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Kort overzicht van de gebeurtenissen in den Algemeenen
Nederlandschen Diamantbewerkersbond gedurende het
tijdvak 10 Mei 1940 tot 5 Mei 1945.

Het is terwille van de geschiedenis van den Bond nood-
zakelijk de gebeurtenissen in onze organisatie na 10 Mei
1940 vast te leggen voor zoover ons de gegevens ter
beschikking st^an.
Tot dien tijd liep onze organisatie in ledental regelmatig
achteruit, als gevolg van de neergang in het diamantvak in
Nederland. Op den dag van den Duitschen overval werd zoo
goed als het geheele bedrijf stilgelegd. Het aantal werken-
den daalde sterk, doch korten tijd na de capitulatie werd
bij de meeste werkgevers het werk weer hervat, ondanks
de onzekere vooruitzichten wat betreft de voorziening van
ruw, doordat ons land van de toevoer hiervan uit Londen
afgesneden zou zijn zoolang de oorlog duurde, en de
onzekerheid omtrent de eventuele maatregelen, die de
bezettende machthebbers tegen het Joodsche deel van de
werkgevers en werklieden zouden nemen. Velen zagen het
donker in, pleegden zelfmoord of deden pogingen hiertoe,
maar dat tenslotte de opruiming onder deze groep zoo
radicaal zou zijn, hadden weinigen in het begin verwacht.
Laten wij al onze ellende en smart in chronologische volg-
orde verhalen.

Bestuur.
ao

Op 10 Mei 1940 bestond ons bestuur uit:
Dr. Henri Polak, Voorzitter.
Isidore Voet, Secretaris.
Bernard van Praag, Penningmeester.
David Kuyt, Commissaris.
Hendrik Matheus Blesgraeft, Commissaris.

In deze formatie is het bestuur na den dag van de capitu-
latie nooit meer bijeen geweest, want onze Voorzitter Dr.
H. Polak is op 10 Mei 1940, na een vergeefsche poging om
het land te verlaten, ondergedoken en heeft ons gebouw
nooit meer betreden.
In de vergadering van den Bondsraad, gehouden op 17 Juni
1940, werden Dr. H. Polak en Bern. van Praag gepension-
neerd, zoodat nadien het bestuur uit de volgende personen
bestond:
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Is. Voet, Voorzitter.
H. M. Blesgraeft, Secretaris.
D. Kuyt, Penningmeester.

-De Voorzitter I. Voet heeft de bijeenkomst bezocht van
16 Juli 1940 in Parkzicht, alwaar het dagelijksch bestuur
van het N.V.V. en alle voorzitters van de bij het N.V.V.
aangesloten bonden ontboden waren. Daar werd door de
Duitsche leiding medegedeeld, dat Woudenberg tot com-
missaris van het N.V.V. was benoemd en dat collectief
ontslag nemen als een vijandige handeling tegen het
Duitsche bestuur zou worden beschouwd.
In de hieronder volgende circulaire werd vorenstaande
mededeeling opnieuw gedaan. (Deze circulaire werd door
ons in het Mededeelingenblad van 26 Juli '40 opgenomen).

W.M.,
Op grond van een beschikking van den Rijkscommissaris
voor de bezette Nederlandsche gebieden van den 16en Juli
1940 ben ik met ingang van heden tot Commissaris van het
N.V.V. benoemd.
De Rijkscommissaris heeft mij bevoegd verklaard, de zaken
van het 'N.V.V.-bestuur waar te nemen. Aan het tegen-
woordige bestuur is elke verdere werkzaamheid verboden.
Ik refereer mij hierbij aan den brief, die U heden door den
Rijkscommissaris is toegezonden.
Dienovereenkomstig heb ik met ingang van heden de
gezamenlijke bevoegdheid van het tegenwoordige bestuur
overgenomen.
Tegenover de organen van den Staat zoowel als andere
lichamen, commissies en dergelijke, waarin het N.V.V. tot
dusver vertegenwoordigd was, heeft deze vertegenwoordi-
ging in de toekomst door mij plaats.
De bij het N.V.V. aangesloten bonden zijn op alle gebieden
aan mijn aanwijzingen gebonden.
Ik verzoek de bestuurs- en personeelleden der bonden hun
loopende werkzaamheden voorloopig voort te zetten, totdat
zij nieuwe instructies zullen ontvangen.
Indien iemand aan mijn verordeningen en instructies geen
gevolg zou geven, zullen tegenover hem dienovereen-
komstige maatregelen moeten worden genomen.
Waar de overgave der zaken op het kantoor van het N.V.V.
zonder moeilijkheden is verloopen, verwacht ik, dat het
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werk ook in de daarnaast staande organen in het belang
van de aangesloten leden zonder storing zal worden
voortgezet.

