterdam, zijn medewerk in g verleent, t e 
wijl d e Vereniging in het afg elop en jaar ook reeds het een en andere heeft kunn 
geven. Alvorens d a arover een z e er beknopt over~icht te g even, dwing t ons een 
dro eve p lic h t een groot verli e.s voor onze Verenging mee te delen. 

Na enig e maanden v an lijden ging Mr. G.A.J. M. MUTSAERTS voorgoed van ons heen. 
Staande met tallozen rond zijn g raf, herinnerden wij te beter, hoeveel hij voor 
de Vereniging had g edaan. Zeker zal in onze kring en steeds met diep e piëteit 
worden g edacht aan de Secretaris, die altijd bereid stond de leden te helpen 
en wiens Brabantse hartelijkheid een sfeer schiep, welke e en Vereniging als de 
onze zozeer van node h e eft. 

Op 27 en 28 October werd, resp. in Amsterdam en Den Ha ag , de Nationale Fe estd 
der Republiek Ts jecho s lo wakije her d ach t met concert en v an h et Ondricek Qu artet 
gegeven ond er auspiciën v an Z. Exc. D r. K . ERBru~ . Het was e en teleurstelling dat 
z . Exc.Dr , K. ERBAN n a een recep tie, waarvoo r onze b estuursleden e en uitnod iging 
ontvingen, door ziek te werd g edwon g en af te zien v an z ijn plan de plechti gheid 
in Den Haag bij t e wonen ; de teg enwoord igheid van Mevr. ERBAN bewijst hoe ook 



3 . 
dèze meel e eft met de g ebeurtenissen , die haar Vaderland en onze Vereni~ing 
reken . Zowel te Amst erdam als i n Den haag heette d e Voorzitter de a anwezi g en 

~ 'Welkom ; vervo l g ens l ichtte de Sec r etaris de Ts j ec ho s lawaak se onafhank el ijkheid 
dag in een h i s t orische schets t oe en daarna lui s t erden al len met grote aan
dachtnaar het Ondri cek- Q.u ar t et, welk s muz i ek de Neder lander s zoveel t e zegg en 
had . 

Haar medew erkin g ver l eende onze Ver eniging b i j de vo lgende ui tvoering en : 
~ sj echi sch co nc ert ond er bescher mheer schap van Z . Exc. Dr. K. ERBAN op Juni 1946 
1n het Concertgebo uw t e Ams t er dam . J iri Ji r ous d irigeer d e het Con c er tgebouw
orkest . So l i s t e :t, Vl astra Urbanov á . """""' ... ..,.>Olll1<~, 
Cell o- reci t al v an fiiiil1.ê:~!::Sr!li"tiiî'?l ; m. m.v . Dolly Ur bcin.!s2X.ii , pi an o ( 10 Dec . 
1946 i n Gebo uw Pulc hri St udio te 1 s- Grav enhageërf""''T1Jêc e mber 1946 en 2 wiaart 
1947 i n het Conc ert gebo uw t e Amste r d am) . 

Viool- rec ital v an ~-~ill.ê..lis?}ls;>.t~~; m. m.v. An ton Dre sd en , pi an o. (2 Hiaart 
194 7 i n de B ac hz aal t e Amste r dam) ~· "'"""'"'-'"""""·'"'""''"""'"'·"·''"'"''"''· 
Vioo l - recital v an J aros l av Van ecek ; m. m.v. Jaro s l av Mas t a li:D, n i ano (18 J anu-

ari 194 7 i n het con~r't"è;e'böüw"'''''t'Ei-Amst erdam . ___ ._..""" ____ · 
Zang:.. en d an sav ond v an h et uDi sman uv Rozhl aso vy Div ad el n i Soubor" on d er l ei d i 

v an Milo s l av Disman. (30 J anuari 1 94 7 in Tivoli t e Ut recht; 1 Februari in de 
Volk 's'bónd:"",..f'ë·""Ei:r1dhov en; 2 F ebruari in d e Di eren t uin te 1 s - Gr av enha.g e en 3 Fe
bruari in he t Concertg ebo uw te Amsterd am. ) 
~ala-Première v an de Tsec h ische film uMann en z onder viè eugelsu i n h et Cineac 
W eat e r t e Amst er d am. (2 Mei 1947} . 

Lezing en v an ~ ... ~_.s.~,.:..E.~~QHF,:E.., Rector v an de Pal acky Universiteit te 
Olomouc, o p uitnodiging v an Profes so r Dr . G. v an d er LE;:;;uw n am ens de Univer s i
teiten en va..YJ onze Vereni ging . 

25 Maart 1947: Colleg e v oor de Universiteit te Leiden. 27 Maart: in Gron ing en 
voo r de Maatschappij v an Nijverheid ov er "Het Tsjechisch e volk ". 1 sAvond s vo o r 
de Universiteit. 1 April: l ez ing in Amsterd am voo r onze v eren i ging en Vrij Ne
d erl and over Tsjecho slowaki.ie na de oorlog n.-2 April: lezing te Arnh em voor 
de i n ter n ational Friendship League over 11 Tsjechoslowakije 11 en nHEi'f! d r ama 
der g eschiedenis van h et Tsjechische volk •• - 9 April : lezing te Ei ndhoven 
voor de v erenig i ng ~ ed erl and -Tsjechoslowakije in s amenwerking met Academisch 
~ enoorschap over: u ü et dr am a dan g esc h ied enis van het Tsjechische volk" 
r. am ens de Secretaris Gener rJ al van het Departemen t van Onderwijs, k unsten en 
Weten s chappen bood Jhr. Mr. C. J .A. de Rani t~, chef van de afd eling Ho g er onder
, ijs en W etenschapfiêrt;-~""'êï"'lf."VIDJ''P':i:"o""fêt~i'"sör Fischer op 21 Ma art te den Haag 
in "de Oud e Doelen' een diner aan, waarvoor ook de voorzitter en Sect'etaris 
onzer vereniging waren uitg enodigd. E'e eneens ter ere v an Professor Fischer 
bood de Consul-Generaal Ir. V Krbec te z ijnen hui z e een the e aan, wa arvoor all 
~estuursleden een uinodig i n g moch t en ontvang en. het was niet de enig e keer 
-.,t de Heer Ir. V. Krbec en Mevrouw Krbec grote belangstelling toonden voor 

het streven van onze verenig ing. Integ endeel, beiden waren aanzwe~:iilg zo dikwij 
onze vereniging het een of ander organiseerde en ter g eleg enheid van een be
zoek, dat de burg emeester van Pra~, de Heer Vacek in g ezeJschap van Dr. 
Blasek en Mevrou", Pelantová op 20 ~ ept ember aan Ams te rdam bracht, werden voor
Zitter en Secretaris uitg enodigd met de ho g e gasten k ennis te maken. 
Op 23 Septemb er werd door zijn e Exelentie Dr. K. Erban en Nevr. Erban ter ge
legenheid van het hoge b<:Jz oek uit Praag in het Legatieg eb o uvr een cocktailparti 
gegeven, vns bestuur mocht hierv-oor een uitn od i g i ng ontvang en. Op 20 ~ecember 
1946 gaf Nederland a Katoliko een Ts jechische culturele avond, waarvoor ook onz 
led en waren uitg enodigd. Onze vo orzitter h eeft b ij deze g elg enbeid ons bestuur 
verteg enwoordigd. Evllllneens ontvingen onze leden ~e!l_ uitnodi ging ter bijwoning 
van de voordracht , g ehouden door 1'rollêesor Andre Mazon in Maison Descartes 
(l 'In st i tut Francais d 1 Amsterdam) over 11 Les Etudes Sl av es hier et Aujourd 1 

hui 11 (12 Mei 1947). Van 13 September tot 3 October 1947 werd, onder bescher
ming van Z.Exc. Dr. K. Erban, door de kunsthandel Santee Landweer N.V. een 
tentoonstelling g ehouden van werken van de Tsjechmsslliewaakse kunsten a ars 
~an Kadet, Arno s t Pa&R~~k Paderlik , Zdenek Seydlfo en Vincenc Vingler. Bij de 
ópen :'.. ng waren Z .Exc .Dr. K. Erban en de consul Gen er aal Ir. V. Krbec aanwezig 
en eveneens de voorzitter en de secretaris van onze vereniging . De Heer M. 
Bretys Cultureel, Cultureèl attaché aan de Tsjechislowaakse Legatie in Den 
Haag, opende de tentoonstelling. 
~~J.W .B. v.d.STlQQ[fEL, Directaar van het Museum voor het Onderwijs der GeH! 

meent'ê""'F'""s=etr'"~v-·ênhäge, fii eld lezingen voor de Nederland se Reisvereniging op 
29 Januari, 25 Februari en 20 Maart te Haarlem, Dordrecht en Zutfen over ee~·, 
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rei s d oo r Tsjecho slowaki je. Hij ve s tigde tijdens die lezing en , waarvoor on z e 

• ,led en ook e en uitnodiging hebb en ontvang en, d e ap, nd acht op d e werk zaamhed en 
onzer vereni ging . 

Met de Csl. Kra{J. spolek J . A. KOMENSKY te Amsterdam staat on z e vereni gin g 
voortdurend in vriendschappelij k contact. Van de uitnodiging dezer Ts j echi sehe 
Vereni g ing a a n onze leden om o p 8 Maart 1 947 deel te nemen aan d e "Herdenking s 
avond ter g eleg enheid v an de 97 s te g eboortedag van Pr esident-Bevrijder T.G. 
MASARYK " is een dankbaar g ebrui k g emaak t. Dat de Tsjechen ter wille van hun g 
tendeze avmnd alleen Nederlands s]Jraken, is ten zeerste op p rijs g esteld. 
Na afloop van de avond dank te de Heer V. KAPR , Voorzitter der Tsjechische Ver
eni g ing , d e g asten voor hun aanwezigheid. De Secretaris onzer vereni ging ant
woordde daarop n am ens onz e led en met woorden van h artelijk e dank. 

Op 30 Maart we:cd do or de "c sl. Kraj. spolek J . A. KOMENSKY v. Am sterd am" een sa
menkom s t g eorg anise erd in h et Comenius-mausoleum. Deze plechtigheid werd op
g elui s terd do or de a anwezi gBeid van Z. Exc. Dr. K. ERBAN en Mevrouw ERBAN en de 
Con sul-Gen er aal en Mevrouw KRBEC. 
·Namens onze Vereni g ing legde de Secretaris een k rans op het gr af van de Dode, 

die de Tsjechen en de Nederlanders zo dierbaar is en hield daarna een korte 
toespraak. 

Na afloop had een ree epti e plaats in het Stadhuis van Na arden waar Z.Exc. 
Dr. K. ERBAli! de aanwezi g en verrastt;' met een toespraak in het Nederlands. De 
~er J.E. BODDENS-HOSANG. Burgemeester van Naaxden en lid van ons bestuur, 
~rak de deelnemers aan de bedevaart toe in welg ekozen woorden . Vervolgens 
werd een bezoek g ebracht aan het Comenius-museum, waar de He er J . E .A. van ROO
YEN, directaar van het Museum en lid van ons Bestuur, nuttige inlichtingen gaf 
Tot slot sprak de Heer V .KAPR bij het standbeeld van Comenius. 

