
• 

t! JJ !Vil. IJ 2 J

'r.- 3 JULI 1951. VL,., �§_ JULl i95l

12 AUG.1957 l1 (> .J 9 AUG. 195t 
..__--· -- -

i15AUG. 1952 E.

J 6 NOV! 1958 

.2 8 ]..OV .1958 
-. 

A -1- °J 
, ltt IJ 

� v··' .-.. , '

• 2 Q JM�. 1959
4 

;z>� 

Si)� 

1. � JAN. 1959

§$EP. 195Î
' 

4 

.._, -.. - - • - - - Il 

11 ��L�95g 

S ..... J • (\"' 
1 8 ;:. .. i�\J 

16 f �B.1950 

�.�OV.19 C ,(" ' 

,1 0 E.P. 1!i -

A C' �.,I,' '\ 'è, ':)t.?. \S��

PY � \) stV
, \��� 

.
' 

1 )an. --062

... 91\UG. 96 

·'



DOSSIER No. : ......... OD .... 16.27......... ........ NAAM: .......... J:3.1:l..:t..13.-.. J3..�.��. 

Uit In Uit In Uit 
I 

In 
-Da-tu-m �,-A-an-,�P-ara-af_, __ Da -tum-ll--D-at-um-1 Aan I Paraaf Datum Datum I Aan I Paraaf Datum

1 8 S P. 1Q59

al\ 40062.' 49 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No ........ OP. ..... l.9..?..7. .................... . NAAM: ......................... B.A'r.A ........ :a.�.S.'r.............................. """""""""""""""""""""" .......... ..

l. Aangelegd op 1 0 Maart 1950 in opdracht van C VIII 
ACD 4 c. j 

J... � t'.111.,,,.,. <J() 71�0 . � fvv Y . ZJ- t - 57. K,

J te / I b tY I 6 tt.,,,-cy- ,-._, � ()D. °r1 ·� . @.vv.r ·l/1 . .r, 0

.1 � "·�-- � /? �-1 :i � e,/� /1/t/.r/ 

f. 4c4..c- /...-:-. ds /�J.v) _ tZ./../.zc - '-V.r./'.,-.z.
. . ,,,( ,'\ c... ../ ../ .z:;::- ,(, Y, ,fj .,, "") ,-��- / ./ �. c.:: r�, /,72y

., 
., ( ._.. , 

.J 
• 



�ciale instructies aan A C D. {Slechts bij definitieve opberging in te vullen). co /fcf:381 
,0-M"A F G E D AAN 

) () f Lht-).; 
� .................................................... �.4-......... ........... . 

............. � ... · .... L•·······"····•�h:.;.••••·
·
·· •••••••••·•••••••••• ·········

···••••••••••••••••••···•••••••••••••·•••••••· ·.···

·
·
·
···· ····
·

·

·
·••••••·······•••••••••·············

·
·: 

......................................... � .... � .... � .. ��.: .. � .... ... �.'. .......... .. .............. ................................. . 

··························· ·······
t
······· ·································· 

Pa 

V ............................................... ........................... . 

.............................. ·····················---------------
Interne aanwijzingen A CD. 

········································�········· ................................................. , ... .
I ·x·c·o:·· ········ü�t:·;······ tf ···················ï>��:·;-··-.. ·�3·····

1 AFZ./P AR. 1 DAT • 

......... ...................... ·································· ...................... ................................................... ·································· .......... .

D 28 • 25.000 il 1 034� • •53 • 141 



AFD.1 SECTIE 1 BEHANDELING AFZ./PAR. 

/ ff ........................................ ........ ·-·····,;·······,········· ··········•· 

.· .. . :

· 

.. �.
·
�······································ ······························••:••···········

·
·
····
----·

.......................................................................................... ································· ······· .. . . 

·····1····································· ................................... ........................................... . 

...................................................................................................................... ..... .,. .....



Rapport van C.E.F. 2 6 NOV.1953 

agenderen en in e.o. 198381 voegen. 

20 November 1 53. 
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N.V. Inovex BEST. 
Rij1esweg 

Op l-4-3t vestigde zekere Arnold Hausen zich aan de Hieuwe Doelenstraa t 6-8 
te p..ns ter dam als importeur van speelgoederen, huishoudeli j,�e artikelen, bi jou
te.l'iën, lijm, gelatine enz�Hij was alleenvertegenwoordiger van de Kotva GmoH 
te 0lin Tsj.Sl.,de handelsafdeling van het aldaar gevestlÏi.gue Bata concern. 
IIausen, die indertijd in dienst was van de .i:-..otua, deed de zaak op 1-8-39 over 
aan de IHOVEÁ N.V. i.o.,waarvan eigenaar was Pieter Johanuea Veelo,die de 
zaak nrar de Herengracht 256 verplaatste.Ook Veelo stond in relatie �et 
Bata en wel doordat hij voorheen in dienst van dit concern was geweest en 
wel van haar fabriek te Best.op 1-1-41 trok hij zich uit de z�uk terug en --
toen werd eigenaar Bernard Johan Theodo©r Wilmink. In de Stscr t. van 7-4-41 
no. 68, bijv. 236 vond de publicatie plaats i van cle of ficiele tot s tandkomin1 

der H.V.,waarvan als oprichters hadden gefungeerd !Jr. Cle1:1ens Alphonsus 
��phanus Marie 11ar tens en Johannes Jacobus Reyners • 
. .. : :rJ. V. nam als doel aan het v:errichten van alle import en exportzaken,

•het drijven van handelszaken van welke aard ook,zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, in het bijzonder de handel in ruwe en bewer,::.t,
producten en groLds taffen, al:::;mede het verrichten van reparatiewer.tCen ;het o
zich nemen van agenturen commssie en andere bemiddelingszaJcen, van welke ai
ook,de fabricage van en de handel in autobanden,kousen en sok�en en alle
verwante artikelen,dit alles in de r uims�e zin des woords.
Bij_ de oprichting werd tot directeur benoemd de reeds eerder genoemde 1Hl
rning,geb. Veendam 21-7-13 en wonende A. 278 te ;:;it. Oecîenrode.
Commissaris werden;
Mr. Martens voornoemd, geb. den Haag 2·2-4-96, Larnb .Hortensiuslaan l te Haar der:
en Josef Kokes,·:'geb. Komna Moravie 10-3-91,Tsjech,.Uijsselhofplantsoen 5 te
Amsterdam.
2-6-42 werd nog comm. Theodoor l!'rancois Ilarie Schaepman, geb. Arnhem 20-2-79,
.Adelheidstraat 262 te den }aag,die 9-10-42 tot pres. en gea. comn. werd be
noemd en toen verhuisde rnJar de Batalaan 19 te Best.
Per 3-11-44 werd tot proc .huuder benoemd de reeds in het rapport over de
lp.terproduct genoemde rrarcan.

-......_J..1:f
l
i

i
ei-I'946 werd hij mede.directeur van Vlilmink. 

. 5-46 werd de afdeling inport en export van machines overgedragen aan de 
lnterproduct N.V.i.o. 
6-11-46 traden ·'ilmink en 1,larcan als directeur uit en nieuwe directeur werr'
Karel Schenk,geb. Brno 3-lU-03,aanvankelijk Tsjech van nat.,later zonder�
aanvankelijk wonende aan de de Ruyschlaan 185 te Amstelveen doch later Vt. .,
huiäd naar de Petrus Dondersstraat 42 te J�indhoven.Mede -directeur werd
Adrianus Garel Rijkanberg,geb. Rotterdam lb-2-11
Kokes trad per l-f-46 als comn. uit.
De overeenkomst net Interproduct werd blijkens een opgave bij het Handelsrc
gister met ingang van 31-3-47 beieindigd.'"Jilmink en -�arcan vierden door de
comrn. uit hun functie ontheven,omdat zij als directeur van de Inovex trans.
acties afslo�en met de IntPrproduct.
Rijken�berg is 29-9-50 als direr-teur uitgetreden.Per 30-10-50 werd nog to '
comn. benoemd Arnold Nossele,geb. 1:nezdub 6-2-99(directeur van de Bata ),
wonende aiin de Batalaan 10 te Best.

l Op 18-6-51 zijn Schaepman,Martens en Schenk uit de n.v . ge�reaen en to t 
nieuwe d±r. werd toen beöoemd Paulus Rademaker,geb. Rotteraam 31-7-09,wo-, 
nende aan de l!:dens traa t 45 te Eindhoven. 1.i j trad op 21-1-53 uit en toen 
werd directeur Josef Dvorak,geb. I.1alenovie 4-:;i-16,wonende aan de Wé-lvaarf
straat 13 te Best. 
Het kantoor der N.V. werd 17-6-53 verplaatst naar Best.



Interproduct N.V. AlJSTERD.Al • 
o.z.Achterbur�walt 125

Op 14-3-46 werd aan het Rokin 109-111 te Amsterdam opgeric ht de Inter
product N.V. i.o. ten doel hebbende de im- en e.,{port van machines in 
de ruimste zin. 
Oprichters tevens vennoten waren 
Bernard Johan Theodoor Wilmink,geb. Veendam 21-'7-13,wonende A. 2'78 te
st. Oedenrode en 

-

Josef ��n.geb. Zwestmc 18-12-06,wonende aan de den Texstraat 9 b te 
Amsterda�en Tsjech van n ationaliteit. 
De N.V. kwam officieel tot stand blijkens publ. van haar statuten in 
Stscrt. van 26-8-46,no. 166,bijv. 480. 
Zij nam als doel aan het verrichten van alle import en exportzaken,he1 
drijven v: n han:lelszaken van welke aard ook,zowel voor eigen rekening 
als voor rekening van derden,in het bijz nder de handel in ruwe en be 
werkte producten en grondstoffen, alsmede het verrichten van reparatie 
werken;het op zich nemen van agenturen,comnissie en andere bemiddelint 
zaken van welke aard ook;de fabricage van en de handel in machines en 
gereedschappen en alle aanverwante artikelen :het rechtstreeks of zijd,:. 
lings deelnemen in aalle al of niet industriele belangen,dit alles� 
ruimste zin des woords. 
Bij de oprichting der n .. v. werden Wilrning en l.larcan daarvan directeu 
op 19-1-48 is Wilmink echter uit,:;etreden en bleeg Harcan enig direct 
Eerst op 28-6-48 werd een comm. benoemd en viel Ing.Josef Kabelac,get 
Hradek (Tsj.Sl) 10-11-10 en wonende aan de Hatertseweg 58 te Nijmegt
Tsjech van nationaliteit. 
Op 29-8-49 trad Marcan eveneens als directeu r af en werd per dezelf. 
datum tot vomm. der N.V. behoemd.Tot nieuwe directeur werd aang es 
Dimitrov Hicolas Yocarini,geb. den Haag 2'7-4-13 en wonende aan de 
straat 107 te Amsterdam.Hij werd 31-12-39 Uederlander. 
Reeds op 30-11-49 is Yocarini uitget reden en eerst op 1-1-50 werQ 

�
--.... nieuwe directeur be�oemd t.w. Albertus Willem Eysma,geb. Asd. �/� 

9-9-16 en wonende aan de l.msteldijk 46 te Amsterdam.
'7-3-50 is Kabelac als cornm ui tge tnden en op 12-4-50 Uarcan.
Per 23-4-51 trad Eysma als directeur af en werd oom.Tor nieuv,e di
werd benoemd Johannes Koekkoek,geb. Asd. 17-11-22 en wonende aan
zogstraat 8 te Amsterdam.
Door Koekkoek werd 1-8-50 bij het Handelsregister te 1� 1sterdam aa

,,.......gedaan,dat de N.V. Interproducti was opgeheven.en wel per 1-8-52, 
Van het aanvankelijke adres Rokin 109-111 werd de H.V. in ,1.ug. 1, 
verplaatst naar de Herengracht 372.Zij is daar ge�stigd geweest 
1-3-51,op welke datum zij n.l. werd verplaatst naar opgemeld adr1
De Interproduct werd in 1946 ongericht als een afsr,heiding der n

.......-afdeling.van de H.v. Inovex,welke weer een dochteronderneming wa 
Bata N.V. te Best.ti.anvankelijk bleef de Interproduct een onderdei 
de Bata,doch later is zij zoals uit de mutaties in de directie 
blijkt geheel los van de Ba ta gekomen. In de beginne werden niet 
dige zaken gedaan,doch nadat het contact met de Inovex en de B� 
verbroken werd het minder en tenslotte ging er vrijwel nièès me,

zaak om.Het maatschappelijk kapitaal bedroeg aanvankelijk Fl� ]
f 

waarvan gepl8.atst en ges:ort Fl. 20.000.-In november 1948 "1erd 

�laatste en gestorte kapitaal verhoogd tot fl. 30.000.-

oankier was de R B k te A t rdam 
0 tterdamse ·

:.
� s e 
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Betreft: Russische belangstelling Nederlands bedrijf. 

RAPPORT 

In verband met het verzoek om nadere inlichtingen op de dezer
zijds gezonden notitie, betreffende bovengenoemd onderwerp, dd. 
29-5-1953, kan voorlopig het volgende worden medegedeeld:
Bij het terugvallen op de oorspronkelijke informant werd van
die zijde medegedeeld, dat de als "volkomen betrouwbaar" gekwa
lificeerde oud-commissaris van de bedoelde naamloze vennootschap
genaamd was:
1. Theodor Francois Marie Schaepman, geboren 20-2-1879 te Arn

hem, thans wonende te Best. 
Aangezien over de betrouwbaarheid van betrokkene verder ni'ets 

,....is komen vast te staan is van een directe benadering van betrok
kene afgezien. 
Door het nagaan van de zakelijke interessen van Schaepman is 
het volgende gebleken: 
Na aanvankelijk lid van de Raad van Beheer van de N.V.Bata'te 
zijn geweest is betrokkene sedert 16-5-1938, waarnemend voorzit
ter van de Raad van Commissarissen van deze N.V. Deze functie 
blijkt uit de besch�iden in het Handelsregister te Eindhoven, 
maar, afgaande op mededelingen van personeel van deze instantie, 
van de zijde van de districtsrecherche Rijkspolitie te Eindhoven 
en andere personen, moet aan de in de officiele stukken vermelde 
functies niet te veel waarde worden gehecht, omdat·· de Bata.:. top 
bij voortduring "in beweging" is en zelfs voor in het bedrijf 
werkzaam zijnden niet duidelijk is. De laatste berichten spreken 
er van, dat Schaepman alleen maar in de bedrijfsleiding gehand
haafd wordt i.v.m. zijn verhouding tot versché±dene Nederlandse 
instanties, waardoor, hij veel voor het bedrijf en de daarbij 
werkzaam zijnde buitenlanders kan bereiken. Verder werd als hui-

, dige functie van 1:etrokkene o'pgegeven: "directeur van de Indische 
Bata "� Hoe het ook zij, Schaepman·'s dagelijkse werk in en voor 
het Bata.:.bedrijf staa�vast. 

Uit het Handelsregister·te Amsterdam blijkt, dat Schaepman be
trokken is bij de N.V.Maatschappij tot exploitatie van het ge
bouw "De Tábaksplant11 te Amsterdam. 
Deze in 1923 opgerichte maatschappij is blijkens de mutatie in 
1942 overgegaan naar met Bata'in relatie staande figuren. Het 
lijkt niet gewaagd te spreken van een dochter-onderneming. 
Diverse Bata.:.figuren hebben een leidende rol in deze onderneilllng 
gespeeld. Schaepman is vanaf 1942 commissaris. Sedert 1951 wordt 
hij als zodanig geassisteerd door de huidige Bata� directeur, 
de bekende: 
2. Arnold Nossek, geboren 6-2-1899.
Als directeur van de nTabaksplant" treedt momenteel op, de even
eens bekènde
3. Josef Kokes, geboren 10-3-1891.
Sedert Februari 1953 is het kantoor van de N.V. verplaatst naar
Best, Rijksweg E 1.
Het gebouw 11de Tabaksplant",· gelegen aan het Rokin 10�-111 te 

Amsterdam, is een zeer fraai en kostbaar gebouw, waarin verschei 
dene ondernemingen hun kantoren hebben. De exploitatie van dit 
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gebouw lijkt een voor de Bata'winstgevend object van behoorlijke
betekenis. 

Vervolgens was Schaepman geinteresseerd bij de bij ACD bekende:
N.V." INOVEX". 
Internationale Qrganisatie yoor Im- en !!Port. 

Waarschijnlijk is dit het bedrijf, dat in de oorspronkelijke no
titie wordt bedoeld. 
In aanvulling op hetgeen onder nr.ACD 55754 in OD�411, deel I,
staat vermeld kan nog het volgende worden medegedeeld: 
Nadat de 11Inovex" in 1941 als eigendom was overgenomen van de 
bekende figuren 
4. Pieter Johannes Veelo, geboren 7-7-1902 en 
5. Bernard Johan Theodor Wilmink, geboren 21-7-1913, 
is aanvankelijk als commissaris opgetreden, de in dit rapport
sub 3. genoemde Kokes; 
Per 1-7-1946 trad hij uit de N.V. 
De sub. 1 genoemde Schaepman is in 1942 commissaris geworden,
later in dat jaar president en gedelegeerd commissaris. 
Van November 1944 tot November 1946 is ook, de eveneens in onze
administratie voorkomende 
6. Josef Marcan, geboren 18-12-1906 
verbonden geweest aan de N.V.Inove . Aanvankelijk was betrokkene
procuratiehouder; vanaf Mei 1946 directeur. 
De in ACD nr.55754 genoemde directeuren
7. Karel Schenk, geboren 3-10-1903 en 
8. Adrianus Carel Rijkenberg, geboren 18-2-1911, 
beiden in onze administratie voorkomende, zijn als zodanig in
functie gebleven tot resp. Juni 1951 en Sept. 1950. 
Vanaf Nov. 1950 is de bekende Bata'-directeur, ]ossek, zie sub.2,
als commissaris verbonden aan de N.V.Inovex. 
In Juni 1951 hebben gelijktijdig ontslag genomen als commissaris
de heren Schaepman, meergenoemd en de in het ACD-stuk vermelde: 
9. Clemens Alphonsus Stephanus Maria Martens, geboren 22-4-1896,
zoals al de voorgaande�,eveneens bekend· in onze administratie 
en kartotheek. 
Dit ontslag viel samen met het uittreden als directeur van de
sub.7, genoemde Schenk en zou in verband gezien kunnen worden 

\
met de inhoud van de oorspronkelijke notitie, waarin gesproken 

* werd over een enige jaren geleden geconstateerde toenadering van
Russen en liquidatie van de onderneming. 
Vanaf Juni 1951 tot Januari 1953 is als directeur van de "INOVEX"
opgetreden de, eveneens in onze kartotheek voorkomende 
10. Paulus Rademaker, geboren 31-�-1909. 
In deze tijd was "Inovex" dus wel in de volste zin van het woord
een Bata'dochteronderneming, want Nossek was de enige commissa-

"' ris en zijn employé, Rademaker, die exportleider bij de Bata' 
was en naar verluidt, later directie-secretaris, was de directeur
van nrnovexn. 
In Januari 1953 is Rademaker als directeur opgevolgd door de
Bata'- employê 
ll. Joseph Dvorak, geboren 4-9-1916. 
Blijkens in de administratie van de Rijksvreemdelingendienst 
voorkomende stukken is Dvorak, die in 1952 tot Nederlander werd 
genaturaliseerd, minstens vanaf Sept.1940 hier te lande woonach: 
tig. In. onze administratie komt hij slechts voor met een mutatie
i.v.m. de naturalisatie. 

