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BIOGRAFIE 

Jeugd 
Truus van Aaltens vader was een drogist, eerst in Arnhem, later in Amsterdam. Truus werkte 
na haar lagere schoolopleiding in verschillende beroepen, van huishoudster tot kindermeisje 
tot kleermaakster. Ze raakte gefascineerd door de film, destijds nog stomme films, en 
verzamelde filmtijdschriften. Haar kapsel ontleende ze aan dat van de Amerikaanse filmster 
Colleen Moore, die zich in 1923 een bobkapsel aanmat, hetgeen toentertijd gold als een 
teken van vrouwenemancipatie. 

Filmcarrière 

In 1926 werkte ze in Amsterdam bij Peek & 
Cloppenburg aan de Dam, toen ze een advertentie zag 
voor een film te maken door het Duitse UfA in Berlijn. 
Er werden zeven meisjes gezocht die uit andere 
Europese landen afkomstig moesten zijn. Van Aalten 
reageerde en werd na een auditie in Berlijn voor een 
bijrolletje in de stomme film "Die sieben Töchter der 
Frau Gyurkovics" aangenomen. Hoewel haar 
filmaandeel sneuvelde bij de eindmontage had ze 
zoveel indruk gemaakt met haar natuurtalenten dat ze 
een meerjarencontract aangeboden kreeg. 
In de jaren daarna had ze komische bijrollen in bijna 
twintig stomme films. Ze woonde in die tijd in Berlijn. Bij 
de komst van de geluidsfilm kon ze blijven werken: 
haar stem bleek geschikt, en ook sprak ze inmiddels 
redelijk Duits, hoewel met een aandoenlijk Hollands 
accent. Naast haar drukke bestaan op het filmdoek 
trad ze ook op op toneel bij de Berlijnse Volksbühne. 

Politieke inmenging 

De overname van UfA in 1929 door het mediaconcern 
van de DNVP-voorman Alfred Hugenberg zorgde 
ervoor dat er minder maatschappijkritische noten in de films mochten voorkomen, en er meer 

Duits-romantische Heimatfilms gemaakt werden. Zaken 
veranderden pas echt bij de machtsovername door de nazi's 
onder leiding van Adolf Hitler op 30 januari 1933. Al eind maart 
1933 werden alle joodse medewerkers ontslagen, waaronder veel 
persoonlijke vrienden van Van Aalten. Toen Truus ook nog 
gedwongen werd te kiezen voor de Duitse nationaliteit[1] als 
voorwaarde om in de filmindustrie werkzaam te kunnen blijven, 
verhuisde ze resoluut terug naar Nederland. 
In Nederland aangekomen kreeg ze al snel een telefonische 
oproep van andere vluchtelingen, die naar het Oostenrijk van 
Dollfuss gevlucht waren en in Wenen verder filmden voor de 
Duitstalige markt, voorlopig nog zonder staatsinmenging. Ze 
werkte er in 1934 mee aan de film "G'schichten aus dem 
Wienerwald" waarin veel muziekfragmenten uit werken van 
Johann Strauss jr., de "Walskoning". 
In Nederland was haar Duitse filmcarrière niet onopgemerkt 
gebleven en werd ze gevraagd voor de hoofdrol in de film "Het 
meisje met den blauwen hoed", een prestigeproject waarvoor in 
1934 voor Nederland geheel nieuwe filmproductiemethoden 
werden gebruikt: rijdende camera's, etc. De film werd een groot 
succes, maar vanwege het Duitse accent van Truus lukte het 
haar niet opnieuw voor een Nederlandse film gevraagd te worden. 
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Ten einde raad liet Truus zich in 1939 toch overhalen opnieuw in Duitsland, waar ze nog 
steeds populair was, te gaan wonen en er een film te maken, "Ein ganzer Kerl", een typische 
nazi-moraalfilm over de "eer van het Duitse moederschap". De film ging in Duitsland in 
oktober 1939, in Nederland in maart 1940 in première. 

