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24 iiovembar 1935
Mevrouw J nna Klaasen
VooröBachtkunstenares
van ~uyllplein ~7

.Amsterdam L.uld •

. \

\, Z~er geachte evrou.,

I Ik schryf U u1 t naam van Rae aekers Jr. in
fintwoord op uw brief van 22 dezer.;
i In de eerste plaats dank ik U voor uwe zoo
"aardeerende woor-den over de ll'llpp1e-teekeni gen ven ' .Jr

..•elke door hem zee,r OT) pry~ worden ge'steld. .
; tat uw verzoek betreft nl~ om ~an U h t u1t.
slu1tend recht te geven tot pI vtsen op uw repertoire van
voordr, chten met lichtbeelden v n die plaatjes, w8~rby u
dan het "r(~l"'hDa... vertelt, diane het volgende: Het zal zake
s.au de versjes ~.,an den H136:-' Clinge DoorenboB niet anders
dan goed k:nnan doe, indien deze by monde van een begaafde
voordracntk~n6tenaare~tot bet~Jhllek worden gebracht.

Dit zou niet zoo zyn ' et de pIs tjee, geprojec
t&erd op een scherm; lntegend 91, deze projectie met haar
niet t.e c:r-m:.fden zeel'" sterke verg,root1ng kan '&liet anders
,dlm z6ér nadeellg zyn V001· plaatjes 1l die voor een repro
ductie van rOrmBP.~t 6 by' ScM. u~tgedacht en uitgevoerd zyn.

Z81fs voor een lüo1nezaal zal de projectie
'op het doe eon minlmum-afiäetlng v n l.ao by L 60 ~ moeten
hebben, weard or hat oor pro.kalyke oppervlak v n ~8 vier-

, kEnte e gebr.aeht wordt op 19200 vierkante e: • ergo een ver-
I enlgvu.l.diglng van 4' , " hst 'onkel ke oppervlak.. '\

A Ie lalne routa~ an afwYk1agen worden ua ~
op die schaal vergroot en dit kan helaaa niet worden ver
meden dan door de heele ûoel , op grooto sct~al en dan
zeer minutieus over t(~ tee~: nen. Dl t zou wel voor een film

zytl uit te voeren. wat de kosten van honorarium betreft;
doch voor louter voordrachten ls di t vrywel onmogelyk.

,Zeer tot myn apyt ka::l. ik U du~ niet het reçh1
van dergelyke reproductie d~r bewuste te~keningen v n h.Jr
afataan.

ret vrlendelyke groeten
Hoogachtend

(voor: Raemaekers Jr.)
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