-3-
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�- Tot zover wat betreft de bezetting van de leidende functies 
in de "Inovex". 
Wat àe zetel van de N.V.aangaat nog het volgende:
In October 1950 werd zij verplaatst van Rokin 109 {'de Tabaks
plant 11 ) naar Kalverstraat 110 te Amsterdam (filiaal Bata;. 
In Maart 1953 werd de zetel van de N.V. gevestigd te Best, 
Ri�ksweg E, zelfde adres als in het voorgaande genoemde betref
fende de N.V. Mij tot Exploitatie van "De Tabaksplant". 
Howel dus al- een half jaar verplaatst zijnde, kwam tot voor 

,,,,,,..,. enkele weken, de N. v. nmoVEX" nog niet voor in het handelsre-
gister van- de Kamer van Koophandel te Eindhoven. 
Wat de aard van het bedrijf betreft kan de volgende aanvulling 
o� het gestelde in het meeigenoemde ACD-stuk worden gegeven: 
In Mei of Juni 1946 werd bepaald, dat de onderneming ook de

im- en export van machines in de ruimste zin ter hand zou nemen. 
Luitgebreidin Mei 1951 werd de activiteitLmet een "groothandel in schoenen�' 

Aangetekend moge worden, dat deze activiteit dus begon, kort na 
dat Nossek als commissaris was gaan optreden en ylak voor het 
uittreden van de commissarissen en directeur, resp. Schaepman, 

� Martens en Schenk. Wanneer de eerder uitgesproken veronderstel
ling juist is, dat dit ietwat massale uittreden een gevolg zou 
zijn van het contact met Russen; dan zou de uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteit door de groothandel in schoenen; gevoegd bij 
de zeer directe Bata-bezetting en de overplaatsing van de zetel 
naar Best een aanwijzing kunnen opleveren. Opgemerkt zij nog, 
dat de exportleider van de Bata, t.w. Rademaker, in die tijd 
directeur van de N.V."INOVEX" werd. 

-• 

Op nog een ander facet van 11 INOVEX"su vroegere werkzaamheid en 
contacten kan worden gewezen. Zoals werd medegedeeld werd in 
het voorjaar van 1946 de im- en export van machines in de ruim
ste zin tot bedrijfsactiviteit verklaard.(Opvallend is, dat in 
Juni 1946 deze nieuwe bedrijfsactiviteit wordt overgedragen aan 
de niet in onze administratie voorkomende firma: 
N.V. 11 INTERPRODUCT", te Amsterdam, waarbij werd bepaald, dat

_... deze tak van het bedrijf voor het vervolg zelfstandig door laa 
genoemde firma zou worden uitgeoefend. 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam 
komt over de N.V.Interproduct het volgende voor: 
De volledige firmanaam is: nrnternationale organisatie voor im
port en export van industrie-producten.- Im- en export van ma-
chines in de ruimste zin. 
Het bedrijf werd opgericht 14-3-1946, het werd gevestigd in het 
meergenoemde perceel Rokin 109:-111 te Amsterdam ( "De Tabaks
plant" en "Inovexn ). 
4ls directeuren traden op de hiervoor sub. 5 en 6 genoemde, 
Wilmink en Marcan, waardoor dus het verband met de 11 Inovex" nog 

,.. duidelijker wordt. In Januari 1948 is Wilmink uitgetreden, in 
September 1949 gevolgd door Marcan. 
In 'Juni 1943 is als commissaris g�an optreden de in onze admi
nistratie met eigen PD. voorkomende: 
12. Jeseph Kabelac, geboren 10-11-1910, wonende te Nijmegen,
waarvan tot dusver wel het een en ander bekend was en die o.m.
ook een schakel bleek in een veronderstelde ongeoorloofde Oost-

,, West-handel, maar die tot dusver niet in of bij de Bata was ge
signaleerd. Zie PD- 24110. 
Kabelac is tot Maart 1950 als commissaris aan de "Interproduct" 
verbonden geweest.· 
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In September 1949 is in de functie van directeur, als opvolger 
van Marcan aangesteld, de evenmin bij ACD voorkomende: 

13.Dimitrois Nicolas Vocarini, geboren 27-4-1913 te Den Haag, 
sedert 31-12-1939 genaturaliseerd tot Nederlander; destijds
wonende te Amsterdam, Vechtstraat 107. 
Dit directeursschap.{in December 1949 is betrokkene weer uit
getreden./heeft sleéhts drie maanden geduurd want
In Maart '!950 is als directeur van de "Interproductn aangesteld
de ook niet in onze administratie voorkomende:
14. Albertus Willem Eysma, geboren 9-9-1916 te Amsterdam, wonen
de Amsteldijk 46 hs. te Amsterdam. 
In April 1951 is Eysma uitgetreden als directeur en toen com
missaris geworden. Zijn directeursschap is overgenomen door: 
15. Hendricus Johannes Koekkoek, geboren 17-11-1922 te Amsterd
wonende Hertzogstraat 8 hs. Amsterdam. 
Ook deze naam komt bij ACD niet voor. Wat de bedrijfsadressen
betreft, kan nog wo�den medegedeeld, dat na het adres Rokin 
109-111 nog vestigingen zijn geweest op.de Herengracht 372 en
vanaf r_.A.pril 1951: o. Z.Achterburgwe.l 125, In het him.aéls�e.gister 
komen na April 1951 geen mutaties meer voor. Op het adres o.z.

Achter.burgwal 125 -is niets merkbaar van een vestiging van "In
terproduct". Noch het bedrijf, noch de namen van de huidige 
directeur en commissaris komen voor in de telefoongids van Am
sterdam. In hoeverre er bij "Interprod�ct" sprake is van een 
feitelijke liquidatie, dan wel van een enigszins schaduwachtig 

,voortbestaan is bij dit onderzoek niet vastgesteld kunnen wor-
d 

"' en. 

h+ }:it Jrt,L.' 
61. ��-Gravenhage, 22 September 1953 • 
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,r NOTITl.E. 

Aan; H KB. 
Van: .B IX. 

Betreft: Russische belangstelling voor Nederlands Bedrijf. 

Door een bij herhallng betrouwbaar gebleken contact uit 
ambtelijke kring, t.w. een hoofdambtenaar van het Depar
tement van Economische Zaken, werd medegedeeld, dat eni e 
�aren eleden een feitelijk tot het Bata-concern be or -

e, maar als zodanig niet bekend zijnde naamloze vennoot-
. schap te Amsterdam door Russen werd benaderd, teneinde een 

gezamenlijke werkzaamheid te ontwikkelen, waarbij voor ge
vraagde prestaties een niet in verhouding staande beloning 
zou worden gegeven. Dit feit is voor de leiding van het 
bedrijf aanleiding geworden tot liquidatie van haar onder
neming. 
Wanneer zulks gewenst wordt, dan kan hoogstwaarschijnlijk 
over deze affaire nog wel meer worden vernomen, omdat een 
der commissarissen van de toenmalige N.V. een volkomen_be
trouwbaar persoon is. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1953.

61.
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Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming 

Bron: 

Opmerkingen: 

Verzonden aan : 
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ZWITSERLAND 

visumaanvrage Dr 

27 Juli 1951 

betrouwbaar 
• 

16 Augustus 1951. 

Jan A.BATA 

(!(.�") -� 1�.75Jt�- � '1· :u/� -
J
/�2 a. 1951 1 

ACD/ ;;t J;t j 

hierbij doe ik U bijlagen in fotocopie van een 
visumaanvrage van bovengenoemde persoon toekomen • 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'fsGRAVENHAGE. 
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-f. ) Dr.Jan A.Bata, geboren 7 Maart 1898 te Uhhradiste/Tsjecho Sl. 
genaturaliseerd tot Br�ziliaan in 1947 (dd. certific. 5 Febr. 

· woonplaats Bgtatuba S.P. tijdelijk Hotel Bellerive, Utoquai
ZUrich.
Braz. paspoort No.09?807, afgeg. 12-4-1951 geldig tot
ll-.1'-1953,
En"els visum afgeg. 4-6-1,951 te Sn.o _Pqulo
Italiaans visum, afgeg. l?-7-1951 te Zurich

Ref: Bata Mij, Best
Dr.de Vo" VFln Stee:9-wijk, Hee renP,rach+ 196, A' dam.

\'lenst voor "Beratungen" ?7 dezer na:ir Nederlqn voor 5 d':lgr>n.
Am�terdam en Den Haag.
Bewijzen van zijn goeder trouw: niet getoonde brieven en
de Braziliaanse Gezant ;te Bern.
Echtsenote r,hrie B::ita, geboren 15 Mei 1902 te Zlin/TqjechoSl •
genaturaliseerd tot Brazilf&nns� in 1950 (dd. cert."4 Nov.)
houdster van Braz�lia�n� p0sp. No.093126, afg�geven
05-4-1951 geldie tot ?4-�-1953.
Visum voor E �.l8nd, afg-•g. te Sao Paulo 9-t:i-1951·
al"mede een ��:Zurich afg,g. vi�um vJor lt-'llie dd. 10-7-19Sl

. . 

visa �orde� �!igevraagd. 
. . 
. . .
. .. 

. . 

. 

. . . 

. . . 

... 

.. . 

. . . 

. . 

. . 

. . 

. . 

. . 

... 

\ 
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Brief van BZ. dd. 6 Novembe� 1947, Directie 
�dministrs.tieve Zaken No.995?0/986. 

'.'Ik heb de eer U beleefd t.e verzoeken in geen geval 

zonder voorafgaand overleg een visum te willen verlenen aan een 

Dr. Jpn Bat' a,, t . .bans Br.aziliaans onderdaan, cbch vroeger 
. . 

Tsjechoslowaak, die in Tsjecho Slowakije wegens collaboratie 
,:tot 1:5 jaar gevangenif'strnf veroordeeld zou zijn en momênteel 
in Zwi tse;rland,.Yertoevende, zal trachten een visum te 
verkrijg.en voor de rei-s naAr Nederland, teneinde van hieruit
tegen de Tsjechf�1�:Regerine te ageren • 

. . 

. . . 

. . . 
. . 

. . 
. . . 
. .. 

. . 

. 
. . . 

. . . 
... 

.. . 

. . . 

. . 

. . 

. 

. 

. . 

... 

DE MINIST"'R VAN BUIT�NLANDSE 
ZAKEN 

Voor de Mini�ter, 
Het Hoofd der Directie, 

w.g.C.Adriaanse" 

z.o.z .
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Vroeg in April 1948 visum aan met als referenties: 
'Dr.A.F.Philips, Huize de L1ak, Eindhoven, 

Dr.G.J.M. de Gruyter, Vught, Hoolengraaflaan 8 
P.J.C. Strik, Burgermeester Lid van de Provinciqle 

Staaten van Noord Brabant, 

In Juni 19f8 werden Rai>pels aan BZ. gezonden en 
de Heer B'1.ta "schermde" met de Braziliaanse Gezant te 
Bern, die "stappen zou ondernemen". BZ. zond een 
voorlopige weigering, en voor zover is na te gaan kreeg
betrokkene nimmer het visum te Bern of in Z,d tserland. elder� • 

Op 13�9-1949 k�eeg de C.G. te ZUribh twee p�spoorten vrui 
het echtpaar =i(ia, voorzien van een te Washington· met 
machtiging vJJt.de Visadienst afgegeven visum dd. Juni 1949,

. . 

dat toen nog :n�:at gebruikt was, en inmiddels was V erl >pen, 
zodat betrokián=en verlenging aanvroegen. Voor �over is 

na te ga1:i.n i[ ·�i t nillliller gebeurd. 
. . 

Het echtpaar=
•:B{ha heeft een rlochter geboren in 1933,

gen�amd Marie Bozena • 
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VERTROUWELIJK 
Verbinding: 19 
A/1 no 160'51 CPN 
Betreft: H.L. Tims 

Datum: 23-2-51 

Uw schrijven no 103078 dd 15-2-51 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven 
kan worden bericht dat de naam H.L. Tims 
(geb. te Dordrecht 19-2-23) in het bevolkings
register te Utrecht onbekend is. Ook is aldaar 
nimmer een verhuiskaart betreffende genoemde 
Tirns van de gemeente Eindhoven on!vangen.

GEZ, : 



CHA ex 10307s 

MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 15 Februari 1951

�
avastraat 68 

No. 103078 4.J�/ Bijl.: gene 
4,G�"/ 

Betr • .: H.L. TIMS �/· VERTROUWE LIJK

/ 

Hierbij moge ik U verzoeken mij nadere in
lichtingen te verstrekken omtrent de politieke orien
tering, activiteit en werkzaamheden te Utrecht van: 

/I 

Xt 

Hendrik Leendert TIMS, 
geboren te Dordrecht, 19/2-1923, 
van beroep machinetekenaar, 
voorheen wonende te Eindhoven, Stev:hnstraat 7,
op 13/7-1950 afgeschreven naar Surabaja (Ind.)

TIMS voornoemd is werkzaam geweest bij de 
Schoen- en Lederfabrieken N.V. Bata te Best en daarna 
te Utrecht. Nadere gegevens omtrent werkgever en adres
te Utrecht zijn bij mijn Dienst niet bekend. 

Gedurende de tijd, dat TIMS te Utrecht werk
zaam was, kwam hij iedere week gedurende het weekend op
bezoek bij Miroslav GROLIG, geboren te Brno (Tsjecho
Slowa.kije), 28/2-1928, van beroep machinetekenaar, wo
nende te Best, Bata-Internaa.t E.· No. lb, welke ervan 
verdacht wordt oopieën te hebben gemaakt van enige ma
chines. 

Het vermoeden is gerezen, dat GROLIG bedoelde
tekeningen aan TIMS ter hand stelde, die deze voor een 
of ander doel kon gebruiken. 

HET HOOFD VAN DE DIENST,
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Th. Serraris

� ,., "',;t,\,"r/ �

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te UTRECHT 

&vr� 
/i L/ rJ LtP
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RAPPORT/NOTA 

Voor: DIS 8922 
Van : DRES II 

Betreft: Uittreksel van het besprekingsverslag van Philips d.d. 
3-11-1950 •

. . . . . . . . . . 

Nogmaals gevraagd welke gegevens men had over 
de door de Rijkspolitie gemelde zaak�. Grolig. Het is 
relatie Philips gebleken, dat de in het rapport genoemde 
H.L. Tims inderdaad van November 1943 tot Februari 1944
bij de N.V. PhiliIS, Afdeling Onderwijs, werkzaam is ge
weest. De eveneens genoemde P. van Beers, die een relatie
onderhoudt met Groli� is werkzaam op het Apparaten lab.
op een niet kwetsbare plac.ts. Haar va<'ler C .II. van Beers
is chef van de Afdeling Technische Bedrijven op het com
plex Enurlnsingel. Hij gaat over de nieuw- en verbouw van com
plexen en de verwarming hiervan. I�en 'Schetste hem als een
kalf. Men had geen enkele reden O!'l aan de politieke betrouw
baarheid van deze mensen te twijfelen •

. ..... . . .  . 

DRES II, 9-1-1951. 



MtNISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
.. •

,.:·� 
Bureau Veiligheidsdienst. 

'S-GRAVENHAGE, 

Plein 1. 
No. OID'IAS/587 /-/ I J!1IJ 

Onderwerp:Inlichtingen. 

Bijlage: 1. 

10 AU1 950

Javastraat 68 

•s-GRAVENHAGE

s-

Mits deze heb ik de eer U te doen toekomen een 

afschrift van het schrijven van de Procureur-Generaal 

bij het Hof van Justitie in Suriname van 29 Juli j.l. 

No.Jl.19/Geheim" met het verzoek :mij wel de gevraagde 

inlichtingen omtrent de N.V. Nederlandse Schoen- en 

Lederfabrieken BA.TA-BEST en haar directie te willen 

doen toekomen. 

Omtrent genoemde H.F.Hitzel handelt Uw schrijven 

van 15 Juni 1950 No.DI� 

/ 
Het Hoofd 

/ W .J. van Haaften. 

® 33719 • '47 



, AFSCHRIFT 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN JUSTITIE 

IN SURINAME 
============ 

No. Jli.9 Geheim.. 

AAN 

Paramaribo, 29 Juli 1950. 

Hierbij heb ik de eer U te verzoeken mij nopens de N.V. 

Nederlandse Schoen- en Lederfabrieken BATA.-BEST en ha.ar Directie 

inlichtingen te willen verschaffen, in verband met de inmiddels 

gearriveerde HENRI FRED.H.ITZEL over wie handelt het rapport van 

22 Juni 1950 No.Orna.s/!i87. 

De Prooureiu--Generaal, 

vr.g. M. de Niet. 

het Bureau Veiligheidsdienst van het 

Ministerie vçor Unieza.ken en Overzeese Rijksdelen 

Plein 1 
1 sooGRAVENHAGE 
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VERTROU\'!ELIJX. 

6.,, 1 Nó. CJ0773 • .:..., , 

Aan Minuor. 

t.a.v. de Heer Hoofd :Bureau
Veiligheidsdienst.

9 Auga.s 1950. 

tn antwoord op het verzoek vervat in Uw schrijven no. oma 
587/-/17118 d.d. 5 dezer betreffende de N.V. Bat fabrieken te B t 
(N.Br.) moge ik U het volgende ter kennis brengen: 

Als a�mmissarissen van de N.V.J3a.ta te Best treden op: 
mr.verrijn stuart, wonende te .Amsterdam (president-commissaris) en 
Tb..F.M.Schaepman, geboren te Arnhem 20.2.1879, wonende Batalaan 19 
"f'ê Best. 

Omtrent eerstgenoemde zijn geen nadere bijzonderheden bekend 
gewprden. Schaepman voornoemd is oud-lid van d e Tweede Kamer der 
staten-Generaal. Hoewel hij politiek als "liberaal-katholiek wordt 
beschouwd, meent men hem op dit gebied toch niet ten volle te kunnen 
vertrouwen. Naar verluidt zou hij 0 met alle winden meewaaie •. Toen 
bleek, dat Schaep.man gedelegeerd commissaris der N.V. was, heeft dit 
bericht enige beroering gewekt. De couranten hebben destijds meerma-
len over hem geschreven. 