Van de planken en het witte doek af 

Tijdens de inval van Duitsland in Nederland in mei 1940 bevond Truus zich in Duitsland, 
waar ze huisarrest had en net als alle andere burgers uit de geïnvadeerde neutrale landen 
als gijzelaar diende indien het Duitse leger grote tegenstand zou ondervinden. Pas in oktober 
1940 mocht Van Aalten vertrekken en vestigde zich in de Amsterdamse Apollobuurt. Ze 
weigerde het lidmaatschap van de Kultuurkamer en sowieso elke medewerking aan welke 
propaganda van de bezetter dan ook. 
Na de bevrijding in 1945 probeerde Truus opnieuw als filmactrice aan het werk te komen. In 
Nederland negeerde men haar vanwege haar filmverleden in (weliswaar pre-nazi) Duitsland, 
in Duitsland was de filmindustrie door de geallieerden stilgelegd en in het Verenigd Koninkrijk 
en de Verenigde Staten had men geen behoefte aan een ongeschoolde filmactrice met faam 
uit vervlogen tijden en bij de vijand, zo bleek het Truus wanneer zij eind jaren '40, begin jaren 
'50 naar die landen reisde om zichzelf daar bij de filmmakers aan te bieden. 
In 1954 vestigde ze zich in een in aanbouw zijnde villawijk in Voorhout, waar ze een im- en 
exporthandel in souvenirs oprichtte waar ze in de Duin- en Bollenstreek en in de badplaatsen 
langs de Noordzee flinke klandizie voor vond. In 1964 trouwde ze met Henk Godwaldt; deze 
stierf in 1990. 
Vanaf halverwege de jaren '80 ontwikkelde zich dementie bij Van Aalten. Medio jaren '90 
werd ze daarom opgenomen in een kliniek, waar ze in 1999 overleed. 
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Truus_van_Aalten 
 

HET ARCHIEF 
 
Het archief van Truus van Aalten is na haar overlijden in 1999 bewaard door haar nicht Rinie 
van Aalten. Zij had (samen met haar broer) haar tante nog geregeld bezocht in het tehuis. Zij 
waren de enige nog levende familierelaties. Tien jaar later besluit zij het archief te schenken 
aan het Filmmuseum. Het bestaat dan uit drie verhuisdozen en een houten kistje.  
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Omdat het op het eerste gezicht leek, dat er voornamelijk foto’s in de dozen zaten, wordt 
besloten de ontsluiting onmiddellijk aan te pakken. Uiteindelijk blijft er één verhuisdoos foto’s 
over. Het overige materiaal bestaat vooral uit honderden contemporaine knipsels uit kranten 
en tijdschriften, publiciteitsmateriaal en brieven. 
 
Om de inventaris overzichtelijk te maken heb ik alle stukken met betrekking tot een project bij 
elkaar ondergebracht (omslag 1 t/m 30), daarna de stukken die op méér dan één project 
betrekking hebben. Daarna volgen de stukken die te maken hebben met de overige 
activiteiten uit haar werkzaam leven, zoals haar toneelwerk, gevolgd door (privé) 
correspondentie en enkele privé-stukken, waaronder legitimatiebewijzen. Tot slot enkele 
driedimensionale objecten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

hoeveelheid brieven in dit archief is opvallend. Bij binnenkomst was er eigelijk al een soort 
tweedeling: brieven die min of meer te maken hebben met haar werk (omslag 51 t/m 56) en 
privé-brieven (omslag 57-1 t/m 57-30). Deze laatste brieven waren vaak in bundels bij elkaar 
gebonden. Om deze ‘indeling’ te handhaven zijn deze bundels (zoveel mogelijk) per omslag 
in het archief opgenomen. 
 