Met hoogachting,
voor het bestuur van het Nederlandsch

Verbond van Vakvereenigingen,
(w.g.) H. J. Woudenberg,
Commissaris.

Op 16 Augustus 1940 werd de Voorzitter Is. Voet door
Woudenberg met ingang van denzelfden datum ontslagen
en in zijn plaats benoemd de voor ons toen onbekende
H. M. Verschure.

Op l September 1940 werd het houthandelaartje P. van
Kralingen uit Driehuizen, door dezelfde instantie tot be-
stuurder van den bond aangewezen. Dat dit tot grote
moeilijkheden moest leiden was duidelijk en hierin vond
D. Kuyt aanleiding om op 9 September 1940 ontslag te
vragen als bestuurder van den bond, dat hem natuurlijk
direct verleend werd.

De bestuurder Blesgraeft werd op 19 Augustus 1940 ont-
boden bij hen, die toen de leiding van het N.V.V tot zich
getrokken hadden en legde zonder eenige reserve, zooals
de overige aanwezige bestuurders van andere vakvereeni-
gingen, de loyaliteitsverklaring jegens de nieuwe leiding af.
Dr~ Henri Polak werd op 18 Juli 1940 te Laren in zijn
woning, waarin hij weer kort verbleef, gearresteerd en
aanvankelijk naar het Huis van Bewaring te Amsterdam
overgebracht. Daarna werd hij op l Februari 1941 naar
Wassenaar vervoerd waar hij opgeborgen werd in het huis

| van Dr. Hers die hem, na uit de door ons gepubliceerde
brieven blijkt, onmenschelijk behandelde. Na zijn ontslag
in Juli 1942 uit deze omgeving verbleef hij in zijn dorp te
Laren (N.H.) in welke tijd hij veel blijken van belangstel-
ling ontving uit de kringen van onze vakgenooten, totdat
hij door een hevige longontsteking werd overvallen en op
18 Februari 1943 in het St. Jansziekenhuis aldaar overleed.
Hij werd begraven te Muiderberg op de 22e Februari op
den dag, dat hij zijn 75sten verjaardag zou vieren. Helaas
kon hem door de omstandigheden, niet die eer gegeven



worden, die hij zoo ruimschoots verdiende. Wat Polak voor
onze organisatie en de arbeidersbeweging beteekende, heb-
ben wij in publicaties en bijeenkomsten uitvoerig uiteen-
gezet.

De bestuurders Voet en Kuyt werden tijdens de Februari-
staking van 1941 van huis gehaald en zes weken in de ge-
vangenis opgesloten. Ook een aantal bondsleden, waarvan
enkele die het met Verschuren niet eens waren, werden een
week vastgehouden. De bestuurders Van' Praag en Voet
werden op 20 Juni 1943 bij een massarazzia in Amsterdam
weggesleept en via Westerbork gedeporteerd naar onbe-
kende bestemming. Van beiden werd nooit meer iets
vernomen.
Dit zelfde lot ondergingen eveneens de oud-bestuurders
Bern. A. Wins en Joseph Theeboom.

De Bondsraad.
Deze bestond op 10 Mei 1940 uit de volgende personen:

J. Blomkwist
H. Bonn
J. Bonn
Chr. Harff
S. Hartog
E'. Keizer
H. Klaassen
C. de Levita-

J. Lucas
D. Mendes

Monteiro
les Mug
P. van Muyden
Alb. Posener
E. Peeper
G. Ph. Polak

Fr. Redeker
J. Redelaar
S. Smalhout
S. S wart
D. Smit
H. Vos
J. Webbers
L. Slier

Godefroy, W. Polak

Door den Commissaris van het N.V.V. werd den Bonds-
raad op l November 1940 ontbonden. Dit besluit werd de
leden van dit College via het Mededeelingenblad mede-
gedeeld. In hun plaats werd een Commissie van Advies
ingesteld bestaande uit Nationaal Socialistische diamant-
bewerkersT
Onderstaande leden van den Bondsraad werden gedepor-
teerd en zijn niet teruggekeerd.
J. Bonn, S. Hartog, C. Keizer, C. de Levita—Godefroy, D.
Mendes Monteiro, Alb. Posener, C. Peeper, W. Polak,
S. Smalhout, S. Swart, H. Vos, L. Slier. Het lid H. Bonn is
uit Theresienstad teruggekeerd.