Ter herdenking van de 355ste geboortedag van Jan Amos KOMENSKY werd onze le
den aangeboden 11 COMENIUS EN ZIJN LAATSTE RUSTPLAATS", een geschrift van Dr. 
R.~~-· B~_ OOSTE~jl~ lid onzer Ver~niging. . -
$fle~r""îf":"r:F.'Vf.'KERSTEN heeft als ltJ.d- donateur van de VerenigJ.ng Nederland
Tsjechoslowakije op de Tsjechoslowaakse regering op 23 Augustus 1947 te Praag 
een copie aangeboden van het portret van Comenius, dat door Ovens is geschil
derd en zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt. Dr.B.KUSKA, Chef van het 
Kabinet van het :r.tinisterie van Informatie, nam de schilderij met woorden van~ 
dank in ontvan st en deelde mede, dat het geschenk zal worden overgedragen aan 
het l'ünisterie ven Opvoeding of aan de Galerie Nationale. 
Afdeling Zuid Nederland. 

Op 25 Januari 1947 is te Best een afdeling opgericht. Na een voordracht van 
Secretaris over "Het karalder van Tsjechen en Slowaken" bleven de aanwezigen 
onder het zingen van liederen, zo nu en dan afgewisseld door een dansje, nog 

-..ang en gezellig bijeen. 
~ Het bestuur der afdeling Zuid-Nederland is aldus samengesteld: 
Voorzitter: Th. F'. M. SCHAEPI;:AN; Vice-Voorzitter:~ l-~~~ Secretaris:!..:. 
RADJ3tlv~-::E]..(Edenstraat 45 , Eindhoven; tel. 3493). 

Öfsëhoon nog slechts 30 leden tellend, is de Afdeling Zuid-Nederland reeds 
zeer werkzaam geweest. Zij introduceerde de Heer Smetana en I1Ievrouw Dolly UR
BÁJ.\TKOVÁ, de heren VA.l.\JECEK en r~.1ASTALIR, en ga~ , in samenwerking met het Acade
misch Genootschap te Eindhoven, haar leden gelegenheid een voordracht van 
Professor Dr. J.L.F'ISCHER bij te wonen. Voorts verleende zij haar medewerking 
aan het "Dismanuv Rozhlasovy Divadelni Soubor". Haar activiteit spreekt ook 
hieruit, dat bij de Comenius-herdenking te Naarden alle leden aanwezig waren 
en hun kinderen in de Comenius-kapel enige liederen zongen. 
Al zal de afdeling Zuid-Nederland het voorlopig nog moeilijk kunnen stellen 

zonder steun der Vereniging, de geest en activiteit der leden stemmen tot 
groot optimisme voor de toekomst. 

De Heer ~ · ~~~E&~ lid onzer Vereniging tracht te Dordrecht een Af~eling te 
stichten. tifu em daarbij te steunen werd de Heer E.LENZ, 2~ecretarJ.s van de 
Vereniging Tsjechoslowakije-Nederland te Praag, uitgenodigd een lezing te 
houden over barok-Praag. Deze lezing, gehouden op 10 Juli 1947, werd toegelic 
met fraai gekleurde lantaarnplaatjes. De Heer Lenz, die zijn lezing in het Ne
derlands hield, oogstte veel succes. Van u e vier door hem meegebrachte kleine 
fil ·, vielen vooral die over Praag zeer in de smaak. 

Ee verrassing van de avond was, dat de He f! r ~-~ · BRETYS ,\ culture el attache aan 
de sj echo slow aak se Legatie in Den Haag, die èt"Er''fleër "'t~i1 ·~ wel had willen verge 
zellen en wiens aanwezigheid reeds reliëf gaf aan de bijeenkomst, op de hem 
gestelde vragen antwoordde in onberispelijk Ned <>rlands. 
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Een woord van dank past hier aan het adres van de Heer Dr . EL KUSKA, die 
• • ons én als Chef van het Kabinet van het Minilsterie van Informatie te Praag 

én als Voorzitter van de "CESKOLOVENSKO NIZOZEMSKA SPOLECNOST" zeer behulpz 
was . Onze verenigigg heeft haar zustervereniging , die in Tsj echo slowaki je he 
zelfde do el nastreeft als wij in Nederland - voor haar leden hield bi jvoorbe e 
JLL,_j[..._~ V:. ST:fi;CHA een voordracht over het lev.en van Rembrandt en zij ómtrodic e 
~n,~-'7~ te Praag nog weinig bekende Nederlandse componis t en- evene 
diensten kunnen bewijzen , helaas slechts zeer bescheiden diensten . De omstand 
heid, dat onze Vereniging na de Bevrijding eigenlijk weer geheel moest V/Orden 
opgebouwd, is daarvan alleen de oorzaak . Want onze leden en d-.nateurs hei!Dben 
op velerlei wijze de Vereniging ':rac htdadig gesteund ter blereikin g van het 
ges telde doel. Ik meen dit jaarverslag daarom te mogen eindigen met de voor
spelling, dat ons ledental in het komende ja~r zal stijgen en dat - in over
eenstemming met het doel onzer Vereniging - de gelegde banden tussen Eeder
land en Tsjechoslowakije op culturee l en maatschappelijk gebied steeds meer 
zullen worden ver sterkt. 

W. VALK . 

• 
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Het Bestuur heeft de eer hierbij over te leggen het Verslag van de 
Secretaris: . 

Het is voor de Vereniging zeker een verheugend feit en een grote 
eer dat Zijne Excellentie Dr. K. Er b a n, die wij in de jaren der 
bez~tting door de Londense radio hoo·rden aa~kondigen met. de 
woorden En nu zal een Tsjech voor U spreken, die een goede vnend 
van Ned~~land is" het Ere-Voorzitterschap heeft willen aa:avaar
den na een verzo~k, hem gedaan overeenkomstig een besluit in 
de eerste Bestuursvergadering na de Bevrijding. 

Na ope:aing van deze vergadering, welke is gehouden op 29 April 
1946 bracht de Voorzitter Prof. Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan 
in h~rinnering dat de Vereniging in de voorgaande jaren tot werke
loosheid was 'gedoemd en hij sprak de verwachting uit, dat het 
gemeenschappelijk leed, de Tsjechoslowaken en de Nederlanders 
door dezelfde vijand aangedaan, _beide volken nog nader tot elkaar 
zou brengen. Verder deed de Voorzitter het overleden Bestuurlid 
J. Smits,. een der trouwste en ijverigste leden der Vereniging, door 
enige .minuten van stilte herdenken. . 

Daar Mr. G. A. J. M. Mutsaerts te- kennen heeft gegeven, dat 
drukke werkzaamheden hem verhinderen het secretariaat langer op 
zich te nemen dankt de Voorzitter hem voor het vele werk, dat hij 
met grote ij~er en toewijding voor de Vereniging heeft verricht. 
Desgevraagd verklaart de waarnemende secretaris, dat hij d.~ func
tie van Secretaris niet alleen gaarne aanvaardt, maar dat hiJ zulks 
een eer vindt, in het bijzonder omdat hij de opvolger wordt van 
Mr. G. A. J. M. Mutsaerts. 

De Voorzitter dringt aan op het maken van plannen, opdat onze 
. Vereniging zo spoedig mogelijk door daden kan tonen, dat zij is 
herleefd. Maar er zulle:a eerst leden moeten worden gewonnen. Een 
geschikte weg daartoe acht de Heer Th. F. M. S c h a e p man het 
stichten van afdelingen." 

Om alvast aan de slag te kunnen gaan stellen alle Bestuursleden 
de Seè:retaris f 20.- ter hand en d~ze verzo:ad spoedig daarop, na 
overleg· met de andere Bestuursleden, de volgende circulaire: 

"De Vereniging Nederland-Tsjechoslowakije", welke sinds 1922 
haar krachten heeft gegeven aan de versterking van de betrekkbgen 
op cultureel en maatschappelijk gebied tussen Nederland en Tsjecho
slowakije, verloor tijdens de bezetting haar archief, bibliotheek en 
kasgeld, kortom alles. 

Gelukkig echter verloor onze Vereniging niet de geest,' waaraan 
zij haar o:J.tstaan dankt, en leeft in haar het verlangen weer de hand 
te reiken aan een. volk, dat ons in vele opzichtep. na staat, aan een 
volk, dat op onze vriendschap is gesteld en welks dierbaarste Dode 
rust in Nederlandse aarde. 

Allen, die met het Bestuur der Vereniging "Nederla:ad-Tsjecho
slowakije" van merii.ng zijn, dat Nederlanders en Tsjechoslowaken 
weer tot elkaar moeten worden gebracht door bevordering van we-
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derzijdse ken::1is van zeden, gewoonten, geschiedenis en taal, door 
wisselwerking op elk gebied van . kunst en wetenschap, wordt ve:
zocht zich als lid of begunstiger te . willen opgeven àan de Secretans 
der Vereniging." 

Gezien de omstandigheid, dat de Vereniging thans reeds 165 leden 
en donatèurs telt en het batig saldo f 1411,15 bedraagt, is er reden 
tot tevredenheid en vele omstandigheden wijzen er op, dat de Ver
eniging een goede toekomst tegemoet gaat. 

In voorbereiding zijn o.a. tentoonstellingen, waarbij de Heer J h._r. 
S a n db e r g, Directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, .ziJn 
medewerking verleent, terwijl de Vereniging in het afgelopen Jaar 
ook reeds hel een en ander heeft kunnen geven. Alvorens daarover 
een zeer beknopt overzicht te geven, dwingt ons een droeve plicht 
een groot verlies voor onze Vereniging mee te delen. · 

Na enige maanden van lijden gb.g Mr. G. A. J. M. Muts ae r t s 
voorgoed van ons heen. Staande met tallozen ro:ad zijn graf, herin
nerden wij ons te beter, hoeveel hij voor de Vereniging had gedaan. 

~ Zeker zal in o:aze kringen steeds met diepe piëteit worden gedacht 
... _~· aan de Secretaris die altijd bereid stond de leden te helpen en wiens 

Brabantse harteliJkheid een sfeer schiep, welke een Vereniging als 
de on;;>:e zozeer van node heeft. 

Op 27 en 28 October werd, resp. in Amsterdam en Den Haag, de 
Natio:aale Feestdag der Republiek Tsjechoslowakije herdacht met 
concerten van het 0 n d r i c e k Q u a r t e t, gegeven onder auspi
ciën van Z.Exc. Dr. K. Erban. Het was een teleurstelling, dat Z.Exc. 
Dr. K. Erba:a na een receptie, waarvoor onze Bestuursle~en een 
uitnodiging ontvingen, door ziekte werd gedwongen af te Zien van 
zijn plan de plechtigheid in Den Haag bij te wo:1en; de tegenwoor
dio-heid van Mevrouw Er ban bewijst hoe ook deze meeleeft met de 
gebeurtenissen, die haar Vaderland en onze Vereni~ing raken. Zo
wel te Amsterdam als in Den Haag heette de Voorzitter de aanwe
zigen welkom; vervolgens lichtte de Secretaris de Tsjechoslow~akse 
onafhankelijkheidsdag in een historische schets toe en daarna lmster
den allen met grote aandacht naar het Ondricek-Quartet, welks 
muziek de Nederlanders zoveel te zeggen had . 