Internet 
 
Er zijn diverse plaatsen waar informatie is terug te vinden, maar de meest opvallende is 
www.truusvanaalten.com, een engelstalige fansite met veel informatie en afbeeldingen. Voor 
de geinteresseerde onderzoeker zeker de moeite waard. 
 
Piet Dirkx 
3 maart 2009 
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PROJECTEN  
In enkele omslagen bevinden zich ‘financiële stukken’. Dit betreft vooral belastingen, meestal betaalbewijzen. 
Duitse termen: Bescheinigung, Steuerquittung 
 
   1 Die Sieben Töchter der Frau Gyurkovics (1926) (uncredited) 
    Regie: Ragnar Hyltén-Cavallius 
 
    -1 Filmconcours georganiseerd door UFA en tijdschrift De Rolprent 8 stukken 
 
   2 Die Selige Exzellenz (1927)  
    regie: Alfred Licho, Wilhelm Thiele. 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, knipsel, briefje 6 stukken 
 
    Gustav Mond…du gehst so stille (1927) 
    regie: Reinhold Schünzel 
 
   4 Die Geheime Macht (1928) .... Lilian, Edwards Schwester  
    regie: Erich Waschneck 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, uitnodiging voor première, knipsel 6 stukken 
 
   5 Sechs Mädchen suchen Nachtquartier (1928)  
    regie: Hans Behrendt 
 
    -1 Uitnodiging voor première 1 stuk 
 
   6 Das Spreewaldmädel (1928)  
    regie: Hans Steinhoff 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, knipsels 5 stukken 
 
   7 Leontines Ehemänner (1928)  
    regie: Robert Wiene 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, contract, uitnodiging, financiële stukken 7 stukken 
 
   8 Der Moderne Casanova (1928) .... Veronika Abendroth  
    regie: Max Obal, Rudolf Walther-Fein 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, contract, financiële stukken, knipsels 11 stukken 
 
   9 Die Lustigen Vagabunden (1929)  
    regie: Jacob Fleck, Luise Fleck 
 
     -1 Publiciteitsmateriaal, contract, knipsels, financiële stukken 1 omslag 
    -2* Advertentie  2 stukken 

 
 10 Jennys Bummel durch die Männer (1929) .... Anny, Lehrmädchen  
  regie: Jaap Speyer 
 
  -1Knipsels, publiciteitsmateriaal, contract, optreden         1 omslag 
 
 11 Ich hab mein Herz im Autobus verloren (1929)  
  regie: Carlo Campogalliani, Domenico Gambino  
 
  -1Knipsels, contract, publiciteitsmateriaal, optreden         1 omslag 
 
 12 Die Fidele Herrenpartie (1929)  
  regie: Rudolf Walther-Fein 
 
  -1Knipsels, contract, publiciteitsmateriaal                         1 omslag 
  -2*Krantenadvertentie                                                   1 stuk 
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   13 Der Sonderling (1929) .... Anni  
    regie: Walter Jerven 
 
    -1 Knipsels   6 stukken 
 
   14 O Mädchen, mein Mädchen, wie lieb' ich Dich! (1930) .... Kitty  
    regie: Carl Boese, Rudolf Walther-Fein. 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, contract, uitnodiging, knipsels 1 omslag 
 
   15 Nur am Rhein (1930) .... Lore, Hannes Freundin  
    regie: Max Mack 
 
    -1 Publicaties, contract, financiële stukken, première, knipsels 1 omslag 
 
   16 Liebling der Götter (1930)  
    regie: Hanns Schwarz 
 
    -1 Uitnodiging voor de ‘Uhraufführung’, financiële stukken 3 stukken 
 
   17 Pension Schöller (1930) .... Grete - beider Tochter  
    regie: Georg Jacoby 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, uitnodiging première, financiële stukken 6 stukken 
 