De verschillende commissies, gevormd uit Bestuur- en
Bondsleden, zooals de controle-commissie op de financiëele
uitgaven van de organisatie, voor uitkeeringsgeschillen,
redactiegeschillen enz. waren door de ontbinding van den
Bondsraad opgeheven. ledere invloed van en controle door
de leden was ongedaan gemaakt.

Overzicht van de maatregelen die door Verschure, Bles-
graeft en Van Kralingen werden genomen of door hen
werden bevorderd.

a. Pensioenvermindering van de bestuurders.
Aan den oud-penningmeester D. P. de Vries werd een
belangrijk bedrag minder aan pensioen betaald.
Van de oud-bestuurders Theeboom en Wins werd aan-
vankelijk het pensioen ingehouden. Door het ingrijpen
van hun oud-collega J. A. van Zutphen werd hun een
sterk verminderd pensioen uitgekeerd. Na de liquidatie
van den A.N.D.B, en de opname in het Nederlandsen
Arbeidsfront werd aan de oud-bestuurders Theeboom.
Wins, H. Polak en Van Praag geen pensioen meer uit-
betaald. Dit werd oogenblikkelijk, na bemoeiingen van
den Heer A. Asscher, door den Joodschen Raad van Am-
sterdam overgenomen. Na het overlijden van Dr. H. Po-
lak werd door dezelfde instantie het volledige pensioen
aan de weduwe doorbetaald.

b. Vertegenwoordiging in Dico.
Door de pensionnering van Dr. H. Polak en Bern. van
Praag moesten twee nieuwe Commissarissen gekozen
worden in den Raad van Commissarissen van de druk-
kerij Dico. Aan H. M. Blesgraeft werd cloor Woudenberg
opgedragen hiervoor candidaten te stellen: H. M. Ver-
schure en J. de Haas; de laatste was een N.S.B.-er die,
evenals Verschuur, niets met het diamantvak en onze
organisatie te maken had.

c. Vertegenwoordiging in het K.S.F.
Door de ontbinding van den Bondsraad waren alle ge-
delegeerden van den A.N.D.B. in het bestuur van het
K.S.F, van hun mandaat vervallen verklaard, en in hun
plaats werden door Woudenberg aangewezen: S. Rein-



ders, Fr. Feldman, H. M. Verschure, H. M. Blesgraeft,
P. v. Kralingen en den beambte W. F. Smits.
Uit afschriften van correspondentie gezonden aan Wou-
denberg van 10 December 1940 bleek echter, dat Ver-
schure de opvatting had „dat er een statuten-wijziging
moest komen, die beoogt het leidersbeginsel zooveel
mogelijk door te voeren en het bestuur zooveel mogelijk
uit te schakelen."
Tot Directeur van het Boortbureau: werd benoemd Bles-
graeft die door Verschure in den bovengenoemden brief
als volgt werd gekenschetst. „Hij leeft reeds voor een
zeer groot deel in de gedachte van den nieuwen tijd, het-
geen hij tot uiting heeft gebracht door lid te worden van
de Troelstra-beweging."
Gememoreerd mag nog worden, dat na korte tijd, de
Joodsche diamantbewerkers geen versterkende middelen
meer verstrekt mocht worden. Ook hierin hielp, zoo
noodig, de afd. Sociale Zorg van den Joodschen Raad.

d. Bevorderen van de Gemeenschap der Arische diamant-
bewerkers.