De Directeur der N.V. Bata in Nederland ie Arnold Pavel Nossek, 
geboren te Knerdub 6.2.1899, Nederland.er, wonende J.Bataiaan 16 te
Best. Hij las aanvankelijk het da8blad "De waarheid•, doch nadat de 
communisten in Tsjecho Slowakije de macht in handen had.den genomen, 
heeft hij zijn abonnement opgezegd. Het ia niet kunnen blijken, dat 
hij lid is of geweest is van de c.P.N.

De Leider van de leerlooierij der N.V.Bata te Best, genaamd 
vacl.av Vanie, geboren te Praag 5.9.1902, wonende Wilhelmina.kanaal 
Ï9 te Best" waa eveneens lezer van "De waarheid•, doch ook hij be
dankte na de omwenteling in Tsjecho Slowakije voor zijn abonnement 
op tlit blad. van hem is evenmin bekend geworden of lid is of was van 
de c.P.N. 

Op de :sata-fabrieken te Best werken verschillende personen van 
Tsjechische nationaliteit, van wie sommigen nog poet uit hun vader
land ontvangen. Nossek bemoeit zich met deze vreemdelingen niet meer 
dan voor het belang der N.V. :eata noodzakelijk is. Niet ie komen vast 
te staan dat hij zich met een hunner speciaal bez houdt, noch dat 
llij buiten de fabriek met Tsjecho Slowaken in contact staat. 

De Bata-fabrieken te Best staan thans niet meer onder leiding 
van de fabrieken te Zlin (Tsjecho Slowaki�e). Deze fabrieken zijn 
· thans genaamd "SVi ttt ("Dageraad").

Als Directeur ve,n het Bata-concern treedt op Thomas Bat , won n
de in Engeland, vermoedelijk te Tilbury, die de Canadese nationali-
teit zou bezitten. � 

Op generlei wijze is gebleken, dat de Nderlandse Bata-fabrieken 
onder de politieke invloed staan van de Tsjechische fabrieken of dat 
meergenoemde Nossek met de leiding van deze fabrieken relaties onder
houdt. Niettegenstaande Nossek nog familie in Tsjecho Slowakije heef 
reist hij daar niet meer heen. 

.1D Is. 



NCYI'A 

VOOR 

VAN 

Dhr Wijlhuizen 
CVIII VERTROUID..LIJK. 

No.: 71:".90 
Betr.:Bata-Best. 
Bijl.: een dossier. 

Nat:r aanleiding v n Uw schrijven d.d. 6.10.49 l1r 520 
betreffende "N'ossek en NV B tafabrieken te Best� doe ik U als 
bijlage dezes vrederon het U door de adjudant A.C.Vissers ter 
hand cestelde dossier toekomen. 

De voor mijn dienst belangrijke stukken heb ik doen 
fotocopioren. Ik moge U verzoeken aan de adjudant A.C.Vissers 
J'llede t�: delen, d t ik het zeer op prijs stel deze eegevens van 
hem te t:ebben ontvanr,en. 

� 

14.12.49 
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In de gemeente BE3T verblijvende vreemdelingen 

FIKSEL,Kastantin ( Dr) ,gen.or.en 7-5-94 PD 7632 

LINHA.,Antonin,geboren 17-7-23 PD 7700 

LORMANN,Ludovit,geboren 10-5-14 PD 1êlQ. 

LOlT:lERS, Johannes dri anus, geboren 9-4-15 

-

PD 8830 
-

NOSSEK,Arnold Pavel, geboren 6-2-99 PD 6630 

SKRIVANEK,Frantisek, gebor en 11-10-05 PD 7712 

Behoort bij stu.� 71390 in OD 1627 



No: 520.- VERTROUWELIJK. 

Onde.rwerE_:"NOSSEK � _IT.y.Bata

fabrieken te BEST".-
- --

Bijlagen :� dossier. 

6 October 1949. 

Met betrekKing tot nevensvermeld onder
werp, moge ik U het volgende berichten: 

Wngevolge Uwe mondelinge opdracht,d.d.24 Januari 
1�4�, werd door miJ op 25.1.1�49 een schrijven(vragenlijst) 
terhandgesteld aan de wnd.Districts-Commandan� der Rijks
politie, Adjudant A.C.Vissers, te Eindhoven, van welk schry 
ven U een doordruk, rood genummerd I, hierbijgaand gelieve 
aan te trefren. 

Het was de Adj.Vissers bekend geworden, dat de I. 
D.te Eindhoven zich eveneens met de Bata te Best bemoeide,
welke aangelegenheid hij ter sprake bracht bij een samen
komst van Districts-Commandanten der Rijkspolitie met de

" Gewest-Commandant te 's-Bosch. 

De Gewest-Commandant zegde toe, deze aangelegen
heid met de P.G.te 's-Bosch te bespreken en gaf aan Vis
sers opdracht, met de onderzoekingen bij de Bata voort te 
gaan. 

De I.D.te Eindhoven werd nadien niet meer te Best 
opgemerkt. 

Naar bekend mag worden verondersteld, bestaat er 
tussen de Gemeentelijke- en Rijkspolitie te Eindhoven een 
zekere mate van rivaliteit. 

Vissers vermoedt zeer sterk, dat de H.C.te Eind
hoven de kwestie, betrefrende de Bata, neeft besproken met 
de Rijks-recnercneur Van 't Hof, die Z.H.E.G.regelmatig één 
á tweemaal per week bezoekt, of wel, dat deze H.C.bedoelde 
kwestie rechtstreeks bij de P.G.te 's-Bosch heeft ter sprak 
gebracht. 

Hoe het ouk zij, omstreeks Mei of Juni van dit ja 
ontdekte Vissers, dat Van 't Hof dikwijls bij de Bata kwam 
tot het inwinnen van inlichtingen omtrent politieke aange
legenheden het personeel betreffende. 

Van 't Hof onderhield en onder.houdt daartoe con
tact, o. a.met de hoofd-po1:tier der Bata-fabrieken, de tieer 
Overdijk. 

Mede naar aanleiding van bijgaande van mij ontvan
gen vragenlijst, had Vissers inmiddels, veeal via de Groeps 
commandant der Rijkspolitie te Best, een aantal informaties 
doen inwinnen. 
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Hij stelde zich voor, een uitgebreid onderzoek 
te doen instellen en zoveel mogelijk gegevens te verzame
len omtrent de bij de Bata werkzaam zijnde vreemdelingen, 
waartoe hij zich van de loyale medewerking van één der le
den van het Gemeente-secretarie-personeel te Best verzeker
de,zulks vooralïn�t- het oog op paspoort en/of visum aan
vragen. 

Zodra het Vissers bekend werd, dat Van 1 t Hof in 
opdracht van de P.G.te 's-Bosch, zich met de Bata bezig
hield, besprak hij deze aangelegenheid met zijn Gewest
Commandant. 

Ter vermijding van eventuele moeilijkheden met de 
P.G. adviseerde de Gewest-Commandant aan Vissers, om zich 
maar niet verder met de Bata te bemoeien en alleen toeval
lig hem ter kennis komende gevallen te benutten. 

Reeds vroeger hebben tussen de Rijkspolitie en de 
P.G. soortgelijke moeilijkheden plaats gehad en de Gewest
Commandant vreest kennelijk een herhaling daarvan. 

Om deze reden neeft Vissers dan ook geen uitvoe
ring kunnen geven aan zijn oorspronkelijke plannen, te we
ten, om - na het verzamelen van de nodige gegevens - aan 
de hand daarvan een uitvoerig rapport samen te stellen ten 
behoeve van onze dienst. 

De gegevens, welke Vissers heeft verzameld, heeft 
hij mij verstrekt ter doorzending aan U, waarbij hij mij 
echter uitdrukkelijk verzocht, deze na gemaakt gebruik, 
weder terug te ontvangen._ 

De veelheid van het ontvangen materiaal laat mij
wegens tijdgebrek-· niet toe, dit nauwkeurig te rangschik
ken ter samens�telling van een uitvoerig.rapport, omtrent 
de zich daarin bevindende, van ons van belang te achten 
gegevens. 

Om deze reden moge ik volstaan, met een weergave 
van die inlichtingen, welke kunnen worden geacht betrekking 
te hebben op de beantwoording van bijgaande vragenlijst, 
welke inlichtingen door mij zijn samengesteld aan de hand 
van de bijgevoegde schriftelijke gegevens van Vissers, doch 
aangevuld en gewijzigd overeenkomstig de van hem verkregen 
nadere mondelinge informaties.(Zie bijlage I).-

Voor 't overige moge 
bundel papieren n�uwkeurig te 

l 
te doen foto-copieren hetgeen
lang wordt geacht. 

ik IT verzoeken, bijgaande 
doen onderzoeken en daarvan 
door U voor ons van enig be-

Daarna zal ik deze bumdel papieren gaarbe weder 
van U terug ontvangen ter ouerhandiging aan Adj.Vissers. 

Vissers verklaarde mij nog uitdrukkelijk, dat nem 
na nauwkeurige onderzoekingen in die richting, niet is kun
nen blijken, dat Nossek met Van Turnhou� op enigerlei wijze 
in verbinding staat (stond), erwij 1 omtrent de mededeling 
dat Nossek de C.P.N.zou steunen, evenmin enige zekerheid 
werd verkregen. 

Dit wil evenwel niet zeggen, dat het contact 
sen beide personen niet bestaat, of bestaan heeft, en 
verlening door Nossek niet heeft plaats gehad. 

Uit 
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Uit bijlage, rood-genummerd II, moge U blijken, 
dat bij Kon.Besluit,d.d.27 Mei l��, �ossek tot Nederlan
der is genaturaliseerd, terwijl uit de daaraan gehechte 
staat blijkt, dat Nossek enige weken na de put�4te Praag, 
zijn abonnement op "De Waarheid" heeft opgezegd. 

Bijlage III bestaat uit een bundel gegevens, al�e 
betrekking hebbende op te Best verblijvende vreemdelingen, 
en bijlage IV bevat soortgelijke gegevens ten aanzien van 
�ederlanders, die bij de Bata werkzaam zijn of waren. 

Bijlage V betreft een visum-aanvrage van J.A.Bata 
en echtgenote, verblijvende in Brazilië. 

Als bijlage VI gaat hierbij een rapport betreffen
de de Rus Dr.FIKSEL met daaraan gehecht gegevens betreffen
de de Nederlander A.C.RIJKENBERG, die een speciale vriend 
was (is) van Fiksel en thans vermoedelijk te Amsterdam ver
blijft. 

Bijlage VII vermeldt een drietal personen (twee 
Nederlanders en een vreemdeling) werkzaam voor de Bata in 
Indonesië en elders in het buitenland. 

De bijgevoegde fotografische afdrukken van pas
poorten hebben betrekking op personen, die reizen naar het 
buitenland ondernamen. 

1 Ten slotte gelieve U hierbij gaand ter inzage nog 
1\' aan te treffen een 2,6-tal exemplaren van de "Bata-Koerier", 
1 waarin waarschijnli,i

f

k ook nog tal van nuttige gegevens voor 
\komen en welke exemplaren - desgewenst - door U behouden 

kunnen worden� 

&,. fw,,a,L;, � /'1 fit g' k'
w .-

nd: t·N1 f/� ,_, . 
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Verbinding 109. 
�itt.G�8/'49 Geheim. 

3 October 1949. 

Onderwerp: Bata-voetbaltournooi. 
�atum van ontvangst bericht : 
Betrouwbaarheid bericht : 

3 September 1949. 
_Betrouwbaar. 
Betrouwbaar. Waarderióg bericht 

Tevens bericht gezonden aan 
Medewerkende instantiea 
Ondernomen acties 

Gene. 
Gene . 
Negen. Bijlagen 

/ 

• 

• 

e 

f 
In verband met het gesteld� in de 2e alinea van Uw schrijven 
d d • 31 Augustus 1949, Nr. 68795, onderwerp: "Bata-voe:.-t balt our
nooi", moge ik UHoogedelgestrenge het volgende berichten. 
Op 27 en 28 Augustus 1949 heeft op het voetbalterrein van de

Sportclub "Bata 11 te Best een internationaal voet balt ournooi 
plaats gehad, waaraan werd deelgenomen door de Sportclub "Ba
ta" te Best (s.c.:s.), een elftal uit Tilbury (Eng.), een uit 
vernon (Fr.) en een uit Hellocourt (Fr.). Al deze elftallen 
waren geformeerd uit arbeiders der Bata-fabrieken in genoemde 
plaatsen. 
Dit voetbaltournooi werd thans voor de vierde maal sinds de 
bevrijding gehouden en wel: 
in het voorjaar 1947 (Pasen) te vernon (Fr.); 
in het najaar 1947 te Tilbury (Eng.); 
in het jaar 1948 te Hellocourt (Fr.) en 
in 1949 te Best. 
De Engelse spelers zijn per boot en trein naar Best gekomen, 
terwijl de twee Franse elftallen per autobus naar Best zijn ge
reisd. Diverse genodigden maakten de reis per vliegtuig en/of 
per auto. 
In de .namiddag en avond van 25 Augustus 1949 zijn genoemde 
elftallen en genodigden te Best aangekomen. De deelnemers en 
diverse genodigden we�den in verschillende tot de Bata-fabrie 
ken behorende internaten ondergebracht

i 
terwijl vele genodig

den te Eindhoven in verschillende hot• s hebben gelogeerd, 
hetgeen moge blijken uit bijlagen oezes. 

Op 26 Augustus 1949 heeft dit gezelschap in twee touringcars 
een tocht gemaakt naar Amffi'terdam, Marken, Volendam, Utrecht 
en •s-Hertogenbosch.
In hotel Krasnapolsky te Amsterdam is hun een diner aangebo-
den. 
Op 27 Augu�tus 1949 werd de� morgens de .fab�iek te Best en de
Beneluxtentoonstelling te Eindhoven bezichtigd. 
Die namiddaa te 13.30 uur vond de officiële opening van het
voetbaltournooi plaats, hetgeen geschiedde door de heer A.P.
Nossek, Directeur der Batafabrieken te Best. 
De aftrap werd verricht door de heer Thomas Bata, Directeur
van het Bataconcern, wonende in Engeland, d�e !olgens ve!kre

gen inlichtingen thans de canadese nationaliteit zou bezit-
ten. 

- ne publieke -
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De publieke belangstelling voor aeze wedstrrjden was matia 
te noemen. Op 27 Augustus j.1. bedroeg dit aantal ongeve;r 
500 en op 28 Augustus d.a.v. ongeveer 1500 personen, waar
van het merendeel Bata-arbeiders. 
Na afloop van de weastrrjden had de prrjsuitreiking plaats. 
De Sportclub Bata (STC.B.) te Best kwam in het bezit van de 
beker. 
Diezelfde avond werd aan alle deelnemers, genodigden en me
dewerkers een diner aange�oden, waaraan ongeveer 265 perso
nen hebben aangezeten. 
Na afloop van het diner had een bal tot slot plaats, dat 
29 Augustus 1949 te 2.30 uur eindigde. 
Voor zover bekend is alles in goede orde verlopen en zrjn

buitenlandse spelers op 29 Augustus 1949, respectievelrjk 
per trein, boot en autobus naar hun land vertrokken. 
Voor de navolgende spelers van het elftal uit Vernmn (F.) 
is op het allerlaatste moment telegrafisch visum verleend; 
t.w.:

Vaclav Fichy, nationaliteit Tsjechisch; 
Vaclav Majer, nationaliteit Tsjechisch; 
Svetislav Valjarevic,Joego

-

Slavische nationaliteit; 
Milan Bojec, Joego

-
Slavische nationaliteit; 

Alexandre Stanimirovic, Joego

-

Slavische nationaliteit; 
Rmd-olf ahelka, Joego

-

Slavische nationaliteit. 
Gedmrende dit voetbaltournooi is niets van enige politieke 
activiteit van de leden van de betrokken voetbalteams of ge 
nodigden gebleken. 
Voorts zij gemeld, dat de heer Th. Bata met een eigen

vliegtuig heeft gereisd. 
De personen genoemd in lijst 5 en aangeduid met 1 Eng. enz. 
is het vliegtuigpersoneel van de heer Th. Bata, waarvan de 
namen niet konden worden achterhaald. 
Ter completering van het geheel gaan hierbij: 
De "Bata Koerier" Nos. 32, 33 en 34; 
Lijsten 1 t/m 5 van gasten Voetbaltournooi Bata 

-
Best 

August as 1949; 
Een progralllllla van het internationale voetbal

-
tournooi 

11 Bata 11 • 

In deze bijlagen staat de regeling en het verloop van dit 
voetbaltournooi in het kort beschreven. 
Te Uwer oriëntering zij gemeld, dat dezerzijds nimmer een 
schrijven dd. 24 Augustus 1949, No.M.V.88318 van het Hoofd 
van de Visadienst als bedoeld in de aanhef van Uw aan het 
:::::_�::::_::�::��-s:�i:v: n: ::::_::::::�:�---

-
-

--
-----



GEGEVENS BETRJ!.FFENDE !2§ !•!•�-FABRIEKEN 
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Commissarissen zijn: 
Mr.VERRIJB STUART te Amsterdam 
Th.F.M,SCHAEPt,1.AN, geb.te Arnhem, 20.2,1879, wonende te 
BEST, Batalaan 19. 

President-Commissaris is: 
Mr,VERRIJN STUART voornoemd. Omtrent deze persoon zijn

geen nadere bijzonderheden 
bekend, 

Th,F,M.SCHAEil1AN ia oud lid der 2e Kamer.Wordt niet be
trouwbaar geacht.Draait met alle winden mee.Is liberaal 
katholiek.Ia propagandist geweest voor de Middenstand, 
Op een gegeven ogenblik bleek, dat .IUJ gedelegeerd commis
saris van de N.V.de Bata was.Hee� toen qogal wat beroe
ring gewekt.In de couranten fs hierover toen meerdere malen 
geschreven. 

Directeur van de BhTA is: 
NOSSEK, Arnold�. geb,te.Knerdub, 6.2.1899,Nederlander, 
wonende te BEST, J.Batalaan 10, 

© �ossek werd op 27 Mei 1936 met zijn gezin ·�ngeschrev:en in
het bevolkinga-register te Best, op het adres:Parkstraat,l, 
komende van Eindhoven. Op 9 Februari 1939 verhuisde hij 

le.-

2e.-

3e.-

naar Haarlemmermeer, Burgem,Amersfoordtlaan 77, van waar
uit hij op 24 Augustus 1939 werd afgeschreven naar Eindho
ven, de Geneatetlaan 12, Op 8 Februari 1945 vestigde hij 
zich weder met zijn gezin te Best, J.Batalaan, 10, waar 
hij thans nog woont. 