   18 Susanne macht Ordnung (1930) .... Susanne Braun  
    regie: Eugen Thiele 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, contract, bladmuziek twee liedjes: Dreh’ dich noch  
     einmal um bevor Du gehst! en Georgette; componist Leo Leux; vertoning in 1977 1 omslag 
   -2* Krantenadvertentie 1 stuk 
 
   19 Kasernenzauber (1931) .... Rosl  
    regie: Carl Boese 
   
    -1 Publiciteitsmateriaal, uitnodiging voor première  2 stukken 
 
    20 Kopfüber ins Glück (1931) .... Lily  
    regie: Hans Steinhoff 
 
    -1  Publiciteitsmateriaal, contract, knipsel (foto’tje cast en crew) 4 stukken 
 
   21 Der Bettelstudent (1931) .... Bronislava  
    regie: Victor Janson 
 
    -1 Knipsels, contracten, publiciteitsmateriaal, financiële stukken 1 omslag 
 
   22 Ausflug ins Leben (1931) .... Alma Marfield, Bürofräulein  
    aternatieve titels: Hirsekorn greift ein en Die Dame und ihr Chauffeur 
    regie: Rudolph Bernaur 
 
    -1 Knipsels, contract, publiciteitsmateriaal 1 omslag 
 
   23 Teilnehmer antwortet nicht (1932) .... Erika Becker  
    regie: Rudolf Katscher, Marc Sorkin 
 
    -1 Contract, financiële stukken 9 stukken 
 
   24 Nur ein Viertelstündchen (1932) kort 
    regie: Alwin Elling 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal 1 stuk 
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    Eine Liebesnacht (1932) 
    regie: Joe May 
 
   26 Peter und Billy – die Kameradschaftsehe (1932) kort 
    regie: Stefan Székely 
 
    -1 Knipsels   3 stukken 
 
   27 Eine Ideale Wohnung (1933) kort 
    regie: Georg Jacoby 
 
    -1 Contract, financiële stukken, publiciteitsmateriaal (nl) 11 stukken 
      
   28 G'schichten aus dem Wienerwald (1934) .... Mary Limford  
    regie: Georg Jacoby 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, contract, knipsels 1 omslag 
    -2 Draaiboek  1 stuk 
    -3 Originele ontwerptekeningen voor jurken (met stalen) 3 stukken 
 
   29 Het meisje met de blauwe hoed (1934) .... Betsy  
    regie: Rudolf Meinert 
 
    -1 Contract   1 stuk 
    -2 Publiciteitsmateriaal 6 stukken 
    -3 Uitnodiging voor première in Amsterdam en Brussel 4 stukken 
    -4* Publicaties en artikelen waaronder de liedteksten 8 stukken 
    -5 Knipsels   1 omslag 
    -6 Stukken ná 1945 10 stukken 
 
   30 Ein Ganzer Kerl (1939) .... Anni, junge Witwe  
    regie: Fritz Peter Buch 
 
    -1 Publiciteitsmateriaal, felicitaties, knipsels 1 omslag 
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KNIPSELS EN ARTIKELEN, NIET GERELATEERD AAN ÉÉN PROJECT 
 
  31 Plakboek met knipsels uit kranten en tijdschriften 
    1926-1928   1 stuk 
    bevat algemene artikelen en artikelen over de films: Die sieben Töchter der Frau Gyurkovics,  
    Gustav Mond…du gehst so Stille, Die selige Exzellenz, Die geheime Macht 
 
   32* Plakboek met knipsels uit kranten en tijdschriften 
    1926-1929   1 stuk 
    bevat algemene artikelen en artikelen over de films: Die sieben Töchter der Frau Gyurkovics,  
    Die selige Exzellenz, Die geheime Macht, Sechs Mädchen suchen Nachtquartier,  
    Das Spreewaldmädel, Wenn die Garde marschiert [!], Der moderne Casanova,  
    Die lustige Vagabunden 
 