Nadat aanvankelijk door Verschure c.s. aan Joodsche
diamantbewerkers werkkaarten geweigerd waren, waar-
tegen vele vakgenooten protesteerden, zoodat deze
maatregel ongedaan gemaakt moest worden, werd er in
de diamantindustrie een Gemeenschap van Arische dia-
mantbewerkers opgericht, die volgens het Mededeelin-
genblad van 8 November 1940 de volledige steun had van
het zich noemende bestuur van den Bond. Deze gemeen-
schap zou beschouwd worden als een instelling die met
het bondswerk samenhangt. Het doel was „te bevorderen
dat de personeelen voor ten minste 50°/o uit toegetrede-
nen tot de Gemeenschap der Arische diamantbewerkers
zullen bestaan".
Werkgevers werden gedwongen de toegetredenen tot
deze gemeenschap in hun personeelen op te nemen, of zij
al of niet geschikt waren voor het werk werd niet ge-
vraagd. De Joodsche diamantbewerkers mochten geen
heele weken werken en op bepaalde tijden om de week.
Onder belofte van werk hebben werklooze diamant-
bewerkers zich voor het lidmaatschap van de Arische
Gemeenschap aangemeld. Verheugend was het, dat voor.-
al werkende diamantbewerkers zich niet hebben geleend



voor deze ingrijpender! maatregel tegen een deel van hun
kameraden. Een aantal leden van den vroegeren Bonds-
raad had zich per manifest tot de leden gewend met de
onderteekening „eenige christen-vakgenooten" met het
verzoek niet deel te nemen aan deze gemeenschap en de
goede traditie van den Bond, de onderlinge saamhorig-
heid, hoog te houden.

e. Bibliotheek.
De bibliotheek werd gezuiverd van een aantal boeken
die de Nationaal Socialisten, die de leiding tot zich ge-
trokken hadden niet bevielen. Door bepaalde mannipu-
laties kwam een deel der boeken op de boekenmarkt van
het Waterlooplein terecht. Dit verwekte opschudding,
zoodat Verschure genoodzaakt was in te grijpen. Groote
hoeveelheden van deze boeken zijn door deze hande-
lingen verloren gegaan.

ƒ. Maatregelen tegen het personeel.
Door Verschure werd direct een deel van het personeel
van den bond ontslagen en N.S.B.-ers in hun plaats
genomen. Na eenigen tijd werden alle Joodsche perso-
neelsleden verwijderd, die helaas allen gedeporteerd en
niet weergekeerd zijn.

g. Dreigementen tegen leden.
Door enkele diamantbewerkers werden circulaires ver-
spreid waarin de bovengenoemde maatregelen en de per-
sonen die deze namen zeer scherp werden becritiseerd.
Door Verschure werd daarop in het Mededeelingenblad
van 24 Januari 1941 gedreigd met uitstoting uit de or-
ganisatie en gezien het verplichte lidmaatschap eveneens
uit het bedrijf. Interessant is de volgende passage uit dit
artikel „De diamantbewerkers waren een ongediscipli-
neerde massa en de grofheid van hun levensuiting was
in onze stad haast spreekwoordelijk. Het waren de pio-
niers van de vakbeweging, de latere leiders van den
A.N.D.B., die hierin een totalen omkeer wisten te bren-
gen". Verschure beloonde deze pioniers door hun pen-
sioen in te houden of te verminderen.

h. Inhouding pensioenuitkering aan Joodsche leden.
De leden van den A.N.D.B. kregen van den bond, indien



zij aan bepaalde voorwaarden voldeden, op 65-jarigen
leeftijd een bedrag van f 2.— per week. Op l Maart 1942
werden de Joodsche leden van den bond hiervan uit-
gesloten.

7. Financiëele handelingen.

Door Verschure c.s. werden:

1. De 4 huizen die in bezit waren van den bond verkocht,

2. De hypotheek op de drukkerij Dico groot f 103.000'
afgelost.

3. Ons aandeel in de drukkerij Dico verkocht aan den
Handelskamer die onze deelgenoot was in de
drukkerij.

Het bezit dat onze bond had bij de liquidatie en den
overgang naar het N.A.F, op l Mei 1942 is niet bekend,
wel weten wij aan de hand van een geteekende ver-
klaring welk bezit den bond had op 9 September 1940.
(Dit is de dag van vertrek van den toenmaligen pen-
ningmeester D. Kuyt). Deze verklaring is den grondslag
van het overzicht van ons bezit, dat wij hebben ingediend
bij de Regeeringscommissaris voor de liquidatie van
het N.A.F.