De BATA te Best is niet meer te beschouwen als een ver
lengstuk van ZLIN, doch staat thans onder TILBURY(Engeland) 

De fabrie� te Best staat - voor zover bekend - op generlei 
wijze onder Tsjechische invloed, 

I
Onderstaande personen ontvangen nog post uit TsjechD-Slowa-

kije: 

!.!_-
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�-- SEBESTIK.- (hee� deze week (vermoedelijk April 
1949) 3 maal post uit Tsjecho-Sl.ont
vangen.üp briefomslagen kwam geen 
naam of adres van afzender voor). 

�-- VANIS.-

.Ê·- �--

�--

�zie gegevens SBBESTIK in bundel bij
lage III).-

(vroeg tot voor kort bijna dagelijks 
ompost uit Tsjecho-Sl.;doet dit thans 
niet meer zo dikwijls).-

(zie zijn gegevens in bundel bijlage 
III).-

( zie zijn gegevens in bunde 1 bij lage 
III).-

(zie zijn gegevens in bundel bijlage 
III).-

4e.� Nossek staat wat het belang der N.V.betreft met alle 

Tsjechen in contact. Overigens schijnt hij �ich met 

niemand van hen bepaaldelijk op te houden. 

5e.- Nossek reist, vour zover bekend, zelf niet naa r 

Tsjecho-Slowakije. 

6e.- Op geen enkele wijze ls vastgesteld kunnen worden, dat 

Nossek buiten de fabriek contact onderhoudt met personen, 

die de verbindingen met Tsjecho-31.onderhouden. 

'/e.- De financiële draagkracht van Nossek is- goed.Hij verdient 

circa f 800.- per week. 

Se.- Omtrent het contact van Nossek met Van Turnhout te Eind

hoven, is geen enkelé aanwijzing verkregen kunnen worden. 

9e.- Zie beantwoording vraag Se.-

lOe en Ll,e.-Alhoewel Nossek nog familie in Tsjecho-Slowakije heeft, 

zijn tot op heden geen feiten of aanwijzingen bekend ge

worden, waaruit valt af te leiden, dat hij op enigerlei 

wijze onder politieke druk staat. 

W.-



Co��issarissen zijn: 

te Ai, STERDAM • 
geboren te ARNHEM 20-2-1879, wonende te BE!3T, Jan 
Batalaan 19 • 

• Pr esicl.ent-Commissaris is: 

P:�.:verrijn Stuart • 

• SCHAEP!iJAN is een oud lid der 2e lfomer. Wordt niet betrouwbaar. ;:e
acht. Draait net de winden mee. Is liberaal Katholiek. Is prdpagan
d1st geweest voor de Middenstand. Op een gegeven o-:enblik bleek, dat 
hij i:bixwx gedelegeerd Com�issaris van de BATA was. Heeft toen nogal 
wat beroering verwekt. fn de couranten is. hier toen meerdere malen, 
over geschreven. . . · 

Is niet meer als een verlengstuk van ZLIN te beschouwen. Staat thans 
ond_er TILBURY (Engeland) • 

• Voor zover bekend niet. 

Voor zover bekend nie.t. 

Onderstaande personen ontvangen nog post uit Tsjecho-S10T1akije: 
SEBESTIK (heeft deze week 3 maal post uit Tsj.Sl.ontvangen. H!erop 

kwam steeds geen afzender voor). 
VANIS (lCXll:xg± vroeg tot voor kort qijna dagelijks o� post uit 

BLAHA 

SMALCL. 

Tsj.Sl., uoet dit thans niet meer zo veel) 

N. staat wat het belang der N.V.betreft net alle Tsjechen in con
tact. Overigens schijnt hij nich met niemand van hun bepaaldelijk
op te houden.

N. reist, voor zover be�end, zel� niet naar Tsj.Sl.

De financiele draagkracht van N. is goed, Hij verdient ongeveer
f.800

1 00 per v1eek.

1 • .Niet bekend. 

De Batafabrie�en te ZLIN heef thans 11 SVIT (dageraadl!ll) 



bij de N.V.BATA zijn: 

Anna van BUSSEL, geboren 21 ·Juni 1.922 ?? IJ wonende te HELMOND, 

Binn. ParallelTleg 26, 

Zij luistert zeer vaak de telefoongesprekken af. 

1 Anna KUIJKEN, geboren 1 Maart 1931 ??? , wonende te EINDHOVEN, 
-

Schootsestraat 8. 

/ 
J ,/. ( t" 1 1" t • 

/, , .. , ' ; ... ., l 

( 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

K .:;; I Eduard OLI\IKA, 

geboren te Mor.Ostravá, 13 October· 19ó4. 
Nationalitett: Tsjech. 

· Pas Nr.35'21/3719/48.
Afgegeven door het Tsjechische Consulaat. te Amsterdam dd.30
Juni 1948 en geldig tot 30 Juni 195'0 voor "alle landen van 
Europa".

41 

Op 13 Juli 1948 door het Hoofd van Plaats.elijke Politie tl!
Amsterdam verblijfsvergunning verleend tot 13 Juli 1949. 
Ingekort tot 11 December 1948 in verband met vertrek naar BEST

' 
. 

�P 21 December 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoof, 
van P�äatselijke Politie te Best geldig tot 21 November 1949. 

lr , Door.de Heer Directeur van het Rijksarbeidsbureau is een werk

/ vergunning verleend tot 31 Maart 1949 onder nr.5'0428. 

· Olivka is werkzaam bij de N.V.Sch.oen- en Lederfabrieken "BATA"
te BEST in de functie van controleur. 

Woont met zijn echtgenote aan het adres Prof.R.Regoutstraat 25'
te BE�T. 

OLIVKA is gehuwd met: 

' -;::: 1 _Dirk je LANGELAAR, 

geboren te AMSTERDAM, 28 Augustus 1913. Nationaliteit: Tsjech. 

Kan en vrouw hebben een gemeenschappelijke pas. 

Uit dit huwelijk zijn_de navolgende kinderen geboren: 

Eduard, geboren te AMSTERDAM, 11 December 1934 •. 



·" •
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No. GEHEIM. 

• 
GROEP ••• B.B.S.T •• 

==========1=========r=============r==========�===========r=================1============= ..... =�==
1 1 1 1 1 1 

Naam •Voornamen• Datum v. :Woonplaats lFunctie en I Soort v.d.Meldin4 OpnerkiDg.
geboorte ien adres :in welk be-1 (lid C.P.N,lezer 

)( NOSSEK �2-,1899ARNOLD 
PAVEL. te 

Knezdub.

--X VANIS 5-9-1902 VACLAV 
te 

Praag. 

; 

,drijf. , Waarheid,wapen-
l l zendingen 
1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 

Best,Bata-l Directeur 
1 

1 Lezer van de
laan 10. lN.V.Bata. , Waarheid. 

1 1 

1 .. 
1 1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 

Best!Wil- :Leider,leer� 
helm na- ,loierij N.V. 

Lezer van de
Waarheid. 

kanaal 19. 'Bata. 

1 

Best,30 M4i 191+8. 
De Oppertachtmeester,

Groeps,ommandant, 

: -------

: �
! ! 

Sedert de puts te 
Praag(enkele weken
hierna)de Waarheid
opgezegd. 

Enkele weken na de 
puts te Praag,opge
zegd. -
-

or deze personen lJd
van de C.P.B.zijn c•
weest,is niet ach
terhaald kunnen wor
den, 
Op het ogenblik ...

,wordt door niemand te 
iBest de waarheid gel"
:Zen,or zij moeten de
!Jse ongemerkt te B1D4-
ihoven kopen. 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen, 

r:;,ç;:.. 1 Ondry Fráht�k BLAHA, ( j>î /IP':i ,Ft/) 
'Cl geboren te Praha 27 Juni 1913,wonende te BEST, Wilhelminakanaal-

straat 2 
Nationaliteit1 Tsjech. 
Pas nr,3630/1632/1+8, 
Op 17 Maart 1948 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovens
ke Republiky te Amsterdam en gedlig tot 17 Maart 1950 voor alle 
landen van Europa, 

Op 5 April 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 5 Maart 1949, 

Blaha staat sinds 19 Juni 1940 in het Bevolkingsregister te BEST 
ingeschreven, 

Tot en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door de Heer 
Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven, 

Blaha is werkzaam bij dn N.V.Schoen- en Lederfabrieken "BATA" 
te BEST in de functie van leider crenefabriek. 

Hij is gehuwd net 
Hubertina Maria BLAHOVA (meisjesnaam MEIJERS) 

geboren te Meerssen 28 Januari 1922, 
Nationaliteit: Tsjech, 
Pas nr,3326/1638/�8. 
Op 17 Maart 1 948 verstrekt door G,rneralni Konsulat CPskoslovens
ke Republiky te Amsterdarr en geldig tot 17 h:aart 1950 voor alle
landen van Europa, 

Uit dit huwelijk zijn de navolgende ki·nderen geboren die nog in 
leven en te Best woonachtig zijn: 

Ludmila Henriette 
hlaria· Henriette Gerarda

g�
1

b. t
,,
" Best 

BPst 
29-6-1946, 
16-10- 1 48. 

i 

/ 
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..-- i.:iroslav 

/t�� 13 . Ç" J �) ot9r,ucHTELING.
vnblijvende vre.emdelingen, ';S

;, .l 
Z,.�

GROLIG f � 

gebor""n t"' Brno ?8 Februari 1928, 

wonend" te BEST E.1b, (Internaat Bata). 

Nationalit.-it: Tsjech, 

Pas nr,35270/321/48 
Op 5 Augustus 1948 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslov"ns
k"" Republiky te Frankfurt n/M. en is geldig tot 5 Augustus 1949, 
Deze pas is door voornoemd Consulaat verlengd tot 5 Augustus 1954 
<'n gl!ldig voor "all<' landen van dl! IV"reld", 

Deze persoon is op 5 Augustus 1948 in Nederland gekomen via de 
doorlaatpost Venlo-station.Hij was in het bezit van een tof!latings 
bewijs no,1�615, afgegeven op ?3 Juli 1948 door het Hoofd van de 
Rijksvreendelin�endienst. 

i\ang.-,·,eld bij de Vr"emd"ling!'ndi0nst te Brunssum op 5 Augustus 
1948. 
Voorlopig<' v.-rblijfsver�unning aldaar van 14-9- 0 48 tot 14-9-1949, 
v"rtrokken uit Brunssum op 4 Nov"mb<'r 1948, 
Aangemeld t"' Best op 6 Nover1ber 1948. 

0p 6 Hovf!mbn 1948 vnblijfsver�unnin7 vnl!'�nd door h"t Hoofd
van Plaots•lijke Politi"" t� Best tot b October 1949, 

.zROLIG is wl"rkzaar1 bij d"' H, V ,Scho"n- en Lederfabrieken "BATA te 

BEST in de functi<' van t è!C:rni sc:i t ek enuar, 

Tot <"n onet 31 iiei 19�9 w•rkv'"rgunning vl!rl"end door de Heer Dir"c4H 
teur van �et Rijksarb�idsbur"au t" Eindhov.-n, 



• 
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( 
tin de 

@:� 
gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

1. Anna Ludmilla NOSSEK,

geboren te Knezdub. 1 September 1900. 
weduwe van Victor SEhlSCH, geboren te 
1 Januari 1889 .• Overleden in 1945'. 

Regens bij Iglau(Tsj.Sl.) 

Zij is in het bezit van een pas van het Military Governement 
for Germany, No. ,afgegeven door Combined Fraval Board 
Branch Office W/B. get. Rosal1e S.Murray.,U.S.Civilian Ast. 
Chief Branch Office. 
Deze pas is afgegeven aan Statenlozen, en geldig van 2 Decem-
ber 1948· tot 2 Juni 195'0. 

' 
. 

Gezien voor de reis naar Nederland geldig voor eh verblijf van 
'"definitief". 

Stuttgart, 7 December 1948. 
De Consul, 
Voor dezen, 

get. onleesbaar. 

· Is op 9 Januari 19�9 Nederland binnengekomen via.Vaals. 
Heeft zich op 14 Januari 1949 gemeld bij het Hoofd van Plaat
selijke Politie te Best. 

\.. 

Zij verblijft op 'het a�res van haar broer A.P.NOSSEK, Directeur
der N. V .Schoen- en Leder,abrieken "BATA" te BEST .•

Zij heeft tot Augustus 1946 gewoond te KREMSIER (Tsj.Sl.) en
is van daaruit !(evlucht naar Duitsland. 

Haar dochter: Anna Helene, geboren 25' Januari 1923 verblijft 
nèg te Esslingen bij Stuttgart. Voor dat zij in Nederland kwam
heeft zij ook aldaar verblijf gehouden.

Î 
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In d" g,.,,,.ent,- B,-st _verblijvende vreemdelin,;en, 

-

� HANUSCH, (?)9 /tf.2 S"J'!) Vll<!!m Alois 

geboren te Krbova 22 Januari 1910,leider machinefabriek,wonende
te Best,Jan Batalaan 2a. 
Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr. 1830/7472/47, 
Op 11 Dec,-�ber 1947 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslo
venske R,-publiky t,- Amsterdam en geldig tot 11 December 191+9, 
voor all" landen van Curopa. 

Op 4 Februari 1948 Vf!rblijfsvergunning verleend door het Hoofd 
vlan Plaatselijke Politie tP Best tot 4 Januari 1949.VerlPnrd to1 �-3-'49, 0 

Sinds 1 Uebruari 1936 staat voornoemde persoon ing"schreven in 
het Bevolkingsregister t" Bl!st, 

Tot en met 31 October 1949 werkv"rgunning verleend door de Heer 
DirectPur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhovl!n, 

In de pas staat gestempeld: 
Transit No.HT 131178 

Permit for direct transit of the US.,British,French Zone(s) 

of tv,o days each way, 
of Germany. 

Valid for one return journey 
from NethÉ!rlands 
to Cz. Slova�a. 
before 15th Junt 1948. 
Date 24.05.48 

tiilita'ry Per!'li t Office 
The Hague. 

w.g. onleesbaar.

British Passport Offic"r Germany (BZ) Arrival 15 Jun,1948 
British Passport Officer Germany {9Z) Depart 19 June 19it8 

HANUSCH is werkzaam bij de N.V.Schoen- en Lederfabrieken 11BATA" 
te BEST in de functie van leider m,chinefabriek. 

Hij is gehuwd Met: 
_ \ ·111lhelmina Francisca Geertruda HAJIUSCHOVA (n:eisjesnaam

de LOUS) 
Nationaliteit: TsjPch. 
Pas nr.2241/7473/47, 
Deze pas is op 11 Decenber 1947 verstrekt door Generalni Kon
s ulat Ceskeslovenske Republiky te ArsterdaM en geldig tot 11 
DeceMber 1949 voor alle landen van Europa. 

Op 4 Februari 1948 verblijf&VPrgunning verleend ioor het 
Hoofd van Plaatselijke Poliiie te Best en �eldig tot 4 Januar 
1949. Verlen�d tot 4 lfaart 1 949, 

Uit dit huwelijk zijn 
en te Best wonen: 

Alois Vilem Maria 
ffiaria Josefa Paula 
Josef Ludwik Vilem 
Anna Ekiska Maria 

4 kinderen geboren,die no� in leven zij 

geb,te Best 
11 11 Best 
" "Best 
11 11 Best 

11-11-1940, 
30-4-1942, 
16-11-1945, 
18-9-1947, 
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gem"ente BEST verblijvende �eemdelingen, 

1 Vladimir KOHN, 
-

VLUCHTELING, 

geboren te KAYNE 15' Januari 1922, llationaliteit: Tsjech, 

a"roep: Kantv0rbediende, 

wonend" te BEST c,34 
Pas nr.4166/25'41 
Op 12 October 1945' verstrekt te Praag door (het stempel is onleesbaar) 
Op 21 Juni 1948 is deze pas verlengd door Generalni Konsulat Cesko
slovenske Rep�bliky te Frankfurt n/M en gnldig tot 21 Juni 19�4 voor 
"alle landen van de wereld", 

Betrokken" is op 5' Augustus 1948 in Nederland gekomen via de doorlaat
post Ve-nlo-station.Hij was in het bP.zit van toelatingsbewijs no.n613, 
afgegeven op 23 Juli 1948 door het Hoofd van de Rijksvreendelingen
dienst te 's-Gravenhage. 

Aangemeld bij de Vreemdeling"ndienst te Brunssum 5' Augustus 1948, 
Voorlopige verblijfsvergunning aldaar van 23-8- 0 48 tot 23-8-'49, 

KOHN is werkzaam bij d" N.V.Schoen- en Lederfabrieken "BATA" te Bii:ST 
in de functi!' van leerlin6 leerlo-.>ier. 

Tot @n net 31 l(.ei 1949 w•rkvergunning verlPend door d@ Heer Dir"ct!'ur 
van het Rijksarb"idsbureau te Eindhov"n. 

Y.O:U: 'leeft in '2sjee'!O-Slu·.vakije ûs katHJurbectiende i;e:,erkt bij :lg
qkoda 9ut.;mobi,?l:!'aori�r.gn ·ec1 bij Je Imes te Praag • 



• 

• 

In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 2 

. :; t Pavel OLSA j;iG 1 @ 1il fi 11 
geboren te Breclav 22 October 1905,wonende te BEST,Wilhelmina
kanaalstraat 21. Hij is verkoopleider. 
Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr.2119/7119/47 
Op 22 November 1947 verstrekt door Generaln1 Konsulat Ceskoslove 
ske Republiky te Amsterd!lJTI en geldig tot 22 November 1949,voor 
alle landen van de wereld. 

Op 2 Octobfor 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd 
van Plaatselijke Politie te Best tot 2 September 1949. 

Ttt en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door de Heer 
Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven • 

Sinds 9 Maart 1938 staat voornoemde persoon ingeschreven in het 
Bevolkingsregister te Best, 

Olsa is gehuwd met: 
-

_,..- Terezie Olsova (meisjesnaam Lukesova) I'� I01S'IJ 
gl!boren te Breclav 12 l,laart 1 911. 
Pas nr.1926/6568/47. 
Op 24 October 1947 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslo
venske Republiky te Amsterdan en geldig tot 2� Dotebel'r 1949,voo 
alle landen van de wereld. 

1, 

Op 4 September 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd 
van Plàatselijke Politie te Best tot 4 Augustus 1949. 