  33 Plakboek met knipsels uit kranten en tijdschriften 
    1930-1933   1 stuk 
    bevat algemene artikelen en artikelen over de films: Suzanne macht Ordnung; Liebling der Götter;  
    Pension Schöller; Der Sonderling; O Mädchen, mein Mädchen, wie lieb’ ich dich;  
    Kasernenzauber; Jenny’s Bummel durch die Männer; Nur am Rhein, da möcht’ ich leben;  
    Ausflug ins Leben; Ich hab’ mein Herz im Autobus verloren; Teilnehmer antwortet nicht;  
    Eine ideale Wohnung 
 
   34-35 Losse knipsels met vooral interviews, maar ook reportages van openbare  
    optredens, zowel Nederlands als Duits, niet altijd filmgerelateerd 
     o.a een bezoek aan Tilburg, inclusief originele kopij 
 
    34 Vóór 1940  1 omslag 
     *Let op! Twee grote stukken in prentendoos 
    35 Ná 1945   1 omslag 
 
OVERIGE STUKKEN BETREFFENDE HAAR WERKZAAM LEVEN 
 
   41 Contract bij UFA met correspondentie 
    1926-1927   8 stukken 
 
   42 Financiële stukken belastingen, verzekering 
    1927, jaren ’30 en ’40 1 omslag    
 
   43 Theater / Revue / Optreden 
    1929-1940, z.d.  1 omslag 
     Truus van Aalten speelde mee in theaterstukken en revues en trad op bij speciale gelegenheden:    
    Eine “Nacht im Orient Express”(1929); Wie werde ich reich und glücklich (1930); Was fang’ ich  
    mit ihr an (1932); onbekende titel (1940); Leuchtende Sterne über Planten un Blomen (z.d.);  
    Ein Tag der Filmprominenten (z.d.); Die grosse Liederrevue “Funkheinzelmann filmt” (z.d.);  
    conference Film und Funk (z.d) 
    NB. Voor aanwezigheid en optreden bij filmprojecties zie de diverse projecten 
    NB. Voor openbare optredens zie ook omslag 34 
 
   44 Niet (door Truus van Aalten) uitgevoerde films 
    1930-1939, z.d.  1 omslag 
    Contracten en correspondentie: Kasernenluft (1930); Keinen Tag ohne dich / Wovon soll der  
    Schornstein rauchen (1933); Zomerzotheid (1934); Letzte Liebe (1935); Die Fräulein Jule (1939);  
    Wenn ich Prinzessin wär’ (z.d.) 
 
   45  Reclame- en modellenwerk  
    z.d.     8 stukken 
    o.a. boekomslag ‘Das Fräulein aus der Stadt’ door Emmi Wald [eerste publicatie 1929] en  
    * reclame voor Lux toiletzeep uit ‘Wereldkroniek’ (in platte prentendoos) 
 
  46 ‘Man sammelt Filmstars’ en ‘Sensationelle Filmpostkarten’ 
    Overzichten, voorbeelden, contract met uitgeverij Ross 
    1932, 1934, z.d.  5 stukken 
    NB. De ansichtkaarten en sigarettenplaatjes overgebracht naar fotocollectie 
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   47 Exposés  
    1950, z.d.   1 omslag 
 
   48 Promotiefolder ‘Truus van Aalten, Dutch Filmstar – Played feature parts in more  
    than 50 Austrian, German and Dutch Pictures’  
    Met foto’s en filmografie in Engels (ná 1945) meerdere exemplaren 
    z.d.    1 stuk 
    NB. Metalen clichés van het drukwerk bij objecten 
  
   49 ‘Filmographie : Truus van Aalten’ 
    Met vermelding van productiejaar, regisseur, producent, distributeur, studio en premièredatum; 
    Samengesteld door KD [Kathinka Dittrich] 30.7.82 
    1982   1 stuk 
 
  50 Retrospectief in het Filmmuseum 
    Bevat tevens een brief van directeur Jan de Vaal uit 1969 over het archief 
    1983   5 stukken 
 