Haar medewerking yerleende onze Vereniging· bij de volgende uit
voeringen: 

Tsjechisch concert onder Beschermheerschap van Z. Exc. Dr .. ~: 
Erban op Juni 1946 in het Concertgebouw te Am~terdam. J Ir I 
J i r o u s dirigeerde het Concertgebouworkest. Soliste: V 1 a s t a 

~ Urbanová (sopraan) . · 
' Gala-concert van het Residentie-Orkest onder de hoge bescherming 

van Z.Exc. Dr .. K. Erban (5 Maart 1947). Dirigent J i r i J i rous; 
soliste: V 1 a s t a U r b a n o v á. · 

Cello-recital van Fr anti se k Sm e t a na; m.m.v. D o 11 y 
U r b á :1 k o v á, piano (10 Dec. 1946 in Gebouw Pulchri Studio te 
's-Gravenhage en 17 December 1946 en 2 Maart 1947 in het Concert
gebouw te Amsterdam) .. 

Viool-recital van Jaroslav Vanecek; m.m.v.' Jaroslav 
Ma st a 1 i r, piano (18 Januari 1947 in het Concertgebouw te 
Amsterdam). 

Viool-recital van Ge o rg et te N -ov o t :1 á; m.m.v. Anton 
Dresden piano. (21 Maart 1947 in de Bachzaal te Amsterdam). 
· Zang.' en dansavo;nd van het "Dismanuv Rozhlasovy Divadelni 
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Soubor" onder leiding van M i 1 o s 1 a v D i s m a n, ( 30 Januari · 
· 1947 in Tivoli te Utrecht; 1 Februari in de Volksbond te Eindhoven; 
2 Februari in de Dierentuin te 's-Gravenhage en 3 Februari in het 
Concertgebouw te Amsterdam). · 

Gala-première van de Tsjechische film "Mannen zonder vleugels" 
- in het Cineac Theater te Amsterdam. (2 Mei 1947). 

Lezingen van Prof. Dr. J. L. Fis c her, Rector van de Palacky 
Universiteit te Olomouc, op ui'tnodiging van Professor Dr. G. van 

· der Leeuw namens de Universiteiten en van onze Vereniging. 
25 Maart 194 7: college voor de Universiteit te Leiden. 27 Maart: 

in · Groningen voor de Maatschappij van Nijverheid over "Het 
Tsjechische volk". 's Avonds voor de Universiteit. 1 April: lezing in 
Amsterdam voor. onze Vereniging en Vrij Neqerland over "Tsjecho
slowakije na de oorlog". - 2 April: lezing te Arnhem voor de Inter
national Friendship League over "Tsjechoslowakije" en "Het drama 
der geschiedenis van het Tsjechische volk" - 9 April: lezing te 
Eindhoven voor de Vereniging Nederland- Tsjechoslowakije in 
samenwerking met het Academisch Genootschap over "Het drama .. .., 
der geschiedenis van het Tsjechische volk~" 

Namens de Secretaris-Generaal van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen bood Jhr. Mr. C. J. A. de 
Ra n i t z, Chef van de Afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen, 
ter ere van 'Professcr Fischer op 2LMaart te Den Haag in ,de Oude 
Doelen" een diner aan, waarvoor ook de Voorzitter en Secretaris 
onzer Vereniging waren uitgenodigd. 

Eveneens ter ere van Professor Fischer bood de Consul-Generaal 
Ir. V. K r b e c te zijnen huize een thee aan, waarvoor alle 

- Bestuursleden een uitnodiging mochten ontvangen. Het was niet de 
enige keer, dat de Heer Ir. V. Krbec en Mevrouw Krbec grote be
langstelling toonden voor het streven van onze Vereniging. Integen
deel, beiden waren aanwezig zo dikwijls onze Vereniging het een of 
ander organiseerde en ter gelegenheid van een bezoek, dat de burge
meester van Praag, de Heer Vacek in gezelschap van Dr. Blasek en 
Mevrouw Pelantová op 20 September aan Amsterdam· bracht; wer
den Voorzitter en Secretaris uitgenodigd met de hoge gasten· 
kennis te maken. · 

Op '23 September werd door Zijne Excellentie Dr. K. Erban en 
Mevrouw Erban ter gelegenheid van het hoge bezoek uit Praag in 
het Legatiegebouw een cocktailpartij gegeven; on.s Bestuur mocht 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. ... ... 

Ol) ?.0 December 1946 gaf N ederlanda Katoliko een Tsjechische 
Cl!ltPrele ave>nd, waarvoor ook onze leden waren uitgenodigd. Onze 
VaArzitter heeft l:ii deze gelegenheid het Bestuur vertegenwoordigd. 

Eveneens ontvingen onze leden een uitnodiging ter bijwoning van 
de voordracht, gehouden door Professor A n d r é Ma zo :n in Maison 
Descartes (l'Institut Français d' Amsterdam) over "Les Etudes 
Slaves 'hier et aujourd'hui" (12 Mei 1947). 

Van 13 September-3 'October 1947 werd, onder bescherming van 
Z.Exc. Dr. K. Erban, d.oor de Kunsthandel Santee Landweer N.V. 
een tentoonstelling gehouden van werken van de Tsjechoslowaakse 
kustenaars J a n K o d e t, A r n o s t P a d e r I i k, Z d e n e k 
S e y d I en V i n c e n c V in g 1 e r. Bij de opening· waren .z. Exc. Dr. 
K. Erban en de Consul Generaal Ir. V, Krbec aanwezig en eveneens 

4 

de Voorzitter en de Secretaris van onze Vereniging. De Heer 
M. B r et y s, Cultureel attaché aan de Tsjechoslowaakse Legatie 
in Den Haag, opende de tentoonstellbg. 

Dr. J. W. B. v. d. S ti g c h e 1, Directeur van het Museum 
voor het Onderwijs der Gemeente 's-Gravenhage, hield lezingen voor 
de Nederlandse Reisvereniging op 29 Januari, 25 Februari en 20 
Maart te Haarlem, Dordrecht en· Zutfen over een reis door Tsjecho
slowakije. Hij vestigde tijdens die lezi:J.gen, waarvoor onze leden ook 
een uitnodiging hebben ontvangen, de aandacht op de werkzaamhe
den onzer Vereniging. 

Met de èsl. Kraj. spolek J. A. Komensky te Amsterdam 
staat onze Vereniging voortdurend in vriendschappelijk contact. Van 
de uitnodiging dezer Tsjechische Vereniging aan onze leden om op 
8 Maart 1947 deel te nemen aan de "Herdenkingsavond ter gelegen
heid van · de 97ste geboortedag van President-Bevrijder T. G. 
Masaryk" is een dankbaar gebruik gemaakt. Dat de Tsjechen ter 
wille van hun gasten deze avond bijna alleen Nederlands spraken, is 1 

ten zeerste op prijs gesteld. Na afloàp van de avond dankte de Heer 
1 V. Kap r, Voo·rzitter der Tsjechische Vereniging, de gasten voor 

hun aanwezigheid. De Secretaris onzer Vereniging antwoordde daar
op namens onze leden met woorden van hartelijke dank. 

Op 30 Maart werd door de "Csl. Kraj. spolek J. A. Komensky v. 
Amsterdamu" een samenkomst georganiseerd in het Oomenius
mausoleum. Deze plechtigheid werd opgeluisterd door de aanwezig
heid van Z.Exc. Dr. K. Erban en Mevrouw Erban en de Consul 
Generaal en Mevrouw Krbec. 

Namens onze Vereniging legde de Secretaris een krans op het 
graf van de Dode, die de Tsjechen eh de Nederlanders zo dierbaar 
is en hield daarna een korte toespraak. 

Na afloop had een receptie plaats in het ·stadhuis van Naarden, 
waar Z.Exc. Dr. K. Erban de aanwezigen verraste met een toespraak . 
in het Nederlands. De Heer J. E. Bodden s-H os a n g, 
burgemeester van Naarden en lid van ons Bestuur, sprak de deel
nemers aan de bedevaart toe in welgekozen woorden . .Vervolgens 
werd een bezoek gebracht aan het Comenius-museum, waar de Heer 
J . M. A. van R o o y e n, directeur van het Museum en lid van ons 
Bestuur, nuttige inlichtingen gaf. Tot slot sprak de Heer V. Kap r 
bij het standbeeld van Comenius. 

Ter herdenking van de 355ste geboortedag van Jan Amos Ko
~.mensky werd· onze leden aangeboden ,,Oomenius en zijn laatste 

I rustplaats", een geschrift van Dr. R. A. B. Oosterhuis, lid onzer 
Vereniging. 

De Heer P. B. W. Kersten heeft als lid-donateur van de Ver
eniging Nederland-Tsjechoslowakije de Tsjechoslowaakse regering 
op 23 Aug. 1947 te Praag een copie aangeboden van het portret 
van Comenius, dat door Ovens is geschilderd en zich in het Rijks
museum te Amsterdam bevindt. Dr. B. Kuska, Chef van het Kabinet 
van het Ministerie van Informatie, nam de schilderij met woorden 
van dank in ontvangst en deelde. mee, dat het · geschenk ·zal worden 
overgedragen aan het Ministerie van Opvoeding of aan de Galerie 
Nationale. 
Afdeling Zui(];N ederl.and. 

Op 25 Januari 1947 is te Best een afdeling; _ opgericht. Na een 
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voordracht van de Secretaris over "Het karakter van Tsjechen en 
Slowaken" bleven de aanwezigen onder het zingen van liederen, zo 
nu en dan afgewisseld door een dansje, nog lang en gezellig bijeen. 

-Het Bestuur der Afdeling Zuid-Nederland is aldus samengesteld: 
Voorzitter: Th. F. M. Schaepman; Vice-Voorz.: A. Nossek; 
Secretaris: P. Rademaker ( Edenstraat 45, Eindhoven; tel. 3493). 

Ofschoon nog slechts 30 leden tellend, is de Afdeling Zuid
Nederland reeds zeer werkzaam geweest. Zij introduceerde de Heer 
Smetana en Mevrouw Dolly Urbánková, de Heren Vanecek en 
Mastalir, en gaf, in samenwerking met het Academisch Genoot
schap te Eindhoven, haar leden gelegenheid een voordracht van 
Professor Dr. J. L. Fischer bij te wonen. Voorts verleende zij haar 
medewerking aan het "Dismanuv Rozhlasovy Divadelni Soubor". 
Haar activiteit spreekt ook hieruit, dat bij de Comenius-herdenking te 
Naarden alle leden aanwezig waren en hun kinderen in de Comenius
kapel enige liederen zongen. 

Al zal de ·Afdeling Zuid-Nederland het voorlopig nog moeilijk 
kunnen stellen zonder steun der Vereniging, de geest en activiteit 
der leden ste"mmen tot groot optimisme voor de toekomst. 

De Heer A. Dronk er t, lid onzer Vereniging, tracht te 
Dordrecht een Afdeling te stichten. Om hem daarbij te steunen 
werd de Hëer E. L en z, 2e Secretaris van de Vereeniging Tsjecho
slowakije-Nederland te Praag, uitgenodigd een lezing te houden 
over barok-Praag. Deze lezing, gehouden op 10 Juli 1947, werd toe
gelicht met fraai gekleurde lantaarnplaatjes. De Heer Lenz, die zijn 
lezing in het Nederlands . hield, oogstte veel succes. Van de vier 
door hem meegebrachte kleine films, vielen vooral die oVer de 
laatste levensdagen van de President-Bevrijder en een film over 
Praag zeer in de smaak. 

. Een verrassing van de avond was, dat de Heer M. B re t y s, cul
tureel attaché aan de Tsjechoslowaakse Legatie in Den Haag, die 
de Heer Lenz wel had willen vergezellen en wiens . aanwezigheid 
reeds reliëf gaf aan de bijeenkomst, op de hem gestelde vragen 
antwoordde in onberispelijk Nederlands. 