In deze pas staat gestempeld: 
Transit No.HT 155386 

Permit for direct transit of ihe Us.,Britsh,French Zone(s) of 
Germany. 
Välid for one return journey of two days each way from 
Holland 
to Czechoslovakia 
before 20 December 1948 
Date 11-11-48 

Military Permit Office 
The Hai:ue 

gr>t. onleesbaar • 

Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren die nog 
in leven en te Best woonachtig zijn: 

IVO OLSA geboren te M.in:..,v 
Vladimir 11 11 Zlin 
Pavla Anna " ! " Best 

6-8-1934. 
4-4-1936 

19-4-1941 

Aan Ivo Olsa is op 18 Juli 1947 door Generalni Konsulat Ceskoslo 
venske republiky te Amsterdmn een pas verstrekt .onder nr .1932/ 
3875/47 en g�ldig tot 17 Juli 1949 voor alle landen van Europa 
f'n terug. 

Op 1; Juli 1948 is door het Hoofd van Plaatselijke Politie te 
Best verblijfsvergunning verleend tot 15 Juni 1949. 



• 
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In de geMeente BEST verblijvende vreeMdelin,:en. 

-, Jirl' 
·� 

PAVEL (Georg Augustin) 

ttJ 

geboren tP Plzen 3 September 1924, wonende te BEST, Amsterdamse
straat 7. 
Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr.)629/7737/48. .. 
Op 3 Mei 1948 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovenske 
Republiky te Amsterdam en gedlig tot 28 Februari 1949 voor alle 
landen van Europa. 

Op 1 O Uei 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie tl' Best tot 28 Januari 1949. 

Hij is sinds 30 November 1935 ingeschreven in het Bevolkingsregis
ter te Best • 

Tot en met 31 October 1949 WP.rkvergunning verleend door de Heer
Directeur van hP.t Rijksarbeidsbureau te EINDHOVEN. 

PAVEL is werkzaaM bij de N.V.Schoen- en Lederfabril'ken "BATA" te
BEST in de functie van boel<:houder • 



• 

In de gP.meente BEST verblijvende vreemdelingen. 

-, Koctuse PAVLOVA (Flora Anna PAVEL) 

g�ren te Plzen 28 November 1921,telefoniste,Amsterdamsestriu 
7 te BEST. 

Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr.3626/7736/48. 
Deze pas is op 3 J.iei 1948 verstrekt door Genr.ralni Konsulat 
Ceskoslovenske Republiky te Amsterdam en geldig tot 3 Mei 195'0 
voor alle landen van Europa. 

Op 28 Juni 1948 VPrblijfsvergunning verstrekt door het Hoofd 
van Plaatselijke Politfo te Best tot 28 !'P.i 1949. 

Sinds 30 November 1935' staat zij in het Bevolkingsregister te

Best ingeschrPven. 



• 
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In de gemeente BEST verblijvende vreendel1ngen, 

� I JÓsep"h Au�ü!J'tLi PAVEL, 

�e)Sboren te EINDHOVEN 20 Augustus 1932,wonende te BEST, Amster
aaTTJsestraat 7, 
Nationaliteit: Tsjech, 
Pas nr.2428/7738/48 
Op 3 ;.,ei 1 948 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovenske 
Republiky te Ar.lsterdar:i en geldig tot 3 l,iei 195'0 voor alle lan
den van Europa, 

Op ?.8 Juni 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 28 Mei 1949, 

Hij staat sinds 30 November 1935' in het Bevolkingsregister te 
Best ingeschreven, 



@ 

In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen.-
� 

Emilie PAVLOVA (meisjesnaan TYLL) weduwe van Augustin 

geboren te Ledec 5 Augustus 
Amsterd�rsestraat 7. 

Otto PAVEL, 
1896, zonder beroep,wonende te BEST, 

Nationaliteit1 Tsjech. 
Pas nr.3�8/7739/48 
De pas is op 3 Mei 1948 verstrekt door Generalni Konsulat Ces
koslovenske Republiky te Amsterdam en is geldig tot 3 ei 1950 
voor alle landen van Europa. 

Op 28 Juni 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Poli-tie te Best tot 28 Mei 1949. 

Zij staat sinds 30 November 1935 in het Bevolkingsregister te
Best ingeschreven. 



• 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 
VLUCHTELING.

- ldiroslav POSTAVA. 

geboren te ZLIN 7 Augustus 1928 , Nationaliteit1 Tsjech. 

Beroep1 Kantoorbediende, 

wonende te BEST E.1b (Internaat Bata). 
Pas nr.55162/3?1/48. 
Op 31 Mei 1948 Vl!rstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovens
ke Republiky te Frankfurt nftl, en geldig tot 31 Aiei 191+9, 
De pas is door voornoeMd Consulaat verlengd tot 5 Juni 1951+ 
en geil.lig voor "alle landen van de wereld". 

De persoon is op 5 Augustus 191+8 in Nederland gekomen via de 
doorlaatpost Venlo-station.Hij was in het bezit van toelating& 
bewijs no.12591,afgegeven op 22 Juli 191+8 door het Hoofd van 
de Rijksvreemdelingendienst te 's-Gravenhage. 
Aange�eld bij de Vreemdelingl!ndienst te Brunssum 5 Augustus 
1948. 
Voorlopige verblijfsvergunning aldaar van 11+-9-'1+8 tot 11+-9-
1949. 
Verblijfsvergunning aldaar ingekort wegens vertrek tot 28 Oc
tober 1 948. 

Op 29 October 1948 verblijfsvergunning verleend door het 
Hoofd van Plaatselijke Politie te Best tot 30 April 191+9, 

POS1'AVA is wl!rkzaam bij de N. V •. Scgoen- en ted"rfabrieken "BA
TA" te BEST in de functie van kan tuurbaJiende. 

Tot- en met...31 Mei 1949 w�rkvergunning verleend door de Heer Di· 
recteur van het Rijksarbeidsburl!au te Eindhoven, 

'· 

Hij �e'ef� g'!werkt bij de Eatafabrieken te� otls bo� 
der. 



• 

© 

• 

In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

0 .
.;- · 1 Oldrich SKACEL, 

gel:toren te hlor.Ostrava VI 19 ei 1911, wonende te BEST, Jan Bata
laan a.

Nationaliteit, Tsjech. 
Pas nr.2834/6460/47. 
De pas is op 16 October 1947 verstrekt door Generalni Konsulat 
Ceskoslovenske Republiky te Ams�erdam en geldig tot 16 October 
1949 voor alle landen van Europa. 

Op 10 DPcember 1948 verblijfsvergunning verl�end door het Hoofd 
van Plaatselijke Politie te Best geldig tot 10 September 1949. 

Hij staat sinds 12 Juni 1936 ingeschreven in het Bevolkingsre
gister te Best. 

Ttt en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door ka% "de 
Heer Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven. 

SKACEL is·werkzaam bij de N.V.Schoen- en Lederfabriljken "BATA" 
te BEST in de functie van v?rkooplPider4\tiiv-\. J,h ... ��..)..._, 

Hij is gehuwd met: 

-::::;:::::. 1 Marie SKACELOVA (meisjesnaam SALAK) 
geporen te Rakovnik 2 December 1911. 
Pas nr. 2137 /61.+61 /47. 
De pas is op 16 October 1947 verstrekt door Generalni Konsulat 
Ceskoslovenske Republiky te Amsterdam en geldig tot 16 October 
1949 voor alle landen van Europa. 

Op 10 December 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd 
van Plaatselijke Politie te Best en �eldig tot 10 September 1949 

Zij is sinds 11 Augustus 1937 in Holland woonachtig en thans sind 
13 Juli 191.+6 te Best woonachtig •. 

Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren die nog in 
leven en te Best woonachtig zijn: 

Oldrich �eb.te Eindhoven 6 November 
]� Vladimira HPlena " " Amsterdam 2

i 
Januari 

Jirina Andela Il " Eindhoven December 191.+6 
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In ae gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

-

..- Antonin Karel-SEBESTIK, 

geboren te Hradek n/Vl.dr. 11 Juni 1907,Leider rubberfabriek, 
wonende te BEST, Jan Batalaan 2b •. 
Nationaliteit: T

G
ech. 

Pa� nr.2926/6453 7. · 
Op 17 October 19 7 verstrekt ·door Generalni Konsulat Ceskoslovens· 
ke Republiky ·te Amsterdam en geldig tot 17 October 1949 voor alle

landen van Europa. 

Op 15 Juli 191+8 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 15 Juni 1949 • 

Hij staat sinds 30 Juni 1936 in het Bevolkingsregister in Ne
derland ingeschreven. 

Tot en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door de Heer

Directeur van het Rijksarbeidsbureau te EINDr.OVEN. 

SEBESTIK is werkzaa'll bij de N.V.Schoen- en Lederfabrieken "BATA" 
te BEST in ae functie van ledier der rubberfabriek.--

Hij is gehuv,d met: 

:;. 1 Marie Sebest1kova (meisjesnaam Hirsch) 
geboren te Rabsach 15' Mei 1919, 
�as nr.3537/6454/47 
Op 17 October 1947 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovens-
ke Republiky te Amsterdam en geldig tot 17 October 1949 voor alle 
landen van Europa. 

Op 15 Juli 1948 verblijf�vergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot )5 Juni 1949. 

Zij staat sinds 2j 18 Maart 1925 in het Bevolkingsregister in 
Nederland ingeschreven. / 

Uitdit huwelijk zijn.de navolgende kinderen geboren die nog in 
leven en in BEST woonachtig zijn: 

Miroslav Antonin 
Ladislav Josef 

geb.te Best 
" " Best 

30-12-1940. 
6-3-1942. 

� ..... (.
., 
'-- .:.. '14:if: tt<>l.Af ...... '>v-

\J.M,1Á-i"\ -



A,K, SEBESTIK, leider rubberfabriek N.V.BATA, wonPnde te BEST, 

Jan Batalaan 2b, heeft een brief ontvan�en uit Tsjecho Slowakije, 

Afzender der brdéf was: 

Marla M!rocrá, 

Praha XIX Vobovice na Volouv� J, 



,1 .K.SI:3ESTIK, wonende te BEST, Jan Sa talaan 2b, leider rubberfabriek "' 
!i,V,SATA heeft op 14-4-1949 een briefkaart ontvangen uit Tsjecho Slowa
kije.

Afzender der briefkaart was: 

Fam. JUNGWIRTH 
Králiev Dwier 31 
Berouna c.s.R. 

Inhoud ner briefkaart: 

"Zalig Paasfeest" 



• 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

� .... · i. 1- r ,.uf' 7 �: :t .I 
r. i: ,• . f1 "l't"'; '! . \ C' 

.... 

geboren te Vimp·erk 26 Decemberc'.19.13,Leider''köusenfabriek,wonende 
. t" BEST, Wilhelminakanaal'iitraat ·23. ,,r,,. f'l · ', • .' 

Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr.4426/2934/48, 
,Op 91 ·Me1. � 948 ver'strekt 'dóor G!!heralni-K·onsul·at Ceskoslovenske 
Republiky te Amsterdam en g.-ld1.g tot- .?.,1 M!!i• 195'0, voor alle landen 
van Europa, 

Op '?.7 Mei 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te B"st tot 27 April 1949. 

Sinds 6 Mei 1938 staat voornoemde persoon ingeschreven in het 
Bevolkingsregister te Best. 

In de pas staat gestempeld: 
Transit No,HT 137858 
Permit fot direct transit of the us.,British,French Zone(s) 

of G"rnany 
Valid for on" return journ"y of two days each way from 

Holland 
to Cz,Slovakia 

before 06 October 1 48 ,..,--
Datli 06-7-'48 

hlilitary Permit Office 
The Hague 

get. onleesbaar. 

British Passport Offici"r Germany (BZ) 16 Juli 1948 
Bayer Landesgrenzpoliz"i Datum 17,7,48 VII Posten nr,onl"esbaar, 
Csl.Pasova Kontrola V Mulbachu 17, VII, 1948 Vstup, 

Csl.Pasova Kontrola V !i.ulbachu 5, VIII, 1948 VJlstup. 
Schiruding Zollamt Landstrasze 5,8',48 g"t,onlt'esbaar. 
Bayer Landesgrenspolizei Datum 5,8,48.VII posten nr.onleesbaar. 
British Passport Officer Germany(BZ) 5 Augustus 1948. 

Tot en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door de Heer 
Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven. 

s�:ALCL is gehuwd met 

!:= f Lud!!lila Smalclova (n:eisjesnaarn RAJNOKOVA)

geboren te Klokoc�v 13 Juli 1911 • 
Pas nr,3124/2935/48 
Op '?.1 hlei 1948 verstrekt door Gen"ralni Konsulat c"skoslovenske 
Republiky te Amsterdam en geldig tot 21 Mei 1950, voor alle landen 
van Europa, 

Op 27 !Lei 1 948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 27 April 1949, 

Sinds 6 liei 1938 staat voornoemde persoon ing"schreven in het 
Bevolkingsregister te DEST, 

In de pas staat gestempeld: 
Transit No,HT 137857 
Zie verder als onde·r Smalcl 
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Uit dit huwelijk zijn de�navolgende kinderen 11:eboren die
nol/: in leven en in Be11.t1woonachti� zijn: 

J,ar.oslav .r • pmalcl·, geboren te Be-st •·,
Ludmila Anna . " , !' :.- " Best• 

21,.,.7-191+0, 
�-4-191+ 3 • 

'' . 'j, 
..... ;-. �.'. \. • • l 

De•Heer Smalel is· we�.kzaam
;brieken Bata•.te Be::;J, 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

-

.,,-
Jaroslav StJ,QHY 

GEBOREN TE Cesky Heralec 10 Augustus 1912,Procuratiehouder, 
wonP.nde te BEST, Jan Batalaan 11. 
Nationaliteit: Tsjech. 
P�s nr. 2627/3224/47. 

Jo 

Op 18 Juni 1 947 verstrekt door Generaln1 Konsulat c·eskoslovenske 
Republiky te Amsterdam en geldig tot 17 Juni 1950 voor alle lan
den van Europa en terug. 

Op 1 Juli 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 1 Juni 1949. 

Voornoemde persoon staat sinds 22 April 1937 in het Bevolkings
registPr te Best ingeschreven. 

Tot en met 31 October 1949 werkvergunning'verleend door de Heer 
Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven. 

SUCHY is werkzaa"' bij de N.V.Schoen- en Led'!rfabrieken "BATA" 
te BEST in de functie van procuratiehouder. 

:-lij is gehuwd met: 

,_. f Hedvika SUÇHA ,(M'!isjPsnaam Hedvi,: GOLEMBEK) 
,,,,... 

. ' 

geboren te/� 15 October 1913, 
Nationaliteit: Tsjech. 
Pas nr.2326/3225/47. 
De pas is verstrekt op 18 Juni 1947 door GenPraln1 Konsulat 
Ceskoslovenske Republiky te Amsterdam en is geldig tot 17 Juni 1' 
1949 voor alle landen van Europa en terug. 

Zij staat vanaf 25 Augvstus 1937 in dl! ge eente Best ingP.schre
v@n. 

Op 1 Juli 1948 VPrblijfsvergunning verleend door h@t Hoofd van 
Plaatselijke Politie te Best tot 1 Juni 1949. 

Uit dit huwelijk zijn de navolg�nde kinderen geboren die nog in 
leven en te BEST woonachtig zijn: 

Zdenek 
Jaroslav Josef 
Jarmila Hedvika 

geb.te Praag 25-6-1937, 
11 11 Best 12-1-1940, · 

" Geldrop 19-10-194lt. 
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VLUCHTELING, 
In de gemeente BEST verblij�ende vreemdelingen, 

;:; 1 Alois TOMASEK, 

geboren te Ratibor 30 September 1922, Nationaliteit: Tsjech, 

Bero!'!p: H.ltelhoudtl, 

wonende te BEST 

Nationaliteit: Tsjech, 

Pas nr,55910/321/48. 
Op 21 Juni 1948 verstrekt door Generalni Konsulat C!'!skoslovenske 
Republiky te Frankfurt n/M en is geldig tot 21 Juni 1954 voor "alle 
landen van de wereld", 

Deze persoon is op 7 Juli 1948 in Nederland gekomen via de door
laatnost Venlo-station, Vlas in bezit van to'!!latingsbewijs no,12443 
afgegeven op 24 Juni 1948 door het Hoofd van de Rijksvr!'!emdelingen
dienst te 's-Gravenhage, 

Aangemeld bij de Vr�emdelingendienst te Brunssum 8 Juli 1948. 
Voorlopig!'! verblijfsvergunning aldaar van 30-7- 1 48 tot 30-7-1949, 
Verblijfsvergunning ing!'!kort tot 11 Sept!'!mber 1948,!'!n afgemeld naar 
Kerkrade, 
Aangem!'!ld te K!'!rkrade op 1? Septe�ber 1948, 
Verblijfsvergunning te Kerkrad!'! van 12-9-'48 tot 12-9-1949, 
In�etrokken tot 13-11-'48 wegens vertrek naar Best. 
Aangemeld te Best op 20 November 1948, 

Op 20 Novernb!'!r 1948 verblijfsv!'!rgunning verl!'!end door het Hoofd van 
Plaatselijke Politie te B!'!st tot 20 Octobn 1949, 

TOMASEK is Tierkzaam bij de N, V.Schoen- en Lederfabrieken 11BATA" te 
BEST in de funCtie van �:;J.e.r leerluuierij, 

Tot !'!n met 31 Mei 1949 werkv"rgunning v@rleend door de Heer Direc
teur van het Rijksarb"idsbureau te Eindhoven, 
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In de ge�eente BEST verblijvende vreeMdelingen. 

+ Vaclav VANIS/ W /4-,,,/ .,,I...Jt � ',l-p,1Z}
geboren te Praha 5 September 19021leider leerlooifrij,wonende
te BEST, Wilhelminal<:anaalstrant 1'/. 
Nationaliteit: Tsjrch. 
Pas nr.3036/375/48. 
Deze pas is op �1 Januari 1948 verstrekt door Genralni Konsu
lat Ceekoslovenske Republiky te Amsterda� en geldi� tot 21 Ja
nuari 1950 voor alle landen van Europa. 

Op 27 Januari 1948 verblijfsvergunning verlPP.nd d·oor het Hoofd 
van Plaatselijke Politie te Best tot 27 D�cember 1948. 

Sinds 27 !.iei 1940 staat voornoeMde persoon in het Bevolkingsre
gister te Best ingeschreven • 

Tbó en met 31 October 1949 werkvergunning verleend door de 
Heer Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven. 

VANIS is werkzaam bij dP. N. V .Schoen- en Lederfabrieken "BATA" 
te BEST in de functie van leider de� lee_3-,J.ooierij. 

!Hj is �Phuwd '"et:

� 1 F'ranziska VANISOVA (rr1P.isjesnaa""' KASP/\REK) 

�Fhoren te PRAAG, ?3 Au�ustus 1904,
NationalitPit: Tsjech.
Pas nr. 3632/?993/48. 
DPZP pas is op ::>6 ii<'i 194P, verstrPkt door Generalni Konsulat 
CP.skoslovPnskP Republiky tP A-st0rda"1 Pn <:Pldi� tot ::>6 !.:Pi 115(
voor all" landPn van Europa. 