 
CORRESPONDENTIE 
 
   51-56 Dossiers met correspondentie en incidenteel andere stukken 
 
    51 Poging om in de VS voet aan de grond te krijgen  
     via H.E. Edington – F.H. Vincent, Inc. (Agency), Hollywood Boulevard in Los Angelos 
     1936-1939  6 stukken 
    52 Uitnodigingen en aanvragen voor interviews 
     1953-1955, 1978, 1983 1 omslag 
    53 Lilian Harvey 
     brieven en foto’s van fans en documentatie 
     1969-1982  1 omslag 
    54 Fanmail  
     1979-1998  1 omslag 
    55 Louis Davids tentoonstelling in Rotterdam 
     1983, 1984  1 omslag 
     NB. Truus leverde hiervoor een gedicht dat Davids voor haar had geschreven in 1935 
    56 Kathinka Dittrich  
     1982-1987  1 omslag 
     NB. Dittrich schreef een artikel in Vrij Nederland over Truus. Beide hielden contact 
 
   57 Los aangetroffen brieven, soms in bundels bij elkaar 
    voor uitgebreide beschrijving zie bijlage 
 
PRIVÉ 
 
  61 Legitimatiebewijzen 
    1933-1949   7 stukken 
    Paspoort (1933, 1939, 1942, 1945) 
    Distributiestamkaart (1939) 
    ‘Artisten legitimatie bewijs’ Hirsch & Cie, Amsterdam (1939) 
    Certificate of Registration (1948-1949) 
 
   62 Erfenis Lucien Emil Huijer 
    waaronder octrooi van een draaibank  
    1946-1947   6 stukken 
 
   63 Horoscoop 
    1953, z.d.   4 stukken 
 
   64 Kennisgeving van huwelijk met H.M. Godwaldt 
    1964   1 stuk 
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   65 Overlijden 
    o.a. kaarten, kerkdienst, in memoriam 
    1999   1 omslag 
  
   66 Knipsels zonder duidelijke relatie met het archief 
    1949, 1964, 1976, 1983, z.d. 9 stukken 
 
   67 Fotoalbums   4 stukken 
 
   68 Foto’s, w.o. trouwfoto’s, fotomaton, kiekjes, negatieven 1 doos 
    zowel op jonge als op oudere leeftijd, veel onbekende personen 
 
OBJECTEN (in platte doos) 
 
  71-72* Originele tekeningen, verschillende technieken 
    Niet alleen portretten van Truus 
    z.d.    18 stukken 
 
    71* De oorspronkelijke lijsten met glas verwijderd, indien aanwezig 16 stukken 
    72* In originele staat met lijst (zonder glas) 2 stukken 
 
    73* Linten (sjerpen) in oorspronkelijke doos 

 
  74* Reiswekkertje  
 
   75* Clichés op hout bij drukwerk uit omslag 48 
 

   76* Getekend portret op karton, uitgesneden 
         Ook gebruikt als logo op enveloppen en op drukwerk uit                 

             omslag 48 
 
   77*  Button, uitgegeven en opgestuurd door Roger     
        Mitchell van website www.truusvanaalten.com    
       naar archivaris Piet Dirkx als dank.  

       Met brief en envelop  
       2009                                                     2 stukken 

 
 

 
BOEKEN niet altijd met een duidelijke relatie naar Truus van 

Aalten (in archiefdoos) in doos nr. 2171 (bij inv.nr. 66) 
 

- De Weg zum Film : Der Filmschauspieler, Berlin 1918 
 
- Film, Luc Willink, ’s Gravenhage [1928] Met opdracht voorin van de 
auteur. 
- brochure Internationale Filmausstellung (Internationale 
Tentoonstelling op Filmgebied I.T.F.), Den Haag 1928 
- Grossmacht Film : Das Geschöpf von Kunst und Technik, Curt 
Wesse, Berlin 1928 
 