Overgang naar het N.A.F.
Ook onze organisatie werd geliquideerd en naar het N.A.F,
overgebracht en Blesgraeft die in 1941 lid van den N.S.B.
was geworden werd „leider" van de Bedrijfsgroep „edel
metaal en diamant".
De bestaande Joodsche diamantbewerkersvereeniging„Bet-
salel" werd verplicht alle Joodsche diamantbewerkers te
organiseeren, die voorheen lid waren van den A.N.D.B.
In zijn kwaliteit als leider werd Blesgraeft in Juli 1942 via
den Heer Bosenhart, den Duitschen vertegenwoordiger voor
de Nederlandsche diamantindustrie namens de Rustings-
inspektion te Baarn de volgende opdracht verstrekt, aldus
Blesgraeft in een zijner rapporten:

„In de Amsterdamsche diamantindustrie zijn ongeveer 2100
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Joodsche diamantbewerkers en plm. 1300 Christen dia-
mantbewerkers .
Van de Joodsche diamantbewerkers moeten er 500 blijven.
Aangezien ik van iedere diamantbewerker de statistische
gegevens bezit, van den aanvang van zijn loopbaan tot op
heden, verzocht de Heer Bosenhart mij, 500 van de beste
werklieden uit te zoeken, die dan voor tewerkstelling in
Duitschland zouden worden vrijgesteld.
Deze selectie moest in korten tijd geschieden, en zoodanig
zijn, dat met toevoeging van de Christen diamantbewerkers
de Arnsterdamsche diamantindustrie haar wereldreputatie
zou kunnen blijven behouden.
Nadat ik kam. Ter Schiphorst hiervan in kennis had ge-
steld, aanvaardde ik deze taak, maar nauwelijks was ik
hiermede begonnen, of de Zentralstelle für jüdische Aus-
wanderung begon te emigreren.
Door dit gelijktijdig aanvangen ontstonden de grootste
moeilijkheden, juist omdat ik aan een bepaald aantal ge-
bonden was. Hierdoor was het onmogelijk, met absolute
zekerheid den eenen vakman tegen den anderen af te
wegen, hetgeen zich gemakkelijk laat verklaren.
Zoo zijn er in de diamantindustrie negen verschillende vak-
groepen, t.w.: zagers, brillantslijpers, brillantverstellers,
roosjessnijders, kapslijpers en kloovers, waarvoor de werk-
lieden in het algemeen slechts het vak kunnen uitoefenen
van één dezer groepen.
Aangezien er evenwel weinig Arische snijdsters meer zijn,
moest het meerendeel van de Joodsche snijders en snijd-
sters gehandhaafd blijven, ten nadeele van de overige vak-
groepen, daar het aantal van 500 gehandhaafd bleef. Hier-
door kon het voorkomen, dat uitstekende slijpers weg
moesten, terwijl middelmatige snijdsters gehandhaafd
moesten blijven.
Niettemin slaagde ik er in een lijst samen te stellen in den
geest zooals bedoeld was; echter moest het aantal op 450
gebracht worden, om later weer 500 te worden. Toen deze
lijst goed en wel gereed was, moest er een nieuwe selectie
gehouden worden, aangezien gebleken was, dat er ongeveer
120 werklieden van de lijst af moesten om vervangen te
worden door beteren. Waarbij kwam dat het aantal van
500 verhoogd moest worden tot 550.
Later, werd mij door de Rustungsinspektion medegedeeld,
dat nu de tijd gekomen was, de werkkaarten van Joodsche



diamantbewerkers, die niet op de lijst voorkwamen, in te
trekken. Dit beteekende dat plotseling tal van werklieden
op moesten houden en bij mij hun werkkaarten moesten
inleveren.
Hoe dit opgevat werd, ook door de Christen-diamant-
bewerkers laat zich nauwelijks beschrijven. Men eischte,
dat ik mij hiertegen met kracht zou verzetten en het heeft
heel wat overredingskracht gekost de menschen van dwaze
dingen te weerhouden.
Thans is er rust gekomen in de industrie, hoewel er zaken
zijn waarmede ik mij moet bezighouden, die maken dat de
arbeid aan het selecteeren verbonden nog niet geëindigd is."
Dit is de dank van den „leider" die met bijna algemene
stemmen van de leden in 1937 tot bestuurder gekozen werd.
Lijsten maken in opdracht van onzen grooten vijand, weten-
de dat hij daarmede vroegere kameraden aan hun beulen
uitleverde.