Een woord van dank past hier aan het adres van de Heer 
Dr. B. K u s k a, die ons én als Chef van het Kabinet van het Ministerie 
van Informatie te Praag én ·als Voorzitter van de "Ceskoslovensko-· 
Nizozemská SpoleÇnost" zeer behulpzam was. Onze Vereniging heeft 
haar zustervereniging, die in Tsjechoslowakije hetzelfde doel na
streeft als w\i in Nederland - voor haar leden hield bijvoorbeeld' _ _,....., 
Dr. V. V. stecha een voordracht over het leven van Rembrandt en 
zij introduceerde muziek van te Praag nog weinig bekende Neder
landse componisten - eveneens diensten kunnen bewijzen, helaas 
slechts zeer bescheiden diensten. De omstandigheid, dat onze Ver
eniging na de Bevr\iding eigenlijk weer geheel moest wor.den opge
bouwd, is daarvan alleen de oorzaak. Want onze leden en donateurs 
hebben op velerlei w\ize de Vereniging krachtdadig gesteund ter 
bereiking van het gestelde doel. 

Ik meen dit jaarverslag daarom· te mogen eindigen met de voor
spelling, dat ons ledental in het komende jaar zal stijgen en dat -
in overeenstemming met het doel onzer Vereniging .- de gelegde 
banden tussen Nederland en Tsjechoslowakije op cultureel en maat
schappelijk- gebied steeds meer zullen worden versterkt. W. V ALK. 
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VERENIGING .. NEDERLAND- TSJECHOSLOWAKIJE" 
FINANCIEEL OVERZICHT 1 OOTOBERr--31 DECEMBER 1946 

Saldo 1/10'46 ......... .. .... .......... . 
Bijdragen ineens ............... ... " 

f 1.078.50 
210.-

65.25 
15.- . 
0.05 

Secretariaatskasten 
Incassokosten 
Porto penningm. 
Saldo 31/12 '46 

f 197.60 
1.67 

Contributie 1946 ........ ....... . .. . .. .... ... ... ..... . " 4.15 
1947 ............... .. . " 1.165.38 

Rente 

f 1.368.80 f 1.368.80 

FINANCIEEL OVERZICHT 1 JANUARI-29 SEPTEMBER 1947 

Saldo 1/1 '47 ... .. ... .... ....... f 1.165.38 Secretariaatskostenoo .. .... ... ... f 
Contributie 1946 .. •.. .... ... ........ 55.- Incassokosten 

1947 ....•. ... .. ... . ... " 1.070.25 Porto penningm_ ................. . 
Donatie ...... ... ... . . ...... ... ... ...... " 25.- Subsidie Tsjechisch concert 
Rente ....... .. ... ....... ... ......... " 1.05 

472 .• 
10.05 
9.47 

25.-
150.-

in Eindhoven . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . " 
Honorarium Prof. "Dr. Fischer " 
Nadelig saldo propaganda

avond Dordrecht ... 113.85 
Afgedragen aan Afd. Best/ 

Eindhoven 75% der ontv. 
contributie ... . . . ... ... .. .. .. . . . . . . 123.75 

f 2.316.681 

Saldo 29/9 '47 .............. .... .... . " 1.411.75 

f 2.316.68 

SPECIFICATIE SECRETARIAATSKOSTEN 

29/4 '46-20/9 '46 Zaa lhuur ... .................................. . ...... f 10.-
Drukwerk ..... .... ..... .......... . ......... ........ ,; 144.30 
Porto, telef., enz. ...... ... ... .... ... ........... 43.30 f 197.60 

21/9 '46-15/1 '47 Drukwerk ... .. .... ... ...... ...... ... ............... f 47.25 

15/1 '47-10/4 '47 

11/4 '47-11/9' 47 

Zaalhuur ... ..... .. . ....... ...... .. ...... 10.-
Porto, telef., enz. .... .. ....... .... . .......... .. . " 29.50 
Bloemen .......... ...... 9.-
Muziek 9.45 
Reductie conc., A'dam, Haag, Eindh. " 30.-
Drukwerk ... ... ... ... ..... . .. " 173.58 
Porto, telef ., enz ................ . 
Zaalhuur .. ........................ . 
Bloemen 
Toegangsbewijzen lezing Dr. Fischer 
Drukwerk 

49.10 
8.

·" 46.-
23.-
11.92 

Porto, telef., enz. 26.- f 472.81 

TOELICHTING CONTRIBUTIES 

In 1946 werd in totaal aan contributies ontvangen .... 
(w.o. de bijgedragen te Eindhoven) 
Aan giften ineens werd onvangen ....... ... .. .. ... ... .... . . 

In 1947 werd tot dusverre aan contributies ontvangen ...... .. . 
(waarvan :f 123.75 aan Eindhoven werd afgedragen) 
Nog te incasseren is een bedrag van 
Aan giften ineens werd ontvangen ... .. .. ... .... . 

f 895.-

520.
f 1.085.-

15.-
25.-

Mr". JACQ. DUTILH, Penningmeester. 



NOTITIE C 

Nederlands Tsjechisch 
Hulpcommit~ voor politieke 
vluchtelingen. )JA · 

Vol r;!'10 . 

' 14 DEC. 1948 

~!Dr··JIY2~· - f 
·-- - ------1 

Van doorgaans goed ingelichte zijde verneem ik, dat gevormd ·is 
een Tsjechisch Hulp Commit~ voor politieke vluchtelingen. 
Het is samengesteld uit de volgende personen: 

' Prof. Dr J .P. KLET100-DE Z'i1AAH, Voorzitter 
! Dr G. BOLKESTEI:N 

Dr R.P.HEINEKEN 
Mr VAN REUVEN GOEDH.A.fiT 

X. Dr L.G. KOR.TEl\lliORST 
'/.... Prof. Dr G. VAN DE!:i LEElJff 

Vi .1-l. DE lviONCtlY 
~l) 1\ 2.-r( >\ W. VALK - Se~retaris en vuorlopig penningmees;lier 

Het Gomit~ stelt zich in de eerste plaats voor om hulp te verle
nen aan Tsjechoslovaken, ·welke momenteel nog in Duitse kampen ver~ 
toeven en elke dag verlangend uitkijken naar hulp uit het Westen. 

Deze vluchtelingen hebben namelijk, als gevolg van eenmeestal 
overhaast vertrek 7behoefte aan ld.eren en toiletartikelen. 

Voor Tsjechen, die zich in Engeland, Canada en andere landen zul
len mogen vestigen- aan de voorbereiding waarvan wordt gewerkt door 
het Czechoslovak Relief Committee te Londen ~ tracht het comit~ 
bijstand te verlenen bij hun reis over Nederland. 

Mocht de Nederlandse Regering, die in deze aangelegenheid reeds 
veel goede >vil heeft getoond duor in ons land reeds een aantal Tsje
chische studenten toe te laten, later nog aan andere Tsjechen ver
lof geven zich hier te vestigen, dan hoopt het comit~ deze personen 
een plaats te helpen vinden in het maatschappelijk en economisch le~ 
ven. 

Er is actie gevoerd, waarbij sympathiserenden werden verzocht 
een bijdrage te zenden aan de Secretaris w. VALK, Victoriaplein 47 
te Amsterdam, tel.23937 of over te schrijven op rekening van ge
noemd Gomit~ Incassobank, Bijkantoor van Wo'll;straat Jlmsterdam z. 

Noot voor H.C. 
Het lijkt mij gewmnst hier een vinger 
in de pap te houden om enigernaté toe 
te zien, dat zich hier onder de vluchte
lingen geen mensen ophouden die fout zyn. 
Contact met de J:iVD ware ge·wenst. 



Notitie c. 

53502/l 

S""s:r.s{, 

De vereniging Nederla nd-Tsjechoslowakije heeft haar 
activiteit volkomen gestaakt en neemt geen nieu.vve leden 
meer aan. Men is bang voor commu.nis t ische infiltratie. 

, Over deze gang van zaken was Bret.vs van de Tsj. Sl. 
' Legatie zeer ontstemd. Hij heeft hierover een onderhou.d 

gehad met Valk en eiste van ·valk inzage van de 
statu.ten der ver eniging . :Bx;etys was zeer opgewo nden en 
gaf Valk de sèhu.ld van deze gang van zaken. Valk heeft 
hem de inzage va n de statu.ten geweigerd aangezien Bretys 
geen lid va n de vereniging was. 

14.1.48 

L.P. 
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h.. fJA" .ff /f ETyf-

11949 

/135"'~ 

De NeeLar lands - Tsje ch i sche Verenigi g bes ch i kte reeds 
v oor de c ommuni st i s ch e s t a~1t sgreep i n Tsjecho-ülowaki " e over 
voldoenae aJ.mvi jz i ngen , die a i t 6ebeuren wa,_rs ch i jnli jk ma..:tkt en . 
Besi n 1949 h eef t Br et ys een oneerhoud ~ehad me t Valk, met de 
kenneli jke bedoel ing , z i ch omtrent äi ens pol i t i eke i ns telling 
op de hoot:te s t ell en . Bij dit onde r :Loucl_ h e eft Va l k z ich bi jz on4 
der i n a ch t genomen . Zijn ver moec en, dat Tsj -Sl owaki ~ e door de 
Russ en overrompeld z ou ~ ord en , werd door he t g een Bretj s vertel
de , nog verst erkt . Brety s was zo orihanai g , te l a ten mer ken, het
- ge en h ij met de Ts jechmche Verenigi ng vo orhad . Door h em op 
en handi g e mani er ui t t e h oren , merkt e Val k , dat BretJ s van 
pla n wa s , genoemde verenigi ng g ehe t l eneeer ROrn uni s tische in-

· vloe d te brengen . Laa t s t g enoemde tra cht t e gegevens t e verkri j 
gen over de l ed en der v ereni gi ng en l i e t door s chemeren , dat he t 
gewens t was (na de s t a.ts greep) , i ndi en het merendeel anti-C. P . 
was , de veren i gi ng op zo grote s ch'3.al met communis ten aa n t e 
vullen , dat de z e hun wil zouden kunnen do or ccrijven. 
Voort s dacht Bretys aan de mogel i jkheid , de vereni ging te ge 
brui ~en a~ een Nederlands , op Tsjecho- Slowaki je ge or i en t eerd 
orgaan , om na de sta,tsgreep de z e ha nde ling b oed te pra ten . 

Di t onderh oud heéft tot g evol g gehad , dat Va l k de bepal ing 
l iet a fko na.i gen , da t de vereni g i ng oeen ni euwe leden me er z ou 
aa nnemen . Na a e sta'3 ts gr e ep i n Ts j. - Slowaki j e h e eft Va l k aa n de 
l eden der vereni ging ( om mi sbruik t e voorkomen ) op na tm g es t el
- de formulieren toegezonaen , waari n ae vraEtg be., te l d werd , of 
men lid v~ n de ve reni ging wenmte t e bli jven , en z o ja , of het 
n i et ge11ens t vvas , zo mogelijk door het r egi em vervolgde Ts jeehen 
i n Nea er l and asy l te _v erl enen . 

Hi erop i s Br e t y s i n grot e ~1oede na.J.r Val 1::: 0 esneld en h e eft 
hem ven et E:-. n , o __ .. t hij , <J. uOttE-:n1e . Val k heef t hem ook i nzage van 
de s t atuten g eweige r d , omd t Br e t ys geen lid Vdn de verenigi ng 
was . 

