Op basis van een vorige versie van dit artikel is een publicatie geschreven die verschenen is in de
Gooi & Eemlander dd 17 juli 1999. In het Contactblad Jrg 12 nr 1 (mei 1996) heb ik een oproep
geplaatst. Dank voor de zinvolle reactie.
Marius Lodewijk Quirin van Ledden Hulsebosch (Amsterdam, 6 oktober 1904 - Almelo. 2 april
1991) is de zoon van een toentertijd zeer bekend chemicus in dienst van Politie van Amsterdam. Hij
had een laboratorium aan huis en onderzocht allerlei met misdaad van doen hebbende zaken. Vader
Van Ledden Hulsebosch heeft een aantal spannende zaken te boek gesteld in Veertig jaar speurderswerk.
Else Marie Margaretha Olga Kirchhoff. Steijr (Oostenn.ik) 1898-1983.
K.v.K. Hilversum dossier No.: 9527 Autonic.
Het NIOD bewaart verschillende archivalia van en over hem, behalve twee exemplaren van het
bewuste boekje, ook enkele brieven van Went aan zijn vrouw, diverse brochures die Went geschreven heeft en een dagboek. Overige vindplaatsen zijn: ministerie van Justitie. Ministerie van Economische Zaken, het Archief van het Nederlands Beheersinstituut dat in het Algemeen Rijksarchief
wordt bewaard.
Het NIOD bewaart van beide drukken een exemplaar. De eerste druk (1941) van het boekje heeft
een zwarte band. Het heeft hetzelfde formaat als de tweede druk. De foto van de Leider ontbreekt.
evenals de naam Autonic als uitgeverij. Op de titelpagina staat vermeld Bloeimaand 1941. In beide
boekjes zijn gedichten opgenomen met de naam N. Colas = Nicolaas Went. Het boekje uit 1941 telt
75 pagina's. het boekje uit 1942 131: het bevat meer foto's en er zijn een aantal hoofdstukken
toegevoegd.
De Daad. Weekblad voor het Gewest Noord Holland der NSB. 9e jrg, vrijdag 8 mei 1942, pag. 6.
NIOD, MAP nr. 2 1d: NSB Propaganda. Twee reacties op de advertentie en een korte beoordeling
van het boekje d.d. 7 Bloeimaand [mei] 1942. De reactie van J.M. Werner, directeur materiaal n.a.v.
een advertentie in De Daad en een n.a.v. Volk en Vaderland 10e jrg. no. 19 blz. 7 een advertentie
waarin de verschijning van "Het boek van 10-14 Mei 1940" wordt aangekondigd en dat blijkbaar,
er wordt uit geciteerd, hetzelfde boekje is.
Niod NSB-archief map 58b Financiën en administratie. Correspondentie jul-dec 1942. Brief Uitgeverij Autonic aan F.W. van Bilderbeek, gemachtigde van de Financiën, dd 28.9.42. en de reactie
daarop van F.W. van Bilderbeek dd 5 Zaaimaand [oktober] 1942. "...dat door de Beweging geen
exemplaren van het bewuste boekje bij den boekhandel zijn opgekocht ..."
Brief van Nic. Went aan HvdV d.d. 13januari 1998. Bezit hvdV.
Een jaar lijfwacht van den Leider. Door Ing. Nic. Went, hopman der W.A., b.d. 1940 29 november
1941. z.j. z.p. (K 678)
Ministerie van Justitie. Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dossier Went.
Het jaar van verschijnen van Een jaar Lijfwacht van den Leider is dus 1941, in Bussum.
Van zijn vlucht uit Nederland doet Went verslag in het autobiografische boek "Bayern is des Beste
von der Suppn. Wahre Geschichten. l994.ISBN 3-86137-1 11-1
Archief Beheersinstituut. Brief van J. Koster, Accountant in Amsterdam, d.d. 25 november 1945
gericht aan het Beheersbureau.

De afgelopen drie jaar zijn veel vragen
over de Bussumse uitgeverij Autonic
beantwoord. Toch heb ik nog een aantal brandende kwesties. Het zou fantastisch zijn als er lezers van het
Contactblad zijn die me kunnen helpen
met het beantwoorden van de volgende

vragen:
Weet of heeft iemand foto's van het
pand van de Garageluitgeverij
Autonic? Het betreft dus foto's van
het pand Landstraat 116 en Lammert Majoorlaan 33 in de jaren
1936-1945.

Vlak voor zijn vlucht droeg Went de
leiding van de garage over aan zijn
bedrijfsleider Hamen Brouwer, die
boven de garage aan de Lammert
Majoorlaan woonde. Wie kent hem
of weet of er nog familie van hem
i s?
Omstreeksjuli 1945 wordt het woonhuis van Nicolaas Went, Nieuwe
Bussummenveg 149 te Huizen, toegewezen aan de familie H.A.
Daniels, evacués uit Castricum. Ook
beheren zij op dat moment de inventaris en goederen die in dat huis aanwezig zijn. Mevrouw G. DanielsPieterse is in 1945 44 jaar oud. Heeft
iemand de familie Daniels gekend en
weet hij of er nog familie is? Heeft

iemand de dagboeken daar ooit gezien, of gekregen? Opvallend in de
dagboeken moet zijn dat er veel over
de rally's die Went gereden heeft Monte Carlo, Internationale Alpenrit, 10.000 KM race, Dumonceau-rit
en 40 andere rally's - in staat.
Graag zou ik in contact komen met lezers die me - al is het maar een heel
klein beetje - kunnen helpen. Alvast heel
hartelijk dank.
Hans van der Veen,
Parkhof 47, 1106 SX Amsterdam
020 - 696 98 72
email: h.veen@uba.uva.nl

ANTIQUARIAAT
"CARPIN US"

W i j verkopen boeken op h e t gebied van nederlandse l e t t e r kunde, kunst, oude kinderboeken, v e r t a a l d e l i t e r a t u u r ,
t o p o g r a f i e , geschiedenis en o c c u l t .
W i j kopen graag van u t e n aanzien van bovengenoemde onderwerpen, zowel gehele b i b l i o t h e k e n a l s ookenkele s t u k s
van waarde, tegen c o n t a n t e b e t a l i n g .
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