Ledental.
Ons ledental bedroeg op 10 Mei + 3100 thans 1100, zoodat
wij kunnen aannemen dat ± 2000 Joodsche diamant-
bewerkers met hun gezinnen gedeporteerd zijn, naar de
hel van Polen. Hierbij gingen de Duitschers zeer geraffi-
neerd te werk. Zij die voorkwamen op bovengenoemde
lijsten kregen stempels die hen tijdelijk van deportatie vrij
stelde, maar steeds nauwer werd de lus~ aangehaald. De
laatste groep snijders, snijdsters en kloovers werden onder-
gebracht in de fabriek Asscher en in de nacht van 19 Mei
1944 weggehaald.
Het lijden van deze slachtoffers kunnen wij niet weer-
geven, de vele boeken en brochures, alsmede de mede-
deelingen tijdens het proces te Neurenberg hebben ons een
blik doen slaan in het sadisme van onze vijand om men-
schen leed te doen ondergaan en hen te vernietigen.
Naast deze groote groep moeten wij vermelden de namen
van H. B. R. van Tilburg, in Dachau overleden, voorjaar
1945, S. J. J. Meijer, overleden 20 Januari 1944 in Vught,
L. de Beer, overleden 10 Maart 1943 in Vught, I. Soesan,
overleden December 1942 in Amersfoort.

Bijeenkomsten tijdens de bezetting.
Door het bestuur van het N.V.V. werden regelmatig bijeen-
komsten gehouden met de Voorzitters van de vakbonden
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die vroeger bij dit verbond waren aangesloten. Sommige
aanwezigen kwamen uit de kringen van de vroegere neu-
trale vakorganisaties, die tijdens de bezetting met onze
organisaties saamgevoegd waren.

De besprekingen waren zeer diepgaand en vele rapporten
omtrent de oplossing van toekomstige problemen werden
behandeld. Dat het bestuur van het N.V.V. direct bij de
bevrijding met een urgentieprogram kwam waarop een
aantal punten voorkomen die een spoedige behandeling
noodzakelijk maakten is aan het voorbereidend werk te
danken. Eveneens het invoeren van een aantal gemeen-
schappelijke fondsen.
Aan al dit werk werd door onzen huidigen Voorzitter deel-
genomen. Deze woonde ook de bijeenkomsten bij van den
A.B.B., waarvan hij voor den oorlog lid was van het Dage-
lij ksch Bestuur.
Tusschen onzen Voorzitter en de verschillende leden van
den Bondsraad bestond een regelmatig contact, die na de
invasie sterker werd en zich ging uiten in regelmatige bij-
eenkomsten, alwaar de toekomst besproken werd. Ook met
enkele werkgevers werden besprekingen gehouden over
allerlei vraagstukken die zich direct na de bevrijding kon-
den voordoen.
Op 18 November 1944 werd de oprichting van den bond in
1894 herdacht, hiervoor waren de leden van den Bonds-
raad, Voorzitter en personeel bijeengekomen en werd een
bedrag van f 2000.—, aangeboden voor een borstbeeld van
Dr. H. Polak.

In bovenstaande regelen hebben wij weergegeven de neer-
gang van het bedrijf, de verdwijning van bestuurders en
leden uit het leven van onze organisatie waarmede zij
saamgegroeid waren, de uitvaardiging van maatregelen die
lijnrecht ingingen tegen de tradities van verdraagzaamheid
waarvan ons organisatieleven doortrokken was, het af-
dalen van een onzer tot handlanger van onzen vijand en het
in het geheim voorbereiden van het toekomstige werk door
hen aan wie de leden in 1940 de behartiging van hun be-
langen hebben toevertrouwd.
Ons bedrijf en onze organisatie hebben in de bezettings-
jaren het diepst geleden, zijn het meest getroffen en hebben
dus ook de sterkste krachten noodig om zich weer te ver-
heffen.
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Aan de velen die wij verloren hebben en die wij in eerbied
herdenken zijn wij verplicht ons tot het uiterste in te
spannen om ons bedrijf te herstellen en onze organisatie
haar vroegere glorie weer te geven.

Het Voorlopig Bestuur:

D. KUYT, Voorzitter.
P. v. MUYDEN, Secr.-Penningm.
J. BLOMKWIST.
IES MUG
G. PH. POLAK.
FR. REDEKER.
J. REDELAAR.
D. SMIT.
J. WEBBERS.

31 Januari 1946.
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