Ver mo ede li jk h eeft Brety s g epoogd , de vereni gi ng t e infil
t re r en illt t mevr . van Embden Baa s, bij wi e Brety s vaak log e er t. 
V66r haa r natur ,.ll i satie was zij de i'sjechi s ch e onder dane Magda 
St a r kens t e in . Tegen Va l k deed z e e en beetj e z ielig , omdat zij 
ge en mi ade l en van bes t dan z ou h eboen . Na hem eni ge ,nal en be
z ocht te heboen , vr oeg z ij Valk , of de ze geen Tsjecn i ûche l es 
van haar wila e h ebben . Hi ero) i s Va l k uite r aard n i et i ngega , n . 

2- 2- 1949 . 
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R P P o R ·r - c. 
.~ IJ Kt 19:il 

Betr.: J. BURKA 
j fh.Uj Jjf ~bi 

Door "Flip" word t mi j me de ge de e l d , da t de Tsiech 
-' J a n BURKA , g eb oren 14 Juni 1924 t e Pos tolop oky ( Tsj . s l), 

van b eroep ontwerp er, 1onen de te Amsterdam , Bilderdi jk
s t raa t 163, lid i s van de Veren i g ing Ne derla n d - Ts i echo
s lowakije. 

c ~14/6-50 



UITTREKSEL 

Naam .... CHINEZEN.I N ... NED-ERLANIJ ....... . 

Origineel in H OP 74? 

Volg nr .. Ag, nr. tH:l532 Aard van het stuk l1.!3:PP<?:r:'l; van C 

Afz. C VIII 

Onderstaande personen zijn lid van de Var. Nadarlruld- Tsjachoslowakya: 

·~evr . Auw Yang Sian, Berkalstraat 4 II , Amstardam, z. 
~ Dr . Auw Yang Sian,arts,Ooglijdersgasthuis,F.C ., Dond::lrstraat,Utrecht .. / 
.; Ong Sioa Bing, Berkelstraat 4 II,Amst erdam, z . · 
VTan Eng Hauw, Nic . Maasstraat 101 1 Amstardam,z. 
Mwvr.Mr.Yap Kia T,iong , M. H. Trompstraat 4, Utrecht . 
Yap Kie Tiong, M . H . Tro~pstraat 4, Utrecht . 

Uitgetrokken door .... 