- catalogus UFA 1934-1935 
 
- Filmthemen, noch und noch! : 150 Filmvorschläge für eifrige 
Filmamateure, Hellmuth Lange, Berlin 1941 
- Aktuelle Filmbücher : Fuchs von Glenarvon, Berlijn [1940] 

- De Real-Film Gmbh. [1949] 
 
- tijdschrift Het oog in ’t zeil, jrg. 1 nr. 1 oktober 1983 
- Der Niederländische Spielfilm der dreissiger Jahre und die Deutsche Filmemigration, 
Kathinka Dittrich van Weringh, Amsterdam 1987 met opdracht van de auteur 
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BIJLAGE  
bij omslag 57 ingekomen brieven 
De brieven werden veelal in bundels aangetroffen. Deze ‘ordening’ is zoveel mogelijk gehandhaafd in de vorm 
van onderstaande omslagen. Voor los aangetroffen brieven is een geschikte plaats gevonden. Het kan dus wel 
belangrijk zijn meerdere omslagen te raadplegen. 
NB. Omslag –5 is bewust leeg om eventuele latere vondsten  zonder probleem te kunnen toevoegen. 
Bij opvragen altijd vermelden omslag 57 en daarna het betreffende subnummer 
 
-1 Diverse afzenders 1930, 1931, 1933, o.a. Béla de Grach 
-2 Diverse afzenders 1935-1946 o.a. Ina, Hermann Treuner, Simon Koster 
-3 Diverse afzenders 1947-1951 o.a. Elisabeth, Jan Dosser Ballroom, Mabel 
-4 Diverse afzenders 1948, 1949 o.a. Denis, Josephine (“Josephientje”), Bay Faulkner 
 
-6 Helma Seitz 1928-1930 
 
-7 Lothar Wolff (“Woofie”) 1928-1949 
 
-8 Willy Corsari 1929-1936 
-9 Willy Corsari 1933-1947 
-10 Willy Corsari 1948-1952 
 
-11 Nami en Alice 1929-1933 
-12 Nami, Alice, Galerie Gurlitt, Hans Thalatta 1934-1936 
-13 Nami en Alice 1936-1944  
 
-14 Mary Parker 1931 met haarlok 
 
-15 senator Herbert Lehmann 1931 
 
-16 Fritz en Eva Staar 1933-1952 
 
-17 Hugo Wills 1933-1940 
 
 -18 Lato, Graf von Mirbach-Geldern-Egmont 1933, 1948-1951 
 -19 Lato, Graf von Mirbach-Geldern-Egmont 1949 
 
-20 Filmgerelateerd 1936-1938 o.a. Emil Jannings 
 
-21 Lucien Huyer, Liesje Santen, Cor Klinkert 1937-1952 
  bevat officiële documenten w.o. dagvaarding ivm scheiding Liesje en Lucien en overeenkomsten 
 
-22 Jan Santen, broer van Liesje 1937-1938 
 
-23 Mien Smit, Johannesburg 1937-1938, 1948-1951 
 
-24 Victor en Dorothy Silvester 1938, 1939, 1946-1948 
 met drie krantenknipsels betreffende een tournee door Nederland in 1976! 
 
-25 Julyet Gurlit, Bad-Aussee 1946-1952 zie ook omslag 57-12 
  met twee knipsels betreffende het overlijden van Wolfgang Gurlitt [1965] 
 
-26 Filmgerelateerd 1947-1949  7 stukken 
 
-27 Walter Emanuel / huurkwestie Cliostraat Amsterdam 1947-1951 
 
-28 Olga Tschechowa 1956   10 stukken 

-29 Lilian Harvey Cie. 1959   10 stukken 
 
-30 Ing. A.W. Quast, München gericht aan ‘Firma T. van Aalten Handelsonderneming’ 1961  6 stukken 

 