Op 8 Juni 17411 vPrhlijfsver,unnin� v0rl<>P.nd door 11Pt Hoofd van
PlaatsPli jkP Poli tic> te i3Pst tot Il l,iP 191+9. 



V, VANIS, leider leerlooierij N,V,BATA, wonende te BEST, 

Wilhelminakanaalstraat 19 heeft een brief ontvangen uit Tsjecho

Slowakije. 

Afzender der brief was: 

Josef Vra§parek, Praha XI Zi§kov 

Roh!cova � 67 c,s,R, 
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.. 
FRANTISEK VYKYDAL 

geboren te Breclav, 20-8-1905, Leider Stanzafdeling,wonende 
te BEST,Batalaan la, 
Nationaliteit Tsjech 
Pas No. 1930/3432/47 
Op 1-7-47 verstrekt door de Generaal Consul van het Tsjecho
Slowaakse consulaat te Amsterdam en is geldig tot 30-6-49, 

Op 4-2-48 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van de 
.Plaatselijke �olitie te BEST tot 4-I-49. 

Tot en met 30 October 1948 werkvergunning verleend door de Heer 
Directeur van het Gewestelijkll Arbeidsbureau te Eindhoven. 

De neer Vykydal is gehuwd met: 

::: 1 HELENA VYKYDALOVA (meisjesnaam SUKUPOVA) 

geboren te Strazinice 15-4-1912, 
Pas No. 3925/3433/47. 

-.. 

Op 1-7-47 verstrekt door de Generaal consul van het Tsjecho
plowaakse consulaat te Amsterdam en is geldig tot 30-6-49. 

Op 11-7-47 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd van de 
Plaatselijke. Politie te BEST tot 10-6-48. 

Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren die nog in 
leven en in BEST woonachtig zijn: 

HELENA 
EVA 
JAROSLAV FRANTISEK 
MIBOSLAV JOHANNES 
TISLAV ANTOINETTA 

VYKYDAL, geb: te STRAZINICE 
11 11 11 B E S T 
11 11 B E S T 

VLAS- " " " :8 e s t 

27-2-34, 17-10-3b,
20-5-41
17-2-46

De Heer Vykydal is werkzaam bij de Schoen-en Lederfabriek�n 
N.V. K&tac Bata te BEST.

Op 11 December 1948 met zijn �ezin vertrokken naar Amerika. 
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In de gemeente BEST verbl1jve·�de vreemdelingen. 

-

JS" 

( v\ ; Joser :BREJCHA, 

�geboren.te Stary Rybnik, 23 Februari 1929. Nationaliteit, Tsjech

Beroeps Draaier. 

Pas nr: 5'6168/321/lj.8. · · · 
Op 25' Juni 191+8 verstrekt door Generalni Konsulat Ceskoslovens
ke Republiky te Frankfurt n/M en geUig tot 25' Juni 195'4 voor al, 
le landen van ae·�reld". 

Deze persoon is op 5' Augustus 1948 in �ederland gekomen via de 
doorlaatpost Venlo-station. Was in het bezit van toelatingsbe
wijs no •. 125'81 afgegeven op 23 Juli 1948 door het Hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst te 's-Gravenhage. 

Aangemeld bij de Vreemdelingendienst te Brunsstnn .????? 
Afgemeld te Brunsstnn ???????????? 

Op 24 November 1948 verblijfsvergunning verleend door het Hoofd 
van Plaatselijke Politie te B�st tot 24 October 1949. 

Tot en met 31 Mei 1949 werkvergunning verleend door d� Heer Di
recteur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven onder nummer 
11795'1. 

BREJCHA is werkzaam bij de N.V.Schoen- en Lederfa·brieken 'IBATA" 
te.BE�T in de functie van draaier • 



't' AFSCHRIFT.

• 

• 

MI!HSTEilB 7 ;.N .JUSTITIE 

Afdeling Poli tie 

oureau: R .I' .D. 

re no.23295 

i3ericht op vrief van 24 November 1948 

no. 4705 

betreffende Josef Brejcha 

's-GP.avenhage, 24 December 
1948. 

Naar a,mleiàing van Uw bovenvermeld schrijven, 

more ik Uedelachtbare verzoa�en Josef Brejcha te doen 

vrecen of het door U bij Uw meergenoemd schrijven meece

zonden voorlopige Tsje�hische paspoort ten name van be

jrokkene, airn hem werd uitrrereikt door de Tsjechische 

Consul-G«r,eraal benoemd door de Tsjeciüsche regering te 

PrF.J3g. 

Tevens moee ik U ver7.oeken, betrokkene te doen 

vragen of hij geneg•rn is z�ch ir. verbindin['. te stellen met 

het T_sjechische Coneuleat-Genera:31 hier tP. hmde, teneinde 

zijn voorlopige �aspoort te verlengen. 

AAM de Heer i3urgerneester 

V<Jn 

3 :!'.: S T • 

Eet :!oofd van de Rijksvreemdel ingP.ndi enst 

(w.g.). Onleesbaar 



AFSCHRIFT. 

GEMEENTE BEST 
T...._ IC 4191 Nr. 206. On Nr. tffH6 t.&•, 0... 0.....-, 

Nr. 120 0 
r ' 

o..iu-p, 
Vreemdeling 
Josef Brejcha 
Bafcl,1 op achrtjvm van: 
24 Dec 48 
iF�2:. 23295 

AAN 
HET Hoofd van d e  Rijksvreemde

lingendienst 
te 

's-GRAVENHAGE 
Raemweg 47 

o.LJ 
T. CvK

q};

' � 

BEST.de 10 Jmuari 1949.

Verzoue bij bantwoon!iog dabim a, ....._ 
van dit achrtjvm to Y<nDddm. 

Ter voldoening a11n Uw bovenvermeld schrij
ven deel ik U mede, dat de �sjechische Consul
Generaal te Franfurt a/M door wie aan Josef 
Brejcha een voor�opi5 Tsjechisch paspoort is af
gegeven, inderdaad door de Tsjechisch Regering 
te Praag is benoemd. 

Betrokkene deelt mij mede niet genegen te 
zijn zich in verbinding te stellen met het 
Tsjechische Consulaat-Generaal hier te lande, 
zolang zijn paspoort geldig ie. 

De Burgemee8ter van BEST, 

(w.g.) G. Notermans 



• 

• 

. YLUCHTELIRG, 
In de gemeente BEST verblijvende vreemdelingen. 

-, 
..- Oldrich KANA, 

geboren te Kn�d�, 10 Januari 1926, Nationaliteit, Tsjech. 

BeroeP* Kantoorbediende. 

Pas nr.54149/321/1+8. 
Op 21 Mei 1948.verstrekt door Genera� Konsulat Ceskoslovens

ke Republiky te Frankfurt n/l! en is geldig tot 21 Mei 195'1-
voor alle landen van de wereld. 

Deze persoon is op 5 Augustus 1948 in Nederland via de door
laatpost Venlo-station, Was in bezit van toelatingsbewijs 
no.12644 afgegeven op 23 Juli 1948 door het Hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst te 's-Gravenhage • 

t��meld bij de Vreemdelingendienst te·Brunssum; Augustus.
Voorlopige verblijfsvergunning aldaar van 14-9- 1 48 tot 14-9-
1949. . 
Verblijfsvergunning ingekort wegens vertrek naar Best tot 
19 November 191+8. 
Afgemeld te Brunssum 18 November 1948. 
Aangemeld te Best 19 November 1948._ 

Op 19 November 1948.verblijfsvergunning verleend door het 
Hoofd van Plaatselijke Politie te Best tot 19 October 1949. 

Tot en met 31 Mei 1949 werkvergunning verleend door de·Heer 
Directeur van het Rijksarbeidsbureau te Eindhoven onder _num-, 
mer 117953. 

KANA is �erkzaam bij de N.V.ichoen- en Lederfabrieken 11BATA" 
te BEST in de functie van fabrieksarbeider • 



• 

Oskar KALLAI, 

geburen te K�UPINA (Tsj,Sluwakije) 15 Febr uari 1907, 
Is van vr eende nationaliteit. H 

l\ 1.

Geen kerkelijk e gezindte, (van huis uit Israeliet) 
Is op 1 Juli 1936 te Amsterdam gehuwd met i · · 
Francuise Jacqueli!le BE:KAERT, gebor en te Amsterdam, 21 Decem
ber 1915, 
Vestigde zich op 4 Juli 1934 te·Best E, lb(Internaat) komend·e
van Amsterdam, 
Nam na zijn hµwelijk op 1 Juli 1936 te Best 2'ijn intrek op het 
adres ':Vilhelminakanaal straat 1, 
Vertrok op 11 October 1938 met zijn g ezin naar AM9TERDÁ!4, 
Veschtstraat 99, 
Vestigde zich op 13 October 1939 wederom met zijn gezin te 
BE�T op het adres Jan Batalaan 2a en vertruk op 10 Juli 1942 
naar Eindhoven, Ganzebloemstraat 37, 
Uit zijn huwalijk werden, voor zover alhier bekend, geboren: 
Lodewijk Lajos geb oreri. te Eindhoven 15 September 1936, 
Tib.Jr Edmond 1 te Amsterdam 24 October 1938, 

KALLAI is bij de N,V,BATA werkzaar.i als leider van de Engros af
deling, Is iemand die zeer handig en geslepen is en een echte 
jood, . 

j 
Omtrent zijn politieke houding e.d. is niets bekend geworden, 
Hij schijnt momenteel nog veel naar het buitenlànd te reizen, 
o.a.Joego Slavië, Hongarije, 

Hij berijdt een luxe auto, merk "Austin" gekenmerkt N.-Bö968, 



(f llunty Fialkova,geboren te BCl!lbq,16 OCtol)er 1915,
)' gehuwd met Karel Fialka,geboren te Tamer,3 Decembèr

1916,vertegenwoardiger van de N.V.Bata te BCl!lbq 
(India),woner.de te Bod>q. 

Verzoek om visum nm voor drie wepn,ingaande 15. 
' Juli 1949. 

,• 



-
-
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1..\� 
� ,. 

-:: I Cornelis Johannes SLUIJMERS, ..:JJL. 
g�·boren te Rotterdam 21+ Mei � 919, National1 tei ta Nederlandse·. 
Kerkelijke gezindte: RK. 
Op 26 November 1 946 ·te Eindhoven gehuwd met: 
Maria de LANGE, geboren te Weststellingwerf 19 April 1922. 
Uit dit huwelijk zij� de navolgende -kinderen geboren, 

Woonplaatsen(voor zover bekend): 
9 Mei 1933 Stokstraat 7b Rotterdam, 
9 September 191+0 Boxmeer, Houtstraat 5, 
10 Februari 1942 Eindhoven, Sonseweg 1 •. 
28 April 1942 Eindhoven B.Ballotstraat 1.5, 
29 November 191+6 Eindhoven,.Kam.Onnesstraat 38, 
19 Januari 191+9 BEST, Mr.C.Goselingstraat 22 • 

.SLUIJMERS is werkzaam bij de N, V .BATA als e_lectricien. 

Vlas in 191+8 te EINDHOVEN abonn� van "De Waarheid". 

----------



.. 
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©/ - Gerard Cornelis Maria van AGTMAAL, 

geboren te Alphen & Riel, 8 Mei 1911, Nationaltteit, Nederlandse. 
Kerkelijke gezindte: R.K. 
Was aanvankelijk onderwijzer bij het BLO. 
In Best was hij Hoofd van de Bijzondere Neutrale School voor g�
woon lager Qnderwijs bij de N.V.BATA. · Hij is.op 3 Februari 1938 te BREDA gehuwd mèt Catharina Maria

�ILouisa ROOSENDAAL, geboren te HALSTEREN, 29 Juli 1917. 
� Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren, 

Eduard Pieter Jozef geboren te BREDA 31 October 1938, 
Petrus Adrianus Theresia, geboren te BREDA 15 Februari 191+0, 
G�rard Joanna Maria, geboren te BREDA 27 Mei 1941, 
Maria Johanna geboren te BREDA 8 Augustus 1942, 
Erik Alexander Jules, geboren te BEST 8 Juni 1944,_ Catharina Cornelia

,' 
geboren te BEST 23 October 19'+ö. 

Voor zover bekend heeft hij gewoond te: 
Gilze c.a • 
Vandaar 5 Januari 1925 Breda Teteringenstraat 36, 

10 December 1931 HOeven A.52, '. 
7 Maart .1933 Breda Teteringenstraat 36, 
3 Februari 1938 Breda Teteringenstraat 9a, 
31 October 1939 Breda TeteringsedJjk 23, · 
18 Januari 1943 Best Amsterdamsestraat 13, 
11 Februari 19!+4, Best·Batalaan 1a(tegenwoordige woon-

. ' _ . . plaats), 

)Na de bevrijding is. van AGTMAAL als sergeant-majoor in m�litai-

�

e dienst geweest (ook Slauwe Jagers). Ook schijnt hij een func
ie gehad te hebben bij de'Intelligence Service. Hij is door de 

�ijgsraad te Veldè veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf 
oorwaardelijk wegens diefstal van sieraden,gepleegd ti�dens 
ijn militaire �iensttijd. _ · · 

Wordt op politiek gebied �trouwbaar geacht. . ' 
Hij _is een. handi·g en zakelijk iemand met een avonturistische 
aanleg. Hij heeft te Best een kleine leerlooierij gehad, doch 
vanwege de financiele omstandigheden heeft hij dit moeten stop
'zetten. Heeft op verschillende pla:atsen geprobeerd geld te lenen, 
doch dit is hem nergenlgelukt. Heeft ook geprobeer'd te ZEVENBER
GEN en GELDROP een fabriek te beginnen, .doch dit is allemaal op 
niets uitgelopen. 
Is niet kapitaalkrachtig. 

Van AGTI.1AAL is thans weder werkzaam bij de N.V.Schoen- en Leder
fabrieken "BATA". te BEST als leeraar van de schoolband. Aan deze . 
band wordt door hem practijk gegeven aan de jongens die aldaar 
op de Nijverheidsschool zijn. 



© 
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In de gemeente BEST verblijvende vreemdelini.,en, 

� 1 Olgtt AKOSCHEWITZ, 

geboren te KIEW 25' December 1923, 
Nationaliteit: Russisch, 
Kerkelijke gezindte: �r.Katholiek, 

Is op 10 Mei 1945' in Nederland ·gekomen via de ·Repatriërings
dienst. Was in Duitsland t(lwerkgesteld, 

Ingeschrven te Eindhoven 27 Seotember 1947, 

Verblijfsver�unning No,54518 geldig van 3 November 1948 tot 
3 October 19�9. 

I 
Is dienstbode bij G.van 'AGTir.AAL, wor:iende te BEST1 
1 a. . 

Batalaan 

/ 

Voor zover kon worden nagegaan onderhoudt zi.1 met niemand 
connecties, 

•



• 
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) dA!-,CISCUS Srt..ON FrtAHKHUIZEN, 

geboren te 
Tronende te 

Rotterdam, 9 October 1893,hlagazijnmeester BATA, 
BEST,3choenmakerstraat 12,is gehuwd met 

gpboren te 
geboren: 

:[A! IA RA)El,1AKER, 
den Helder,23 Februari 1894, uit dit huwelijk zij1 

Franciscus 
Antonius 
Johannes 
Frits 

Simon, 

COE!l!UAD 

geb.26-4-22 tex:»m:S! 
" 10-3-26 

30-9-29
30-9-29

!.IE IJLI!IK, 

zoon. 
zoon. 
zoon 
zoon. 

geboren te Amsterdam,2 September 1909,inkoper BATA,l'f'onende 
te BEST,Amsterdamsestraat 4. is gehuwd met 

Johanna Jacoba Aukema, 
geboren 21 Juni 1908 te Amst�rdam. 

f 1,.ARTI�/US van der HEIJDEN, ..-' 

ge boren te S t-Oedenrode, ;:,6 i.:ei 1888, klompenmaker, wonende 
te BEST,C.lJa.Is l'ledmmaar. 

,JOHAN�1ES ADl-!IANUS VAN DER HEIJDE!,,_ 
·-

geboren te St-Oedenrode, 26 December 1925,arbeider,wonende 
te BEST. c.13 a. 

======-==--=---==-=-------

- DIRK ',IILHEWUS COOLHOVEN,

eboren te Dordrecht, 19 Juli 1909,reclametekenaar, tronende 
te BEST,'.'/Hhelmina-Kanaalstraat 9.Is op 4 Deeember 1946 
gehurrd met Il.ARIA JOHANJmX LE .\l!E.N, geboren te Horst (L) 
y. Jecember 1919. • 

geboren 
rronende 



• -
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Dirk Wilhelmus COOLHOVEN, 

geboren'te DORDRECHT, 19 Juli 1909, Nationaliteit1Nederlandse. 
Kerkelijke gezindte! Geen. 

1 Op 4 December 1 946 te Eindhoven gehuwd met1 LE!iJ,!EN, J.!aria Jo
hanna, geboren te HORST (Limburg) 4 December 1919. 
Uit dit huwelijk zijn de navolgende kinderen geboren, 
Dirk Jan, geboren te Eindhoven 26 Juni 1947. 
Woonplaatsen (voor zover bekend): 
Dordrecht, Vlak 3, . _ 
23 Augustus 1940 Best, Internaat. 
11 October 1947 Best, Wilhelminakanaalstraat 9. \ 
Paspoort geldig tot 23 Mei 1950, nr.627582. 

COOLHOVEN is een man zonder principe. 
Hij is altijd in de contramine. Hij gaat altijd tegen ieder in 
en is het nooit ergens mee eens. 
Zijn vrouw is van huis uit Kathàliek • 
Hij is redacteur van de reclame:afdeling bij de N.V.BATA en re
dacteur van de 11G0Ëide Verkoper". Dit blad wordt verstrekt aan 
alle filiaalhouders van de N.V.BATA. 
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Pieter Jacobus "f�GNBR, 

geborm -.e 's-Gravenhage 21 Jul.i 1908, Nativnaliteit:llederlnadse 
Kerkelijke gezindte: R.K, 
Gehuwd met: Henriette Maria Cornelia Antllnetta van E�H, geboren 
te 'rilbu?!;, 29 Januari 1910, 
Uit dit !luwelijk zijn de navolgende kinderen geboren: 
Marie José, geboren ;;e Best 26 Juli 19-.2, 
Pieter Jacobus, g<:!boren :e Best 21 november 19'16, 
Paul, geboren te Best 9 Juni 19"8. 
woonplaatsen vllOr zover bekend: 
Heeze, Heezerenbosch 22, 
19 Januari 1937 Bes• n.30b, 
16 October 1947 Best Jan Ba.slaan 9 (•e5enwvordige w"onp.l.aats), 
Paspoort· geldig tot 23 Januari 1950 Nr, 4.68613, 

WEGNER is werkzaam bij de N.V.BA'):'A als chef-inkoper voor het ge
hele bedrijf, 

llij is van 9 Augustus 1 945 tot 13 Septerber 1946 lid ger1eest van 
de gemeenteraad te Best(noodraad) ·en v1as gekozen door 33 zgn. 
vertrouwens,mannen uit de ger:ieente. 