A.L. 17249-'47 

-

/-~,,??~? ~é'~ 
~z~~ ~7 ~~~~ 
~~~r~ 4·ç7.3J/ 

L-~ 
!!J 

' 

Afd. /Sectie C VIII ... Da~um 1.9.50 
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RAPPORT van C 

Betr.: Verenig ing Ned erland-Tsj echo-SlowakiJë 

Bijl.: een --~·I 

AC01 cfcPs3 .<.. 1 

Door"Flip" werd mij een li j st overhand alle leden 
van de Veren i c;i ng 3ederland -Tsj echo-S i j e. 

27 Ju.n. i 1950 



LEDji;NLIJST VAN VER.i~NIGING NEDERLAND 

TSJEClfÈLO WAKIJE. (stilgelegd.). 

~V N.V.Amstel Hotel Maatschappij,Tulpplein,Amsterdam 
\::J \N.V.Amsterdamsche Textielproducten Onder:neming v/h B.I. de Vries&: Co, 

Jodenbreestraat 7-9,Amsterdam 
Mevrouw M~ustria, Willemsparkweg 120,Amsterdam z. - ~w~· 

-7N .V.Auto - Palace,Houtweg 7-8,Den Haag. ~ 
Mevrouw A\lw Yang Sien,Berkelstraat 4/II,Amsterdam Z 

~ Dr Auw yang Sien,arts,Ooglijdersgasthuis,F.C. Donderstraat,Utrecht. 
/ H.A.J.Baanders,Architect,Heerengracht 495,Amsterdam C. 
~ Mej. Jeanne Bac1lek,Amstelkade 120,Amsterdam z. 
\:);->N.V. Ned.Schoen- en Lederfabrieken BATA,Be~t. 

,.... V. Be bar, Rapenburgerstraat 128, Amsterdam. · 
~. Bernet & Co;Afd. Skoda,Grasweg 39-40,Amsterdam N. 
·'! J .H. van der Bie, Corn. Springerstraat 13/I, Amsterdam z. 
'+- Ing. 0. Blàha,Amsterdamschestraa t l3,Best. ><· J>.JJ JP~5~ 

I R. Bloch,Reituiepstraat 9/II,Amsterdam z. 
·-1- J.E. Boddens Hosang,Burgemeester van Doetinchen. 
'f L. den Boef~~/a Het Vrije Volk,Vriesplein 6,Dordrecht. 
+ V. Borek,Oranje Nassaulaan -44,Amsterdam z. 

.. / Mej. L. van Borssum Waalkes, Eemnesserweg 60, Baarn. 
W.A.Boswijk,-Gen. Majoor b.d. Minervalaan 75/II,Amst erdam z. 

+ Mej. Ria Botter,Sportlaan. 38,Den Haag. 
~ /Mevrouw J . M ~ Bouvy - Reys, arts, Patrij slaan 2, Den Haag. 
\::) -7Brasch & ttot henstein, De ituyterkade 46, Amsterdam. 

'~ Dr J. van Breemen, Keize!sgracht 489-49l,Amsterdam c. 
~ Prof. Dr A.J.P.v.d. Broek,Janskerhof 3,Utrecht. 
1- Mevrouw E. Bromver - Oe.rnà.Amstel 312 huis,Amsterdam. 

•+ H~P.Bruin, Wethouder,Oud-Blaricummerweg 40,Naarden. 
I Mej. M. BurE!tovà, Oranj·e Nassaulaan 44, Amsterdam z. 
·~ J. Burka,Veronesestra~t 4,Amsterdam z. 
~ L.C. Buurveld,Boergoenschevliet 154,Rotterdam. 
~N.V.Drukkerij Jacob van Campen,Afd. Uitgewerij,O.Z.Voorburgwal 87-89, 

Amsterdam c. 
'/' R. Th. le Cavalier, Harmoniehof 55, Amsterdam z. 
/ T. Oejka,Hoogeweg 39/II,Amsterdam 0. 
~Fabriek van Chemische Producten,Vondelingenplaat,Vlaardingen,Postbus 69. 
f Mej. E.C. Colthoff,Van Hogenhoucklaan l20,Den Haag. 
- Dr Paul Cronheim,Stadionkade 4i huis,Amsterdam z. 

®
. / Mevr. Juli a Culp - Gipzkey, Vic•torieplein 45/V ,Amsterdam z. 

17N.V. Daarnhouwer & Cos Handel My.,Heerengracht 223-225,Amsterdam c:. 
~ Mej. Lizzy Demmenie,Rijnstraat lOO,Amsterdam z. 
/ W.G. Doorsctfdt ,Mi ent 519, Den Haag. · 

•V- H. Dorelijers,Lindenlijk A 49la,st. Oedenrode. 
~ Henri Doyer,Het Nieuwe ·Huis,Roèlof Hartplein,Amsterdam z. 
r A. Dronkert,Reeweg Oost ll2,Dordrecht. 
·~ G. van Drunen,Hogemaasdijk A 9a,Wijk bij Heusden. 
f J. Duda,Oranje Nassaulaan 44,Amsterdam z. 
~Mr. Jacq Dutilh;Blaak 34,Rotterdam. 
•+ Ji Dvotàk,Bronckhorststraat 42 hs,Amsterdam z. 
/ L. Ecluse,2e Jacob van Campenstraat 71/I,Amsterdam z. 

C.H. Eldering,Oude Posthuisstraat 13,Heemstede. 
{ Mevrouw M. van Emde Boas-Starkensteinovà, Stadionweg 80., Amsterdam z. 



• 

- 2 -

~ Th. van Eupen, Mincklerplein 18, Eindhoven 
B. van Eysselsteijn, Nassaukade 55, Rijswijk Z.H. 

_,......-. Willam Eweg, Overtoom 352 hs , A.Il1sterdam-W. 
~ r Dr J . B. de la Faille, v· ·~d. Spiegellaan 2, Heemstede. 

e/ Mevr. S. Fleischmann-Oliva, Prof. Tulpstraat 17, Amsterdam-C. 
Mevr. F. van der Flier, Jan .Willem Brouwerplein 29, Amsterdam- Z. 

'..-N.V. Kristalhandel van Focke & Meltzer, Kalverstraat 152, Amsterdam-a. r;. F. Frengl, Oranje Nassaulaan 44, Amsterdam-Z . ~ ~ \\'c '!~ -
J.G. Enne van Gelder, Hunzestraat 45, Ams terdarri-z. -~ 

l. Mevr. J . van Gelder-Scheffer, Hunzes traat 45, A.msterdarn-Z. _ 
((;;\ ' Gebr . G-erzon's Modemagazijnen N.V., Singel 323-347, Ams terdam-a. 
~' Fa . J.J. Geubels, Steentilstraa t 25 , Groningen. 

C. Geytenbeek, J.van der Hej~enstraat 103, Hilversum. 
Eduard Hahn, Textiel Syndicaat, Keizersgracht 453, Ams terdam-a. 

1 V. Hanus, Batslaan 2 A, Best. 1!JJ /()':J.S"J./9 
' J. Hegenbart, Bachplein 11, Ams terdam- Z. 

• '1- Dr R.P. Heineken, Apollolaan 193, Amsterd am-Z. 
Dr E. Heldring , De Lairessestraat 96, Amsterdam-Z. 

' Jes. Herbe, Hartens traat 16, Ams terdam-a. 
t' Mr G.J. v~ Reuven Goedhart, Keizer Karelweg 1 374, Amstelveen. 
/ Th.J. Hilt~rmann, Parkstraat 9, Best • 

• Mej. G.H.C ~ van Hilten, Prinsengracht 178/II, Amsterdam-a. 
t Prof. Dr L.J. van Ho~lk, Plantage 26, Leiden. 

· t;;:\ "P.C. van Houten, Dir.N.V. A.T.O./Van Gend en Loos, Mo~eelselaan 2, Utrecht. 
~~an Huystae & Co, Tabak, A.Z. Achterburgwal 209, Amsteadam-C. 

/ Mej. L. Johanknagt, Orànje Nassaulaan 44, Amsterdam-Z. 
J.J~ de Jong, Statenlaan 5, Den Haag. 

:{ E.S. de Jongh , Torenl~an 58, Laren, N.H. 
, • Mevr. M. KasparÖva, Broilckhorststraat 42 hs, Amsterd8\ll-Z. 

P.B.W. Kersten, Ned. Wapenhand-el, Damrak llr;t Amsterdam-«:. 
~ ~~ L.A. Kesper, Conmissaris der Koningin in Z.H., Koninginnelaan 4, Rijswijk 
'f( .A. Klaassen jr., Badhoevelaan 161, Badhoevedorp. 
/ H.W. Klaver, Batalaan, Best. 
1 Prof. Dr J.P. Kleiweg de Zwaan, Noolscheweg 30, Blaricum. 

P.J. Kleiweg de Zwaan, Torenlaan 13, Blaricum. 
<t/ A.J. Kloek, Overboschlaan 16, Heemstede. 

f J. Kokes, Dysselhofplantsoert 5. Amsterdam-Z. 

@/ V. Kokes, Cliostraat 12/I, Amsterdam-Z. 
-!K.L.M. Vervoers, Verkoop Organisatie, Hofweg 7, Den Haag • 

........a l Mr M.J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, Amsterdam-Z. 
-~ Dr L.G. Kortenhorst, 'Nassau Zuilensteinstraat 9, Den Haag • 

• s. Kotras, Oranje Nassaulaan 44, Amsterdam-Z. 
/- P. K:cug, Morelstraat 133, Den Raag. 
/ B. Krupicka, .lange Niezel 26/I, Amsterdam-a. 
/M.M. Kruyne, Van Tuyll van Serooskerkenweg 51, Amsterdam-Z. 

·x D. I.ageman, Zandvoorterweg 51, Aerdenhout. 
-f' Prof. Dr G.v.d. Leeuw, Kraneweg 107, Groningen. 

P. van Leeuwen, Kattenburgergracht 11/I, Amsterdam-a. 
~Mevr. B.A. Lijsen, Lekstra~t 168, _4msterdam-Z. 
J Prof. Dr Th.J.G. Locher, Zoeterwoudsesingel 47, Leiden. 

/ Mr 'H.P.M •. van der Loo, Alexanderstraat 7, Den Raag. ~ 
"H.O. Looijmans, Batalaan Sa, Best. 

Drs C.A.A. Luttervelt, Juliana van Stolberglaan 378, Den Haag. 
J. Mandigers, Tramstraat 35, Eindhoven. 

® 
J. Marcan, Den Texstraat 5, Amsterdam-Z. 
~.v. Schuitenv.& Exportkantoor v/h Jacob Meijer, Prins Hendr.kade 145, A'dam-C. 

/ C.D. Merens, Binnenkant 46, Amsterdam-a. 
/ w. Mey, Batakolonie, Best. 
1.. f Mej. J. F. Meyboom, Middelweg A 219, Leersum. 
/ R.W. Meyer, Postjeskade 91/II, Amsterdam-Vl • 
./ Dr.J. Miede~a, Ananasstraat 114, Den ~ag .. 

W.H. de Monqhy, Directeur Holland-AmenkaliJn, Rotterdam. 
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Norhert MUller, Raadhu i sst raat 44, Amsterdam-C. 
I L EN y~/2./'t' / Max Naut a ; Zomer d i jkstr aat 24 , Ams terdam- Z. 1(_1< Ji~A~t=- ..:__~~_:_.::..:.::_:_:_~_!_----

t:;\ ~Stoomvaart Maatschappi .i Nederland , .A.mS t erdärp. . 
v::;,) Nederland.s e Handelmaatschappi j , Vi j zels tfaat 32 , A.rnsterdam-C. 

'"'- 0. Nemeeek , Mar. van Ni mwegenstraat 9 hs , Amsterdam-W. 
~ · v. Neumann , Kerks t raa t 168/I , Amsterdam-C. 
~ A. Nos s e k , Batalaan 10, Best. 
·i F. G.J. Off eri jns , Ger rit van der Veenstraa t 68 , Ams t er dam- Z. 
' k V. S . Ohmstede j r., Paulus Potterstraat 4 , Amsterdam- Z. 

, P . Olsa , Wilhelmina kanaalstraat , Best. .P./J 1~/.Y. ~:l - N-~.[ 
I J .C.W. Onderd enwijngaar d , Schenkkad e 218 , Den Haag . 

Ong Sioe Bing , Berkelstraat 4/II, Amsterdam-Z. 
~ 1 

Dr R.A,B. Dos t erhui s , Frans van Mierisstraat 57, Amsterdam-Z. 
i Mej. M.J. Paats, Frankens traa t 41, Den Haag . 

/ Mevr~ V~ Paling , Oranje Nassaulaan 44, Amsterdam-Z. 
'X Mevr. A. Pavlièlcova, Leidsche kade 60, Amsterdam-C. 
/ o. Pavel, Best. 

f:::\r Mr J.H. van Peursem, Zeestraat 40, Den Haag . '2.: _· ....."""Radier, Lande~groep Europa III, N.V. Philips Gloeilampenfabriek , Eindhoven. 
·~ / Drs. H.W. Plelter, Reerengrac ht 388 , Amsterdam-C. 

t Dr Ir K. Polacek, Bagijnhof 44, Dordrecht. 
~11( ""-?Poldi' S t aal f abrieken, Voorhaven 71, Rotterdam. 
• · • K Pierre van Poppel, Internaatstraat 3, Bes:b. 
~ R.J. Protiva, Leidschakade 60, Amsterdam • 
.' P. Rademaker, Dienstraat 45, Eindhoven. 

· J. van Randwijk, N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis en Zonen, Vrieseweg 68, 

Dr J.O.H. Reys, Groot Hertoginnelaan 53, Den Haag. 
A.C. Rijkenberg , Dèurloostraat 35/I, Amsterdam-Z. 

Dordrecht. 

,... F.C. de Roder, Ant. de Haenstra.at 79, Den Haag. . r J.M.A. van Rooyen, Van der Helstlaan 15, Nanden. t 2/J~P·/JS' ~'I!JJ'9 
Mevr. M. Roozendaal-Dufkova, Balistraat 17 rood, Dordrecht. ~ 

K -.:p .v. Internationale Crediet- en 'Handelsvereniging "Rotterdam", Rotterdam. 
Mej. Ruhe, Oran je Nassaulaan 44, Amsterdam-Z • 

• j-- J. Ruys, Lang e Leidschadwarss t r aa t 60/I, Amstevdam-C. 
/' Rouaense ..Boeyer, Keizersgracht 702, Amsterdam-C. 
/ Ph.H. Ruppert, Victorieplein 45/III, Amsterdam-Z. 

Jhr W.J.H.B. Sandberg, Dir. Stedelijk Museum, Amsterdam-Z. 
~ F. Safranek, Van Eenghenstraa t 135, Amsterdam-Z. 

J .A. M. Sc,haepman, Wilhelminakanaalstraat 7, Best. 
Th.F. M. Schaepman, . Batalaan 19, Best. 

'>f· Dr K.H. van Schagen, Raphaelstraat 12, Amsterdam-Z. 
- Ir H.G.J. Scheiling, Adqiraal va n Gertatraat 17, Utrecht. 
·1 K. Schen..l(, De Ruyschlaan 185, Amstelveen. 
T A. Sebestik, Batalaan 2, Best. 
1 J.Seyffert jr. Anslijnstraat 22, Haarlem, 

• t- J. Simek, Ruysdaelkade 193, Amsterdam-Z. 
v -1- H. Skacel, Batelaan 8, Best. 
~ F. Skrivanek, Batalaan 2 C, Best • 
./ Jaroslav Smals, Kanaalstraat 23, Best. ...rJ 
i K. Smidt, Prinsengracht 103, Den Haag, /' 

J.K. Srilit en Zonen, Industrie Diamant, Sarphatistraat 66, .Amstel\dam-~.C. 
j Mej. N.K. Smit, Mariendijk 5, Honselerdijk. 

r~~·) ~a. Wed. P . Smits en Zoon, Hoogelanden O. Z. 3-4; Utrecht • . 
C, Me j. V. Spurna, Oranje Nassaulaan 44, Arnsterdam-Z. 
~- , Mevr. M. Star~kansteinova-We~z1 Waldeck Pyrmontlaan ~0/15, Amsterdam-Z. 
f · D. J. Steendam, Ba talaan 4, Bes't. 
':. J N.V. Handelmij. R.S. Stokvis, Westzeedijk 507, RotterQ.am. 
~ / w. Straub, notaris, Leidscha gracht 20, .Amsterdam-C. 

J. Suchy, Batalaan 11, Best. 
N~ ~ ?N.V. Tabak Export en I mport Com~agnie, O.Z. Voorburgwal 302, Amsterda.m-C. 
_ f- Tan Eng Hauw, Nic. Maasstraat lOl, Amsterdam-Z. 
