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NRtuuRxu¡¡ole LReoRAToRtuM
TEYLER'S STICHTING

HAARLEM
HAARLEM, .. . l,8..O.cto.bar 193.¿. .
DAMSTRAAT 2I

Pro f . ¡lr. C. Zwlkkcr ,
Jul ianalaa,n !4 ,
D e L f t.

Iïaarde Zulkker,
tk d¿nk j e zeer vr.re¡ 'Je toezerrdii:g v¿n het cofnruniquå, v,rair,rrl,ede ik
nri j zeer goed kan vereenlgen.

o

o

Ik heb eens ßelnforneerd rie onze ver'bind,ir(gsrnan
de l"ring van l¡r'.hrstricelen. Er bectaan tv;ee orga,n
l'.terkgever.r : c1e ^\fer::erniging v$n iilecierla.nd.scne serk
z,i jtercchap van f r. van Le?uwen, directenr glst e
een t'¡e ecie organieatle onder pr¡l,eciililrm va.n den h
zi)n ni verêer'rigcl in rlen,,Bonrl. van lfederlandsche
prü,es j.Citrni van den heer Gelderüsri. iiet zori het bc
te zoeken ir,et d.en Ïieer v¿un teer.ri';en te Delf t. ilIies

ZOU rtio
i e¿¿t 1e

jn orlr eens ¡riet hel'i tedlging tot de co:l'{xj r.;sie

âe vers
:r s1:it
eer ti
1ïsrlt:geete zL
chien

et en zlj r:r nretc v¿un de
'' onti.er voor-iius, êû
I¡È. Tez&rrrer'¡
vexg'onder
j n olrr cr¡ntact
kerr jij hen

wel , zcodat het vL)ox jou niert r¡roel"ri jk zoú zL
gàan praten, ter r¡oorb{:re1di-ng vu,n een uitn.oc¡
vèn Bijstan,.l . Je zou r¡¡iijecnlen v¿Ln herrt kunnerr venleilten a:r.n',rle de
uitnoodlging gerjcht noet lvorde:l , en ltie naar hi j ineent de ,¡r¿¡n za1"
nio*ten ïgordeli.
De heer v¿n I¡eeur'¡cn zelf ls rle nian die voor cle vrerkgevers zittti.n3*
heef t in d,e I{i j verh.eiCsorgan-.eÊuti. e , LvoLgerre de wet l.{ent).

Varrraorg*rr eprak ik met Tege] oer:; en Dubois in Aüfrterdan, Deze ',ÍE¡ten
van ineenlng dat het voor¡ti] in de eerste tijd noodig zou zljr: o¡ir de
colif,ribuanten u.it. het groote publlek o¡.r te nen:en onrler de vlerrgelen
va.ri de ¿u.rl.r"j.dstichting zel-f err ni*t een afzonrierl.ijk;e veleerrlgjn'lte ü¡a,kÈn. lTi j z(¡nden ptol:eererr onze geclachte 1n een huishc¡rrde llik rê-
gl"enrent voor de getu j.dsticht ing te f or¡iinler:rerì.

e Ìreer: Boot reede krriuien vor(lel'en r¡¡et de notulen, dørt zie lk
rier]) d¿¿rvarr ga.lrrre tegeli:oet. \ian Tegel bærg k:"eeg iþ; een map
van Boot ontvangerr had, inhoqrt.ende ver$chi.1l.ende krrl¡ree1.e rilthet lawa¿i betref j'eiide. Is d.eze coLlectle het gevol-g van een

¿bonnen:ent bij V¿e Dias?
i'¿et h¿rtel1jke groeten,

ileef t il
het ont
d.1e hij
bladeir,

)r
þrøa
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