Hij is een zeer correct en za�elijk iemand. Staat gunstig be�end 
en wordt in de volksmond "ePn der weinige heren"van de N.V.Bata 
genoer:,d, 



• 
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. � - 1 
r.::\ - Coenraad lrlEIJLINK,

� gebèlren te AMSTERDAAi, 2 September 1909, Nat1onal1te1t:Nederland-
s�. 
Kerkelijke gezindte: NH. 
Op 9 Juli 1936 te Amsterdam gehuwd met: 

IJoha'nna Jacoba AUKEMA, geboren te Amsterdam 21 Juni 1908. 
Uit dit huwelijk zi1n de navolgende kinderen geboren: 

Alida Wilhelmina Florentina, geboren te Best 2 November 1937. 
Sjouke Carel, geboren te Best 28 Juli 19411 
Yni, geboren te Best 8 November 19421 ·carla Jos�, geboren te Best 30 Mei 1�47. 
IVoonplaats1m voor zover bekend: 
Best o.73e, • 
24 September 1943 Amsterdamsestraat 4 te Best. 
23 Februari 1948 Wilhelminakanaalstraat 6.te Best •

MEIJLINK is werkzaam bij de N.V.BATA als inkoper van machines en
machineonderdelen. 

Hij is propa;:andist voor de Partij ·v.d.Arbeid.
·/ 

Overigens niets ongunstig bekend. 
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Jan KLUEN, 

gPborm te AM'l'l'ERDAM, 11 September 1916, Netionaliteit:Neder-
lendse. 

Kerkelijke gP.:c:indte; EL. 
')les tijàen!3 zijn inwoning ts Eest kentourbeuiende bij de N.V. 
BATA, 
Op 16 S<1ptf'lllber 19,,1 te Hi.1.legum genuwd met: 

- l 3ngel1ne Juhenna Marie Philippo, Beburen te Hillegum 10 Augus-
tus 1918, Kerkelijke gezjndte: NH.
Heeft ziet. op 30 Mei 193'1 te Best gevestigd, komec.de ven � 
sterdem, op het ei:res Bateleen 19 en werd op 3 october .1946 
afgeschreven naar Hillegom, Stationsstraat 152, 
lijr. e�ntgenota, die zicb na heer huwelijk op 18 September 1945 
in Best op het adres Betala8l'l 19 vestigde vesti131e, kwam uit 
Hillego:n, <;tationsweg 152 en wer:i op 23 .kugustus 1945 w.eer naar 
nat adres afgeschreven(verrno�delijk het udres van haar ouders:
Jo,, anne s i rlc I'hilipp o), 

KLUEtl was bij de N. V ,BATA werkzaan als leider van de controle
afdeling. Hij is een neef van de echtgenote van NOSSEK. 
Heeft als politiek delinquent verblijf gehad in het Kamp VUGHT, 
Zou vermoedelijk thans te HILLEGOli een betrekking hebben • 



. .:.:r:.;.. -r:-!l '-'T • 

,·-r. ,:o.:.,. ,·.5317, .• 

• 

Betreffende Visu)ima.anvrage van 
Jan J.n1,onin BAïA en ech�genote
!.'.aria J.BA'tA-Gl::J;Jll::C en ,,ochtAr
Maria Buzerfa :;ATA, 

""' }"'71'lnt d?.r !l<>d;,rlani?.n tp Rio r.e Ja.>1<>iro vraagt m:ljn uor-

�Pling(o). 

Ik mogP Ued 0°iachtbar.;, verZJeken de.ze aangelegenhl?id H! ".1llén 

-'oen nP.,;aen ,n mij �Pn uitsl,;ig van Uw onderz.>elt vp de wijze, als in

-' 7 "ari ·'e ïr"em<!�lin,,;en()irculair� r.v.5 verrneli, te ,•,ill-3r. !DP•le-

•:., U·o.or oriontati P. is hierbij een duplic:aat-vragf'l'.lijst ge-

vuega.

Het Hoofd van den Visa:Jj P.lP•, 
!)e Commi 9pRri s va'l Rij1<sp uli "tie, 

w.g. van Dalfsen, 

... \�,gor.i ""�Pr 
t<> B �:- c- .,, 
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' AFSCHRIFT, 

QUES'!'IONARIO A SER PP..EENCHIDO POR Ei:r,rBA.NGE:GOS QUE DESEJAREH OBTER 
U?.! VISTO PARA ID&\ VIAGEM A HOIANDA• 

PERGUNTAs. 
r �1, sobrtmome e nomee próprioe (as � 

senhoras casadas e viuvas deverao 
mencionar, igu.almente, o sobr� 
nome e os nomes proprioe do 
(falecido) esposo. 

2. Profissao

3, Data, ano e lugar de nascimento 

4 •• d'f!ncia 

5, Nacionalidade por ocasiao do 
nas::iimento 

6. Nacionslidade atual

7, Pormenores do passaporte: 
a, pais de emissao: 
b. numero: 
<.;, data e lu3ar 1e emissao:
a. valido ate: 

8. Quais as pess'Oas ou firmas, na 
ilolanda1 q_ue V, $, podera indicar 
como referência ? 

9, Quais as "idades ,1ue Y, S, 
pretende visitar? 

10, Quel o fim de eua viagem? 

11. QU'lis os dor:umentos g_ue v.s. 
podere e:xibir

1 
para provar o 

fim de sua viagim? 

12. Quento tempo v.s. pretende se 
di,morar na Holanda? 

13.�anao é que V,S, deseja entrar
na Holanda? 

14. Já este"e anteriormente na Holmda?
Em caso afj_rmati vo, em g_ue �oca1 
e quais as cidades g_ue visitou? 

15. De que forma preten:ie V,S, prover-se
rle fundos para a sua manutenç:ao na 
Holanda? 

FOTOIIRAF IA; 

RESFOSUS 

dr. Jan Antonin BA ï A. 

Industrial 

7. III, 1898 Uh, Hr aal '§tl,

Batatuba, comarca Piracaia, S,P, 

Tcheco slovaco

:9rasileiro 

Brasil, Rio de Janeiro 
047681 
Rio de Janeiro, 26. I, .19"9.
25, I, 1951. 

Mynheer S, J. van HOl_'3n 
Mr. C,Baron de Vos Steenwijk., 
Amsterdam, Heerengracht 27',, 
Dr. G,J,M,de Gni.Yter, �ught,Molen-

,o;raï'l.ian tl, 
Amsterdam, Rotterdam, Best, Eind-
hoYen, Ha:;g. 
Defender minha prouriedade contra 
os ladroea, que a rurtaram, ou ten.. 
tem furtar. 
Carte do rneu advogado, Baron '3te;,n
wijk, quE 1em:mia minne pre!<e!'lç:a 
la co:n tuda urger.1,;ia, 

�ntre urne s�:nana e dois mezes,con
forme que seri a preci a.J e]!lpreender 
para proteger mihha propriedarie, 

Mais ou menos em Març:o - Maio. 

'31m, pelu menos 50 vezes de 1918-
1939, Umas 70. cidades na mesma 
épóca, 

�enho bastante meinos na Holanda, 
'la minha propriedade, 

Sao Paulo, Data, 15de Fevereiro 1949, 

AssINATUHA; 
w,g Jan A,Bata. 



p oi 

- " Arm ·,rqgor, t.h:m" ..,.,,n,nurgli 9p9rd Braziliuan, bezat vroeg�r de 'l'chechl ec.:he 
n<:'ionali oi t on ic aprir·:�tor en 19ider van hPt wereldbekende Batf<-<-Oncarn. JUj 
···or' �ij"<'n" -ie oorlo: o,; ,Je ;;,,·arte lijst gep.l.aat<;lt. l:!ij beweert naa: Neder-
1'111" ro mo..,-:,,on r0i?�n om zijn bezittingen-, b->stasn:ie uit een schoenen-industri·e 
en •1· orc·P �":!lilzaken, te verrledigen. ',-3egevraagd verklaarde mij de H°eer Cecil
B.' ro�!', ons<Ul-Cl-0nera:tl rler "eremi:i;•:le qtaten, alhier, dat Bata om gelijke re
.;enPn nen ·1erblijfqvisum h,ad gpkrP,_;Pn voor •e VerP,Oigde StatP,O.·-. 

"tF'lllpel 
'on,;1\llaat rler N"rlorla'l-ien 

"AO l'eulo. 

••• 

'lao Paulo,, 16 Februari 19'J9. 
, •.• g� onl" "sb aar 

- .. unsul d'er Hed�.·lu�!en, -r



·AISPBBDT,

PERQPJiTl,S 

1. sobrenoae e noaee prdpr:loe (ae 
eaallorae oaeadae e 'fiuvae deTe:rao 
11enc1onar, 1palll•t•, o eobr._ 
noae e 011 nomee propno11 do 
(falec14o) eepoeo. 

2. Profie11ao

3. Data, llllO e l.ugar de naed.mento

4.rd'hc1a

5. Bac1onal1dade por ocal!l1ao do
na11cim111to 

6. Nac1onal1dade atual. 

7. Po:rmenorea do paaeaportea
a. pais de emiasao: 
b. n11111ero: 
c. data e l.ugar de emi1111ao1
d. val.ido ate:

8, Quai e a11 pese'&ae ou firmas, na 
Hol.anda, que v.s. podera 1nd1car
como refer8ncia ? 

-

9. Quaie a11 oidadea que v.s. 
pratende v11!11tar? 

10. Qual. o fim de llll& viagem?

11, Quaia 011 documentos que v.s, 
podere e:d.bir, i•ra provar o 
f'im de aua v1ag1m? 

112, Quanto tempo v. s. preteade 11e
demorar na Hol.ende? 

TI3,�do, que V,S, deaeja,entrar 
na Hol.and&? 

1 l, J6 esteve mteriormente na Hol.mda? 
Ea caao afirmati vo, em que lpoca, 
e quaia a11 cidadee que v11!11 tou'l 

Maria J. Bata &fillO'"ll do dr. Jan A. 
Bata filha do dr. RUdolfo Gerbec e mae
Amalia Gerbe ., néé Nossek. 

oomestica 

15, de L!aio 1902, Zlin, '.Cchecoslovaquia 

Batatuba S,P, 

;'checo!'llovaca 

me,ama, peodida naturaliza9áo brl'lllileira. 

Brasil 
oq682 
Rio :le Janeiro, D,F, de Seg,Püblica
2?. •e Jan ei rv 1951, 

Sil'lio Rangial de Castro, Embaix. Haia 
Dr. A.F,Phillips, Huize de Laa k,Eindhvve 
Dr,(l.J,M,de Gruyter, Vught,Jl!olengrl,8 

Amsterd8I!l,Rotteraan,Best,Haág,Eindhoven, 
'.'ught, Her:oi:-�buecn. 

Arompcnhar meu marrido 

1!Pu mari1o tém, 

Mesrno tempo, que meu marido ficará. 

Entre Mar90 e Maiv apro.ximadamente. 

Já, mui tas vezes, nao sei contar. 
Hl'lBg, Amsterdam, Hook van Holan1, Bost, 
'Cin:lhoven, Rotterdam, nam me lembro rodo 

15, De qo.e forma pratende v.s. prover-11e ;d<>u marri:lo tem fundos adequados le, 
ile fu ndos para a !lll& manutea9ao na 
Holanda? 

POT09RA.FIA: S&O Paul.o, Data, 154• :reverlllro 1949. 

ASSIIATURAI 
·.v.g. M,Bata, 



" ,ian•-'rAqg�:,,r r"i�t in .�'!zelschap. van haar echtgenoot, de Heer ;)r,Jan Antunin 
,a�P nn •·or"1js, i.k verd'!r naar Je aantekening_

op de ruggeziJde van :iit>n9 a� 
vrnag. 

"'�ernpPl 
on!'ulaat ,,,,r ?T 0ct,;,rlan<h>n 

"AO Pro.la • 

• 

• 

Sao Paula, 16 F�ruari 1949, 
w.g. onl "es baar.

<; on sul 1er N ederla.'11 en. 



.AISCffBPZe 

PEBQPIT6S 

1o SObrme e DGaH pdJ,rioa (aa 
am!loraa o ... d•• • 'flavu 4effftl0 
aeacionar, 1pala•t•, o aobr� 
noatt e os noaea p:ropnoe do 
(falecUo) eapoaoo 

1o Profi 1t11ao 

.3o Data, ano e lugar de naecimento 

4o.dd"-1c1a 

5o larionalidat!e por ocadao do 
Dat1cimt11to 

60 1'sc1onal1dadtt atual. 

7o Pom.mores do pasi:iaporte: 
ao pais de 11111iesao: 
bo n'Dll!ero: 

co data e lugar de emiesao: 
do valido ate: 

· 80 QUe1 e ae p e!le'eae ou tirmas, na 
nol91lda, que Vo3o podera 1n11car 

·· cOIIIO refer�cia ?

9o OUs:1 o as ei d ad es ,1ue 11 o So 
pret ende v1 ai ter? 

100 Qual o f1m de eu.a v1 !:lgE>m? 

110 QU,us os documentos que v. So 
JfOdere eJd.b1r, :eara provar o 
'r1m de sua v1 ag1m? 

1:?. �anto tempo v.s. pretmde se 
demorar na Holanda? 

13 •• ando � que \'. �. desaja entrar 
na Holanda? 

1', JA e"te"e mtertormmte na Holmda? 
Ea caeo af1rmat1 vo, em que !poca, 
e quaie as cidades que viaitou? 

aria Bozena Bate f1lha ·do dr, Jen A, 
1lata e Da Maria J,Bata, 

Eetudante 

5 de Janeiro 1933, Zli!l Tchecof!lovaquia 

Batatuua, Estado sao .Paulo, Breeil, 

Tchecoslovaca 

nem eei máe como filha do brasileiro 
naturalisa<io tenho o passaporte brasilei 

Consulado Geral Brasileiro- em Pari 9, 
005161 
3 de Julho 1948, ern Fari�. 
2 de Julho 1950, 

Ninguém,além <ia minha tie e tio Chri13-
tine e_ A rnoldo Nosselc em .aest, 

ünde vas papae e mamae, vou também, 

Acompanhàr meuA pees. 

<,onfonne pap<ie tém que demorrar lá, 

Junto com meus paes, 

Nao est?ve, náo. 

15. e que forma pretende v.s. prover-se Papae sabe disoo,
rte fundoe para a sua manuten9ao na 
Holanda? 

POTOIHAJ!IA: Sao raul.o, Data, 15de 1eYere1 ro 1949. "., 

ASSINATUAA: 
w,g, M. B.Bata. 



'. ( 

�� a9l'lvraegster reist in gezelschap van haar vader, de Heer nr. Jan A'nton;ill 
Bate, on vor, .. ijs ik verder naar de aantekening op de ruggezijde van diens·•. 
:39nvraag. 

• 

• 

Stempel 
consulaet der Nederlanden 

<;ao Paula • 

1 ' 

· Sao Paul.o, 16 Februari 19,;9. 
w.g. onleesbaar 

· ::or.sul der Nederlanden. 

•





11 • r 

,1 .r�·o.� ... , ' .. ·. , .. · .. ' 
/1.-!lltc/tc:..,. ;," �/- �� 

. ·. tf},/)-1.;Ji�;�w/'4.. ...

.. .. . \ 

r 
; . 

Á 1.�'
- <; '"t 

-{/). �( \, --. . ., 



• 

• 

'Adrianus Carel RIJKENBERG, 

geboren te ROTTERDAb., 18 Februari 1911, Nationaliteit:Nederlandse. 
\'/as tijdens zijn inwoning te BEST personeelchef, later chef-inko-
per van de N. V .BATA te BEST. 
Nationaliteit: Nederlandse. Kerkelijke gezindte: Geen. 
Had Nederlands paspoort geldig tot 23 Januari 1948 Nr.469614. 

- Op 14 Februari 1 936 te .EINDHOVEN gchmvd met: © 1 Wilhelmina Johanna de JONG,• geboren te Princenhage, 11 October 1911
Vestigde zich op 25 Februari 1936 met zijn echtgenote te BEST op 
het adres Jan B�talaan 9 komende vap EINDHOVEN en werdiop 23 Octo
ber 1947 afgeschriwen naar AMSTERDAM, Deurloostraat 35 • 
In Best werden uit dit huwelijk de volgende k:!,nderen geboreni 
Johannes Cornelis, geboren 30 September 1939,-
Jacobus �arinus, geboren 16_Juni 1947 • 

Rijkenberg ts een gevaarlijk persoon voor i�dereen. Noemt zich 
zàf 100% materialist. Is een opportunist. Hij is sluw en geslepen, 
doch steeds correct. Staat op zedelijk gebied laag. Is waarschijn
lijk persoonlij� lid geweest van de Kultuurkamer.Hij heeft ook 
een functie vervuld bij de Bataharmonie, doch met zekerheid kan 
niet worden vermeld of hij toen persoonlijk lid was van de Kul
tuurkamer of dat kti toen de Bataharmonie lid hiervan geworden is. 
RIJKENBERG is verwoed anti-godsdienstig. 
Is van� September 1939 - 1 September 1941 lid geweest van de 
Gemeenteraad te Best, 
RIJKENBERG was toen hij werkzaari was bij de N.V.BATA, als perso
neelschef een specialP vriend van de Directei:.r FIKSEL._ 

-

Zou thans waarschijnlijk mede-Directeur zijn van de N.V.Intern. 
Or:;.v.Im- en Exp. 11INNOVEX11 , gevestigd te AMSTERDAII:, Rokin 109 • 

.... 



]Vl 
Corn•lis Laurentius VERSTER,geboren te Loon op Zand 19 Septe�ber 1912. 
Op 17 Septenber 1948 vertrokken naar Indonesië.Is aldaar werkzaam voor de 
N,V,BATA, 
Zijn vrouw en kinderen wonen nog -te BEST, 

JJohannes Josephus Maria JACOBS,geboren te Oss 16 Februari 1910. 
Op 26 Juli 1948 vertrokken naar Indon�sië, Is aldaar werkzaam voor de N,V, 
"BATA",Zijn vrouw en kinderen zijn eveneens op g•mo.emde datum vertrokken, 
Is aldaar voorheen in militaire dienst gew,oest, 

0,Kallai,P,eboren 15 Februari 1907 bezit de Tsjechische nationaliteit;Hi) is 
een voormalige Hongaarse jood.Hij is zeer g,•slepen en van alle markten thuis 
Gedurende de Duitse bezetting heeft hij niunmer met een "Joden" ster .,�,.lopen,
Hij reist zeer veel voor de Bata naar bijna all'! landen, Wll4 ?i/ ?-Fa� 

. 