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~ G. Taussig, Bors van Waverenstraat 20, Amstelveen. · 
~~ Dr J.P . van Tienhoven, Emma pléin 5, Amsterdam-Z. 
K. Toet, Hoenderlaan 3, Den Haag . 

I Mevr. A. Tukalova , Kerkstraat 168 , Am.sterdam-C. 
V. Vane k·, Kribbestraat 17 /I, Awterdam- Z. 

1 V. Vanis, Wilhelminakanaals traat 19, Best.11/) ._:.;-: &'• 
/A. M. Verbeek, Welvaartstraat 9, Best. 

Verster, Ratakolonie, Best. 
r::;;y Jur. Visser,jr., Burgemeester van Naarden, Tenierslaan 23, Naarden. 
~f->Vroom en Dressman~ Keizersgracht 816, Amsterdam-C. 

· .' F. Vykydal, Ba talaan 1, ·Best. 
' E. Wallheimer, Rich. Wagnerstraat 2, Amsterdam-Z. 

/ G. Wallheimer, Van Musschenbroekstra.at 2/I, Amsterdam-0. 
P. Wegner, Huize Strid, Oranjestraat, Best. 

· ' G. van Welzenis, le Jerichostraat 52, Rotterdam • 
. IN,(\3 Firma Van der Vleide & Co. , Reerengracht 237, Amsterdam-C~ 
~) Wessanen 's Koninklijke Fabrieken, Wormerveer. 

/ Mej. L. Wisnievska, Apollolaan 1, Amsterdam-Z. 
; A.M. Wijnhoff, Pierson & Co., Reerengracht 206-214, A!rtsterdam-c. 
/ Mevr. Mr Yap Kie Tiong, M.H. Trompstraat 4, Utrecht. 
~ K. Znamenacek, Leidschakade 64, Amsterdam • 

/ M. van Zuiden, B.M. ter Kuilestraat 98, Enschede. 
• ~ S. van Zwanenbarg, Oss •. 
• f._ Ing. M. ATnbroz, .ran Willem Brouwerplein 13, .Amsterdam-Z. 

t F.j. Vos, Eikboscherweg 87, Hilversum. • 
~ V~ Hojny, Slaakstraat 10 hs., Amsterdam-Z • 

.t. A. van der Vlis, Internaatstraat 3, Best. · 
j LG. Huygen; Jan van Riebeeks traat 12/III, Amsterdam. 

/ J. Pekel, Boterdiepstraat 24, Amsterdam-Z. 
/ Yap Kie Tiong, M.H. Trompstraat 4, Utrecht • 
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CVV I/J . 

KA/RA 
He (cv.v r) 

Met verwijzing naar Uw ~apport va.n 27 Juli 1951 
No. A/1268 betreffende de Verepiging ' "Nederlan~-Tsjecho
slowakije" moge ik U.,verzoeken aan ~l·ipper te willen be- · 
richten, dat de, pogingen van de 'Gezant om de vereniging 
nieuw ' leven .in te blazen, tot nu toe -geen enkel succes ·· 
.hebben opgéleverd. ·. .. . . . '. 

' . . 
ontplooit reeds enkele jaren geen 

-
De invloed van .de vereniging is momenteel nihil. 



• 
RAPPORT : 
Van KA-RA 
Aan : HC 
No . : A/1268 
ONDERWERP : Vereniging 

lo f }>t 

- . I 

l.Jr/ . .,?; 

27-7-51. 

"Nederland - •rsjecho-Slowakije". 

l.Clipper; heeft met zeer veel belangstelling de irihoud van 
het ra~port van KB aan U d.d . 26 Januari 1951 ( ACD 
101860 PA) gelezen . Hij zou het op p rijs ste llen te ver
nemen in hoeverre de pogingen van de Ge zant om de ver- · 
eniging nieuw leven in te b lazen succes hebben gehad . 

2 . Clipper zou verder gaarne een rapport ontvangen over de 
Vereniging "Nederl and - Tsjecho- Slowakij en, hoeveel 
l eden telt de Vereniging, wat voor ~oort mensen zijn de 
leden ( po l itieke orientatie , beroep, lid van andere ver
enigingen) ; wat doet de Vereniging ( commercieel, soci-. 
aal, politiek) en wat voor invloed heeft zij . 



• • 

• • 

NOTA 
VAN: KA-R.A • 

Op 16-7-51 werd aan CLIPPER brief No. CAH/51/634(101860) geschreven, 
waarin hem de inhoud v an het rapport van KB voor HC ( 101860~) dd. 
30-1-~1 werd medegedeeld. 
Op 7-7-51 werd reeds aan SARDINE brief CEH/51/371(101860) geschreven, 
met dezelfde inhoud. 
Aan SPIL "!erden inlichtingen gevraagd per brief 101860/CBS/921 
~101860) dd. 9-7-51 n.a.v. bovengenoemd rapport. 

17-7-51, H 
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Bmj co 1 PA 1o1s6o 

Ook de Vereniging Nederland - Polen houdt zich 
met dergelijke ·praktijken bezig. Nederlandse zakenlieden worden 
gedwongen tegen zeer hoge tarieven te adverteren in het maand
blad, op straffe van het verliezen van de vertegenwoordiging. 

Zie stuk 103127 in CO 97797. 

CLR, 19/2-51 



RAPPOHT vap KB v. 
voor H.C 

N r . : 1 3 6 1 ( PA ) ' · 

Betr.: Ver. Nederland-T s jecho Slowakije 

~:~ __ :· 
~1Q-~~;~~~o' 

• 

/ 

KB, 26 Januari 1951. 

De Tsjechische gezant heeft uit Praag 
opdracht gekregen de Ver. Nederland-Tsjecho Slowakije 
nieuw leven in te blazen. In de eerste plaats moet 
het Culturele aspect van de band Nederländ-Tsjecho 
Slowakije de volle aandacht hebben, pas later moet 
getracht worden ook enige politieke invloed uit te 
oefenen . 

Men verwacht, dat het wel moeilijk zal 
zijn de oorspronkelijke leden te verzoenen met de 
gedachte, dat de officiële Tsjechische vertegen
woordiging in hun midden zal verschijnen. 

De gezant is echter van plan desnoods in 
de vereniging een meerderheid aan te trekken van 
personen, die pro-nieuwe regime zijn, om een 
gunstige stemming te kweken voor zijn ~lannen. 
Hij zal dit overigens zo lang mogelijk uitstellen 
om de vereniging zo veel mogelijk een niet-politiek 
karakter te doen behouden . 

Het ligt in de bedoeling t.z.t. slechts 
Tsjechi~che visa te verlenen aan die zakenlieden, die 
lid zijn van deze vereniging.] 
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. ACD/ . -

DAT: 

B. 
D.A./1-067/W. 1293. 

Réf·: vmtre note n° 

~I ~ 
Ll 0

} t.• ti; i} 

1QI860/GBS/921, 

DEC. 195 (J,P.fJ 

a~ _ _p.l~;: 
du 9-7-1951. 

Le parallèlisme susceptible d'exister entre 1~ 
activités officielles des représentations diplomatil 
ques tchécoslovaques aux Pays-Bas et en Bel gi que ne 
s'applique que dans certains cas, mais ne peut 
s"appliquer aux organisations "Vereniging Nederland· 
Tsjecho-Slowakije", d'une p ?.rt, et ".Rmitiés Belgo
Tchécoslovaques", d' autre part. · 

En effet, la Légat~on tle ·Tchécoslovaquie à 
Bruxelles ne pouvait compter sur l'association san~ 
but luc.ratif "Ami tiés Belgo-Tchécoslovaques" pour 
appliquer le programme de propagande que Prague 
désirait appliquer en Belgique. L'orientation poli
tique de oe dernier groupement n'était pas celle que 
Prague aurait souhaitée, et tout essai d'immixion de 
la part de la Légation avait été voué à l'échec. Il 
ne restait donc plus qu'une solution, celle de met 
sur pied une nouvelle organisation, d'obédience 
communiste, pouvant servir de "masse de manoeuvre" 
pour appuyer la propagande tchécaiovaque pro-gou
vernementale. 

C'est ainsi que, sur ordre de Prague, . l'ex-Con
seiller de Légation HOll~ER Joseph, né à Prague le 18-
9-1910, a jeté les premières bases des "Amis de la 
Tchécoslovaquie", en collaboration- l'ordre de Pr 
le stipulait - avec le Parti Communiste belge. Ce 

o.ft;_.{Parti chargea l'avoc'at GRUl-mlfl.ALDT, Oscaf, né à B 
~ les le 16-4-1920, d'asswner les, t~ehes de fondateur 

et de futur président du nouveau groupement. 
I 

La mise sur pied en fut assez laborieuse. Il 
taudra s'attendre, avec la période d'hiver, à une 
reerudescenee d'aetivité de la part de GRUNrnrr~~ALDT 
et à un essai plus poussé de constitution. 

La délivrance des visas d'affaires aux industri . 
a fait l'objet d'une circula~re administrative adres
sée par Prague à tous les Attachés comm~reiaux, dont 
ei-joint la traduetion en langue frança~se. 

La leeture de oe doeurnent laisse apparaitre 
que l'on ne requiert aucunement l'affiliation des 
intéressés à un quelconque groupement pro-tchécoslo
vaque à tendance coramuniste. Néanmoins, il est tout 
à fait naturel que la présentation d'une telle référe 
ee ne peut que favorïser les requérants auprès des 
instanoes tchécoslovaques offieielles. 

Le 5 décembre 1951. 



C 0 P I E • 

istè~e du Commerce Extérieur. 

3CH4/78-51. Prague, le 24 août 1951. 

Concerne : Directives pour l'exécution 
des affaires des visas. 

A tous les attachés commerciaux. 

(Circula ire administrative n° 16). 

1. Le référant de v isas de la représentation diplomatique tchécoslovaque 
n' acc eptera pas l ademande d 'un visa pour un voyage commercial en CSR 
sans l'avis de l' attaché commercial, en ce qui concerne le requérant 
et l'opportunité de voyage. 

2. Avant d'accepter la demande , le réf ér ant de visas renve rra le requérant 
.. à l'attaché commercial pour que celui-ei l'enquête sur le voyage envi
~ sagé. Jus qu 1 après eet entretien, il va accepter la demand e, mais il ne 
tt l'enverra pas pour obtenir la décision avant que l' ä ttaché commercial 

joindra son avis, r éd igé éventuellement en collaborat ion avec le délégué 
de la Société Monopolisée avec laquelle le requérant veut traiter. 

3. Cet avis doit contenir : 
a/ la caractéristique de la Maison et ses qualités commerciales, 
b/ la caractéristique du re qu érant de visa (au moins le point de vue 

basé sur l'entretien personnel), 
c/ les notes conc e rnant les négociations commerciales envisagées. 
Le requérant de visas de la représentation diplo~atique enverra l' avis 
en double exempla ire au protocole du Ministère du Commerce Extérieur à 
Prague. 
L'entretien de l'attaché commercial avec le requérant de visa commercial 
peut être abandonné seulement dans le cas que le requérant habite loin 
du siège de la représentation diplomatique et présente sa demande par 
poste, ainsi que dans les cas urgents. nrême dans ces cas, l'attaché com-
mercial joindra son avis à la demande. (Concerne notamment les pays 
d'outre-mer). 

n tout cas, même avec l'avis négatif, la demande sera envoyée au proto
~ cole du Ministère du Commerce Extérieur. 

P.S. Les instructions aux référants de visas 
des représentations diplo natiques seront 
envoyées par le Ministère des Affaires 
Etrangères. 

Chef de section 
Dr. CADA. 
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Betreft: C.H.M.ELDERING, 
wonende ÖÛde Posthuisstraat 13 
te Heemstede. 

w~· -· 
\0J.A · 
~ Oornelis Hermanus Maria ELDERING is geboren op 22-1-1896 te 

- Heemstede, lted., ]Llt.__• van beroe~ bloemist, gehuwd met: 
N!) .~ AdrianaE.J'~LDERING-'-- geboren 0-10-1.904 te :Bloemendaal, 

R.K., uit welk h11'Vfitlijk één kind geboren werd, n.l.: 
Johanna Renrica Maria, geboren 28-2-1940 te Heemstede. 
Vroegere adressen: 
Bennebroeit; 
sinds 21-7-1933 Heemst_ed.e • 

. Medebewoners: · · 
gXITheodorus A.M. REKELHOF, geboren 7-7-1923 te Zoetetwoude, en 
LJBendrika m.REKELHOF-va;n der HELM, geboren 11-3-1928 te Stomp-
~wijk. . 

De heer Last, brig. I.D. Heemstede verklaardei 
"De heer Eldering is mij bekend uit een onderzoek. dat ik enige 
tijd geleden had naar het ·contact tussen Eldering en een seorè
taris van het ~sjech.-Slow. gezantschap (PROCBAZKA VACLAV)• Rij 
is een ontwikkelde man, die veel gereisd heeft. Hij had tot 194 
een bloeiende zaak: een bloembollen exportbed~ijf op Tsjecho
Slowakije. In verband met de comm. staatsgreep aldaar in 19~7 
kreeg hij geen betaling mee~ van het financieel-tegoed, dat hij 

l daar had en verloor hierdoor veel geld, zodat hij in Nederland 
niet meer aan zijn financi~le verplichtingen. kon voldoen en . 
liet ging, Hiel'd0or alleàn. al is hij geen eommtmist .. Bij heeft ? eens uitgelaten "ik ka:n_Jl t bloed van die communist~ wel <il'in
k n 11 • terder is hij katholiek en ëëftn'äär <ie godsdiénêlige 

' principes. jRij is stà.ri"'dvastig en heeft grote wilëki"aclil.7. 1. jn 
V"f'öuw oudt hij buiten de zaken. Wat zijn moraal betl"eft. kan 
men hem schetsen als iemànd9 die niet voor geld alles doet. Op 
zedelijK gebied valt er ook niets op hem aan te merken. !et h~~ 
welijksleven tussen ,hem en zijn vrouw is redelijk. Z.ijn vrouw 
brengt hem wel eens in financiële m0eilijkheden door het maken 
van schulden. Overigens is zij een keurige vrouw, vriendelijk 
en beschaafd." 

.,...... IDe heer P.A.M.MASeiNI, geboren 2-2-1908 te Amsterdam, wonende 
lJUl'g van Lennepweg-6 te Heemstede, van beroep makelaar in bl 
bollen, (degelijk, objec·tief1 in zijn beoo;.vdeling,. beschaafd in 
optreden), verklaarde het navolgende: 
"Voor de oorlog heb ik vele jaren voor betrckk~ne gewerkt als 
reiziger in bloeii~:bOllen in ~sjecho-Slowa.Itije, .ItaliË! en Duits
land. Hij had een bloeiende im- en exportzaak in bloembollen en 
zaden. Deze zaak is failliet gegaan ten gevolge van financi~le 
stroppen •. t.w •: 
1. kort voor de oorlog werd een financiäel tegoed, dat 
ne had, in J oego-Slavi~ gebloltkeerd; 
2. in 1947 bij de Comm, .Putsch in !sjecho-Slowakije werden alle 
betalingen aan het buitenland gestaakt •. waa:rdoor betrokkene 
een belangrijk bedrag verloor, · 
Direct na de comm. staatsgreep in ~sjecho-Slowakije kon betrok
kene de handel op dit land niet meer voortzetten. Later kreeg 

{
hij echter toeh nog een licentie om kleine partijen 'J)ollen in 
te voeren. Deze licentie werd echter ingetrokken, omdat betrok
kene ondanks een verbod hiertoe ook zaden invoerde langs ille
gale weg en wel over de post in brieven. Dit werd ontdekt. Hi 

.!) fftM#t~- Et../J,rl?/~,c. # { .7ût. ~t? tfp/.2.J$)Ji"M rt?: t).# /f2. 
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mede word elke transactie afgesloten en kreeg hij helemaal geen 
bat ling meer, zodat hij in Naderland zijn eredieten niet kon 
lossen. Hij kreeg geen crediet meer en moest zijn bedrijf staken. 
Ongeveer twee jaar geleden hoeft bij op e:tediet bollen uit Belgi 

l
geimporteerd en dez. e weer uitgevoerd naar Engeland. Deze bollen 
aren echter zeer elecht 0 zodat hij geen betaling kreego Hierd 

weer kon hij ziijn schuld in Belg!~ niet betalen en werd failliet 
verklaard. , omenteel doet hij nog wat zaken in bollen, :maar dit 
heeft niet veel om het lijf. Voo~al niet. omdat hij bollen van 
slechte kwaliteit koopt tegen lage prij a en deze dan tegen een 
goede prijs van de band tracht te doen. Bierdoor raakt hij steed 
meer achterop, omdat hij steeds moeilijkheden heeft bij de beta
ling. Hij zou er goed aan doen als bij b.v. voor een gèrenomme 
de fi:rma in bollen ging reizen. Rij kan daarmede een goed be"'~'" ... " n 

hebben en er zijn fir~'s, die hem gr~g in dienat 1illen hebben, 
omcJ.a·t hij in het vak als ~eer kundig sta."t aaneeschrev(;ln . Hij 
vo lt ex- echter Vleinig voor om een ondergeschikte batrekking te 
ent eren, omdat hij · ltijd zelfstandig is geweest .• Enige tijd 
geleden heeft een firma beltl êen betrekking aangeboden ale reizi
ger 1n bollen onder aantrekkelijke voOl"Waarden. Hij Sini hier · 
eebte)" niet op in, daa:r hij de verkoop niet onder eigen na ltèn 
~oeren. OVerigans lijk;t het er op; dat "etrokkene nog sta de ge
looft in het he~stel van zijn firma. Volgens informant is dit 
niet mogelijk, daar de 3ohulden minstens f 20000,- bedragen en 
betrokkene dit nooit bij ·elkaar koo verdien n met de zaken, die 
hij nu voe:r;-t~ Ten aaneien van z i;}n p:exoeoon -.ralt te vermelden, dat 
hij over het algemeen goed onderlegd is. Rij is vlot ., :rt:ts~ig in 
do~ en laten. drinkt ~iet en ook op' zedelij~ crob~sd is ar nieta 
op hem aan te merken. Hij ie evenwiohtis; kent zijn t al n he 1 
go d, vooral Dni ts en T s hi ah, ook een w ini usaiseh. Bij 
heeft. veel gereisd in de Oost- a · w a oed 
ingev e • a ec o-o.; owa e vo oal was bij z0e.r gez ® en G 
mensen, ie bem daar kenden.waren zeer met h.em. ingenomen. Rij had 
d.aar heel goede eonn cti s. u zal hij daa eahtor w inig aan 
b i . v.m .. de comm. heerschappij. Vermoedelijk ze.l l.P.j zich ex
niet m1ar kunnen vertonen of correspondentie kunnen voeren eonde~ 
bij de e !lnlnunisten achterdocht op t~ wekken. 'Dit i,v.m. de ille
gale zaaen-invoero Ik geloof• dat betrokkene niet veel op heeft 
met hot comnr.:u1isme alleen al., omdat hij meent 0 dat het !ajecb.o
Sl~~aakse volk wo~dt onderdrukt. Ook vroeger was hij zeer g kant 
tegon het Nat . socialisme. Ik meen~ dat betrokkene op politiek g -
bied nooit extreem zal zijn,. Dit ligt niet in zijn aard. V 
lijk zal hij zijn stam uitb~ensen op de KNE of KVP~ Politieke be-

/ le.ngstelling heeft :1ij niet en zQmin betztokkene als echtgenote 
zijn lid van e n politieke partij. Bij leeft op zieh zelf en ba~ 
weegt zieh weinig in sezelsohap van kennissen of f mil1~. Toch is 
hij in de omgang e n gezellig mens4 ~~ is hij wel wat tèneer ge• 
slag~ als gevolg van de :i'inanci~le mo.eilijklleden .. Zijn aohtgeno
te brengt hem wal eens in moeilijkheden, doord~t ze eich niet k$n 
iaatellen op de huidige pree ire fin$nci~le sit tie. Zi~ is nog 
steeds · geneigd om veel geld uit te geYen aan kleding, uitgaan. 
enz. Zij heeft schulden bij inkeliers in de omliggende plaatsen 
v Heemstede. ~ij komt hierdoor in nQ{5 grotere moeilijkhedert. 
it1j zelf leeft heel ef.:)nvou.dig en t~acht ook toe te komen met de 
verdiensten, die hij nog heeft en de sociale stettn, die hij van 
gemeentew ège ontvàngt. 11 
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De heer J.PREYDE, oud 57 jaar, wonende Oude Posthuisstraat 7 te 
Heemstede, van beroep makelaar in bloembollen en onroerende goe
deren, volgens I.D. Heemstede politiek betrouwbaar, verklaarde 
het volgende: 
"Ik weet, dat betrokkene vroe er een bloeiend bollenex_portza.a.k 
had, maar dat deze firma door financiële tegenslagen failliet is 
gegaan. Dit faillissement-nee t hiJ zi~ zeer aange ro en, om a 
de firma, die al vanaf 1875 bestond, hem na aan het hart lag. De 
bloembollencultuur is iets, waar hij niet buiten kan en hij ver
diept zich nog steeds in boeken, die hierop betrekking hebben. 
Hij doet thans weer een weinig handel, ~r.namelijk in Belgi~. 
milieleden e pen em 1er ~J aan wav ten. roeger exp 
teerde hij veel naar Tsjecho~Slowaki·e. Na 1947 was d1t op grote 
scha n1e eer moge J , gezien de beper en e maa·tregelen, die 
de T sjeehisehe Regering äan de bollenimport stelde. Hij had nog 
wel een licentie o kte bollenex ort naar Tsjeeho-Slowaki 
maar deze werd ingetrokken, omdat hi. zicli n e n1e d aan de be- · 
palingen, dat hi geen zaden moch invoeren. HiJ ee och 
clan es 1en en wer on e • Be ro ene eeft veel gereisd, voor
al in de Oost-Europese landen. Speciaal gaat zijn hart uit naar 
Tsjecno-Slowakije; echter naar het vrije Tsjecho-Slowakije van 
voor de oorlog. De comm. overheersing daar vindt hij heel erg. 
Volgens mij is hij anti-communist. Betrokkene heeft zijn mond al
tijd vol over het Tsjechische volk. In ~sjecho-Slowakije had hij 
vele goede relaties. Hij is een gezelli~causeu~, een harde we~
ker en een eerlij}m m§ll. Ik zie hem echter als niet re~el en on
practisch, omdat hij het idee niet op wil geven, ZiJn z~k viëër 
op ~e bouwen. Ik acht dit onmogelijkt gezien de grote edhlden. 
Hij zou beter een betrekking als reiziger in bollen kunnen aan
vaarden en heeft al eens zo'n aanbod gehad van de Fa van Geest en 
Vos. De voorwaarden waren gunstig, doch op het laatste ogenblik 
heeft hij bedankt, omdat hij liever als zelfstandige in het bol
lenvak bleef werken. Betrokkene en echtgenote zijn normaal kerke
lijk. Zij hebben weinig belangstelling voor politiek. Politiek 
extreem zijn zij niet en zeker niet communistisch. De echtgenote 
is oppervlakkig en kent de waarde van het ~ld niet. Financiäel 
staan zij er slecht voor en zij kan daar niet aan wennen. Zij 
heeft de middelen niet meer om veel geld uit te geven en maakt 
daardoor schulden. Zij is van goede familie en het altijd luxueus 
gewend geweest. Verder zou betrok1ceme veel omgang hebben met een 
zekere heer van Veldhovep, vermoedelij~!e Hi versum on~chtig, 
(bevolking Hilversum onbekend)~ Zij -k n elkaar uit s ëQho-
Slowakitf, waar de heer van Veldhoven verteg~~rdiger-w~ V$à 
de Dros~ QhocGläde fabr1eken. Hij is nog bevriend met een zekere 
heer Oomen en echt enote te Bennebroek. Deze laatste is een fsj -

f chische. J.P.F.O , geboren 19-1- 904 te Amsterdam, gehuwd mat 
J ..> IS.STOKL, geboren . -2-1911 te Charkov, beiden wonende Duinlaan 5 

te B ebroek). Verder i een kennis van betrokkene de heer F,de 
Koster uit Eennebroek. ige tijd geleden kreeg deze heer,die 

e en ·a aa a s mm~t-en-dit ook niet onder stoelen of 
banken steekt, een vergunning van de Tsjechische ambassade om b 
len naar Tsjecho-Slowakije te exportere Heer de Koster beloofde 
etrotkene toen een aandeel in deze bollenexport. Om onbekende 

denen is hiervan eehter niets gekomen." 

C I et F.de Koster wordt bedoeld: F.H.W.de Koste~. geboren 21-10-1 
· .. ~ ~ l Noot rapporteur: 

. te Rotterdam, gehuwd met A.E.Bakker, gebo 17-4-1898 te Maas
sluis, beiden wonende Duinlaan ~te B.ennebroek. 
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Antecedenten: 
F.B.W.de Kost er, geboren 21-10-1893 te Rotterdam: 
PD 9906. Leest Waarbeidt maakte r~is naar Praag. 
Vaclav Prochazka, geboren 3-2-1921 te Sezenice: 
PD 15036. · respondeerde van Tsjecho-Slowakije uit geregeld met 

~
een typiste van betrokkene (C.H.M.Eldering). Typiste geheten: 
Coby Liebregs is overleden. Op 24-9-1950 heeft P.V. de familie 

iebregs te Haarlem een bezoek gebracht. 
Theodorus A.M.Rekelhof, geboren 7-7-1923 te Zoeterwoude: 
Ondert. cand. lijst der Partij voor Recht Vrijheid en Welvaart 
bij de 2e Kamer verk. 1952. 
C.H.M.Eldering (betrokkene), geboren 22-1-1896 te Heemstede: 
OD 1235. Komt voor op een nblack-list" van de Tsjech. Staat met 
opdracht aan de vermelde personen een visum te weigeren of hun 
pas in te trekken. Lijst werd samengesteld in 1945 en uitgebreid 
door de comm. regering. Derhalve zijn niet alle personen anti
communistisch. OD 742: lid verg. Ned.-Tsjecho-Slowakije. 
Ten aanzien van de andere in dit rapport genoemde personen is 
niets ten nadele bekend. 

•s-Gravenhage, 28-10-'53 
_/' · 66 
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