�� 
. \ 



Wekelijks Tijdschrift van de N.V. Nederlandse Schoen_- en Lederfabrieken BAT A - BEST 

9 Sept. 1949 Vera'ntw. redacteur C. Wittebrood, Bata-Best - Jaargang 12 - Druk. GEMA. Eindhoven - No. 34 

BATA. VOOR BOEREN EN BOERINNEN 
ONZE MON.OLIT OP DE 

LANDBOUWTENTOONSTELLING TE EINDHOVEN 
Het was in een zeer kort tijdsbestek gebeurd. Een· complete lopende band 
was overgebracht naar de landbouwtentoonstelling te Eindhoven na heel 
veel moeilijkheden. Maar de band zou- op tijd draaien en dank zij de mannen 
van onze machine:fabriek, die dag •en nacht hebben gewerkt, was onze· band 
op de dag van_ de opening :van de tentoonstelling volledig in werking. 

Alle hens aan dek je tenminste goed luisterde, 
want het was nu juist niet 
de rustigste dag. die wij 
uitgekozen hadden om naar· 
de tentoonstelling te gaan: 
het was boerinnen-dag, wat 
voor veel boeren een aan
leiding was om ook juist 
op die dag te komen kijken. 
In éen tropische hitte ston
ëlen onze medewerkers aan 
de band. En het was nu 
juist geen gemakkelijke taak, 
die zij hadden. Heel de dag 
door staat men op je han
den te kijken en . .. ·� het 

gehele mentaliteit van de 
boeren had leren kennen: 
"Vorige week was dit nog 
jouw koe en nu heb je haar 
huid aan je voeten," .. Zou 
je dat dink en," zei de boer. 
En toen Vlassak bij de 
aanklopmachine de schoenen 
van de band ging wissèlen: 
zei een van de bezoekers . 
"Net ais bij ons met de 
fleskes melk op 't fabriek." 
Het was voor velen een 
openbaring. dat de binnen
zooltjes niet van triplex war�n 
en ...... een teleur.stellin.a . ., d,;1t 

, 

Het "knusse stikkerijtje trok 
vooral de belangstelling van 
de boerinnen, die meer dan 
hun mannen konden be
grijpen. dat hier vakwerk 
werd verricht. 

Bestrij dtde horzelvlieg 

Het moet voor de boeren 
wel interessé:Ult geweest zijn 
om op aanschouwelijke wijze 
te zien. welke schade aan de 
koeienhuid wordt toege
bracht door de larven van de 
horzel vlieg. En een stand voor 
de bestrijding· was hier zeer 
_zeker op zijn plaats. De Heer 
Fröhling. die deze stand had 

. opgebouwd, heeft zeker de 
voldoening gehad,· dat dit 
çnderwerp weer actueel is 
geworden ónder de boeren� 

Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad, voordat 
het zeker was, dat wij met 
de fabricage van onze Mo
nolit-werkschoenen op de 
eerste Benelux-Landbouw
tentoonstelling zouden deel
nemen. Enkele dagen vóór 
de opening was onze deel
name pas definitief, ofschoon 
de plannen reeds enkele 
weken waren uitgewerkt. 
Voor de lopende band kwam 
een stelletje monteurs naar 
füt0 l-m?·0oaf'i 1:1.!;n,àiircèl"ls. 
Voor de Middenstands-stand 
moest er ook op hoogspan
ning gewerkt w6rdep. Maar 
de Heren Scha en Coolhoven 
toverden in enkele dagen 
( en nachten) een keur1ge 
grote1 stand op de tentoon
stelling, waar al onze pro
ducten tien dagen lang de 
belangstelling trokken van 
duizenden bezoekers. 

- wëtén.Onze mensen hebben
een stoïcijnse .kalmte be
waard èn wij geloven, dat
er geen enkele bewerkte
schoen van de machine weer

Liza en ,Anneke g�ridderd 

Heb je de 
�riek ,ran 
gezienî 

schoenfa
Bata al 

En zo zijn wij oók naar de 
landbouwtentoon�telling ge
weest en heus .... je behoefde 
niet te vragen. waar t9ch 
eigenlijk die mónolit-werk
schoen werd gemaakt. Heb 
je die schoenfabriek van
Bata al gezien? Ga je mee 
eens kijken bij Bata; daar 
maken ze werkschoenen ! ! 
Een · donders mirakel, wat 
een schone machines ! ! 
En we. zijn die boeren eens 
nagelopen om ook dat don
ders mirakel eens te zien. 

Voor zeuven, negen, 
vijf 
Reeds van verre kon je de 
aanklopmachine horen, als 

· op de band is gegaan voor
dat de medewerker trots
tot in alle finesses de bewer
king aan de omstaanders
had verteld. En aan 't eind
van de band gekomen be
stelde boer X. uit Spierdijk
een paar dames-monolit voor
zijn vrouw : .. Voor zeuven,
negen. vaif, een paar schoe
nen voor main waif".

Ook hier: Bata service

Er is meer gedaan, dan
werkschoenen maken. De
Heren Steendam en Frijdal

I weten ervan mee te praten.
Schoenen vaststikken, tassen
en portemonnaies maken.
spijkers uitslaan, een nieuw
binnenzooitje.

En maar vrage� ......... . 

De tackskanalen van de 
zwikmachines zijn meer open 
dan dicht geweest. En toen 
een van de boeren op een 
gemakkelijke stoel eens een 
paar monolit ging passen, 
zei de Heer Steendam, die 
gedurende deze dagen al de 

Liza, oud 6 jaar en moeder van 
5 kinderen, en Anneke. oud 5 
jaar en moeder van 2 kinderen, 
zijn geridderd in aanwezigheid 
van duizenden mensen. 

Het was op Vrijdag 26 Augus-
tus. dat zij gehuldigd werden, ter. 
wijl bijna 800 collega's hen toe
loeiden, werden zij met ereteke
·nen beh;angen. Collega's uit Bra
bant en Limburg en uit het land 
van Maas en Waal en het was 
des te meer een buitengewoon 
grote onderscheiding, omdat An
neke en. Liza zo maar gewoon uit 
de hei kwamen . 

De bedrijfsleider van de Bata-

,:�\Î ........ . 

· .. 

boerderij, de Heer Peters, had hen 
op die Vrijdagmorgen baar Eind
hoven gebracht, naar de Rund
fokveedag . Er waren behalve 
collega's veertig tot vijftig dui
zend boeren, die Liza en Anneke 
hebben bewonderd en toen al de
ze mensen weggingen, moeten zii 
tegen elkaar gezegd hebben: Daar 
op die Bata-boerderij wordt zorg 
besteed aan het fokke'n 'van goed 
vee. En Anneke en Liza hebben 
stiekem een klein loeitje gegeven: 
Koetje boe, boe, boe. 

Wij wensen de Heer Peters 
van harte geluk met deze uit
zonderlijk mooie prestatie .  



BAT A VOOR BOEREN EN BOERINNEN 

In de Industrie-tent 

Ook onze tweede stand trok 
belangstelling. Op een aan
trekkelijke wijze waren hier 
door de Verkoop onze pro
ducten ten toon gesteld. pro
ducten voor zomer, herfst, 
winter en lente: .. Bata 
schoenen zijn beter en kos
ten minder." 
Er was een vraag naar on
gelooflijk grote maten: Er 
werd zelfs een keer maat 
vijftig gevraagd. Er kwamen 
brieven binnen; Naaldwijk: 
Stuur direct maat 46 en 43 
monolit-werkschoen. 
Wij spraken een vrouw, die 
ons vertelde, dat bij haar thuis 
(in Wanrooij) een hele tros 
ballonnen was neergekomen 
en dat zij de-gelukkige was, 
die een paar kinderschoenen 

SLIJP VEILIG 
NIEMAND ZOU ZIJN 

OGEN WILLEN MISSEN 1 

We behoeven ons maar 
even in <te denken wat het 
zou betekenen als onze vrien
den zouden praten over een 
voetbalwedstrijd, een fiets
t:>cht of een meisje dat er 

erwïl weunnen zien.. oc vin n
we het bezit van onze ogen 
zo gewoon en vanzelfspre
kend dat we er vaak minder 
zorg voor hebben dan voor 
ons horloge of onze vulpen. 
Dat horloge en die vulpen 
hebben geld gekost en die 
ogen, nou ja, daar denk je 
niet aan ! 

Misschien zouden we 
vo::,rzichtiger zijn als we 
slechts één oog hadden, 
Maar van dit orgaan, zo uiterst 
kostbaar voor ons bestaan, kre
gen we er twee mee op onze 
levensweg. Er is dus een zekere 
reserve. Maar het is da'n ook ont
·aggelijk belangö� wï deze

reserve behouden. Als we een oog 
verloren hebben staan we iedere 
dag bloot aan het gevaar van vol
ledige blindheid. 

Er is wel geen werkzaamheid, 

(Vervolg van pag. 1) 

mocht komen halen. (Waar
schijnlijk was dit de tros 
ballonnen, die vanaf het 
S.C.B.-sportpark werd los
gelaten.) 
Een daverend succes

Voor Bata was deze land
bouwtentoonstelling een da
verend succes. Wij hebben 
niet alleen onze producten 
laten zien. Wij hebben meer 
gedaan. Wij hebben het pu
bliek laten zien, op welke 
wijze onze producten worden 
gemaakt en wij hebbe'n dat 
willen doen om nog meer 
de kwaliteit van ,onze pro
ducten onder ogen te brengeh 
van de klant. 
De klant. die ook hier weer 
op deze eerste Benelux-land
b_ouwtentoonstelling koJJing_ 
was. 

waarbij de kans zo groot is pm

een oog te verliezen, als het �lij
pe·n. De verantwoordelijkheid, jdie 
ieder ten aanzien van zijn prach
tig gezkhtsorgaan heeft, eist . dat 
hij bij het slijpen de nodige voor
zorgen . ne�Baar-em· al , 
geen ruit is die de slijpvonken op
vangt, draagt da·n bij het slijpen 
altijd een werkbril, ook al is het 
werk nóg zo gering. 

\ 

WEET U DAT MET DE TOESLAG VAN DE 1 
,,VERGEET-HEN- NIET-POSTZEGELS" 

GETRACHT WORDT LEED TE VERZACHTEN? 

HIER EN IN jNDONESIË 

Koop daarom NU 

VERGEET-HEN-NIET-POSTZEGELS 

voor al Uw post 

Vertrek supportersbus 

vanaf hel fabrieksplein 

.om 1 uur. 

ZONDAQ 11 Sept. om 2 uur 

ST. MICHIELS-QESTEL-S.C.B. 

De &ede icJ,r;r;l..s:tJ,,oe,,.e"' 
,z{j,n �a.ta. .SC,�fJ.e.sÛt,()eheh 

Het fabrieksfiliaal heeft ze voor Uw kind in 

alle maten en priJzen en 

bij aankoop van een paar lederen schoenen ontvangt 
Uw kind gratis een aardige ballon. 

(, CURSUSSEN ) 
De schoolvereniging ;,Batadorp" zal bij voldoende deelname, ten dienste 
van onze medewerkers wederom diverse cursussen organiseren. 
De opgave moet geschieden vóór 15 Sept. a.s. door onder.staand 
formulier i_ngevuld te deponeren in de brievenbus aan de hoofdmgang 
van de Opleiding." 

1. Opleiding voor Miçldenstandsdiploma.
2: Opleiding voor Diploma D. Deze cursus wordt gegeven

door de Heer C. Goudswaard. Het cursusgeld bedraagt f 80.-. 
3. Opleiding voor :

a. Nederlandse Handelscorrespondentie.
b. Engelse Handelscorrespondentie.

Naam 

Voornamen 

G_eb.datum en jaar 
"' 

Adres 

Afd. No. Wenst deel te nemen aan cursus 
Handtekening 

De oud-militairen die in het bezit zijn van een machtiging tot het 
dragen van het "Oorlogsherinneringskruis" doch nog niet in het bezit 
van de modelversierselen (kruis). worden verzocht hiervan vóór 15 
Sept. a.s. schçiftelijk opgave te doen aan het secretariaat Bond van 
Oud-strijders, district Noord-Brabant, Hoogstraat 174, Eindhoven, onder 
vermelding van: voornamen, familienaam, geboortedatum, adres en 
datum en nummer, van de machtiging. 

' 

THOMAS B1'.TA, 
ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK 
XII. BATA'S FILIALEN.

De filialen zijn de voorposten 
cvan het-be.drijf en hun tweede 
taak bestaat hierin, de abriel< 
nauwkeurig op de hoogte houden 
van wat er i'n de wereld te koop 
is. Een filiaalleider bij Bata kan 
zich niet beperken tot ijverig ver
kopen van wat de fabriek hem 
toezendt. Bij contract verplicht hij 
zich, de centrale verkoopafdeling 
nauwkeurig op de hoogte te houden 
va·n de smaak van zijn publiek, 
zoals hij die in zijn eigen zaak 
leert kennen en van de nieuwe 
modellen, die door concurrerende 
wi'nkels gelancéerd worden. De 
leiders der filialen in Tsjecho-Slo
wakije moeten tweemaal per jaar 
persoonlijk in Zlin komen om hun 
ervaringen uit te wisselen. Op 
grond 'van de gegevens die zij 
verschaffe·n, worden door de te
kenaars der fabriek nieuwe mo
dellen voor het zomer- en winter
seizoen ontworpen. Deze worden 
in de algemene vergadering der 
filiaalleiders getoond en bespro
ken, de prijs wordt zo ·nauwkeu-

rig mogelijk berekend en wanneer 
een model eenmaal definitief is 
vastgesteld, kunnen de filiaallei-
qers hun bestellingen doen. Zo 

eet de fabriek, ·nog ,.,oo er �é"'én
;;;;,.=-.�'"""-_:,; 

schoen gemaakt is, hoeveel er 
van een bepaald model zeker zul
len worden afgenomen. Toch wor
den de bestellingen van de filiaal
leiders niet zonder meer uitge
voerd. Zij worden door de directie 
i'n Zlin nog nagezien en gewijzigd 
met het doel, de productie regel-
matig te doen verlopen. Tevens 
moet in het belang van de service 
er voor gewaakt worden dat de 
filialen ook de minder courante 
modellen in voorraad houden. al 
brengen die meer risico mee voor 
de filiaalhouder. , 

De leider va·n een filiaal' van 
Bata moet in alle opzichten een 
koopman zijn. Hij loopt dezelfde 
risico's en moet hetzelfde initia
tief bezitten als een zelfstandige. 
ondernemer. Ook over kapitaal 
moet hij beschikken: immers bij de 
aa·nvaarding van zijn bedrijf moet 
hij een flinke borgstelling storten. 

(wordt vervolgd) 

Een jubil�ressè ! ! 

Vrijdag 26 Augustus had de, 
stikkerij voor de tweede maal in 
de Bata-historie een jubilaresse in 
haar midden. Ditmaal was het 
Annie Nendels uit Acht die 12'Yi
jaar lan9. haar kappen tot volle 
tevredenheid had afgeleverd. Dit 
bleek ten eerste uit de zeer waar
derende woorden -welke door de 
leider van de stikkerij de heer 

Jansen tot haar werden gesproken. 
Hij stelde haar tot voorbeeld voor 
de andere meisjes en sprak daar
bij tevens de hoop uit ·nog lang 
met haar te mogen samenwerken. 

, Vervolgens sprak de heer Looy
mans namens de Directie waarbi; 
hii zic,h volkomen bij de ·woorden 
van de heer Jansen aa·nsloot en 
in het kort ook nog de moeilijk
heden memoreerd·e welke er in de 
afgelopen 12% jaar zijn geweest, 

maar die toch steeds tot v.olle te
vredenheid werden opgelost. Zijn 
felicitatie liet hij tevens van een 
prachtige bloemenmand vergezeld 
gaan. 

Ook de heer Skrivanek wenste 
haar geluk en bedankte tevens 
voor al hetgeen zij in de afgelo
pen 12Yi jaar heeft gepresteerd. 

Namens de meisjes sprak Ma
ria van Ruremonde, zij overhan
digde hierbij ee·n prachtige ring 
welke door alle meisjes bewon
derd werd. Tot slot was dan de 
beurt aan de jubilaresse zelf maar 
voor de eerste maal in 12Yi jaar 
kon Annie geen woorden vinden 
om haar dank te betuigen. 

Door alle aanwezigen wèrd 
deze huldiging met een uit volle 
borst gezongen "Lang zal . ze le
ven" besloten. 

r u)tl°ege1-acue ,, , ergee1 nen met

Aan de Inwoners Van Best. , 
In de maanden Augustus en 

September van dit jaar worden 
te·n bate van: 

het Nederlandse Rode Kruis 
de Niwin en 
Nederla�d helpt Indië 

onder de naam van postzegel-ac- _ 
tie "Vergeet-hen-niet" ·speciale 
postzegels verkocht met toeslag. 

Deze �ctie staat onder leiding 
van- en wordt warm aanbevole'n 
door Z.K.H. Prins Bernhard der 
Nederlanden, eerste voorzitter 
van de Niwin en d·e voorzitters 
van het Nederlandse Rode Kruis 
en Nederland helpt I'ndië. 

De plaatselijke propaganda 
voor deze postzeçiel-actie is in 
handen van de pÏaatselijke afde
lingen van het Nederlandse Rode 
Kruis en Katholiek Thuisfrón!. 
welke laatste afdeling tevens de 
plaatselijke afdelfng 'van de Ni
win vertegenwoordigt. 

Hoewel het prachtige sociale 
· werk van bovengenoemde instel

lingen genoegzaam bekend is, 
wordt -- ter verduidelijking -
aan hen, die dit nog 'niet mochten 
weten, medegedeeld, dat deze in
stellingen zich o.m. ten doel stel
len: steunverlening in de ruimste
zi'n des woords aan de in Indo
nesië verblijvende militairen, aan 
Indonesiërs aan Nederlanders, Ne
derlandse onderdanen e·n andere 
ingezetenen, die in Indonesië wo
nen of er na 1940 gewoond heb
ben, voor zover deze in aa·niller ... 
king komen voor hulp. Deze hulp 
zal geboden wo ·den overal waar ten
gevolge van de oorlog en/of bezet
ting nood heerst en de regering die 

nood niet of niet voldoende lenigen 
kan. 

Men tracht dit doel te bereiken .. · 
door grote 'verschepingen naar In
donesië van voedingsmidde]e·n, 
kleding, medicij'nen, · boeken, tijd
schriften, films en ande,re nodige 
artikelen en door het verlenen 
van morele steun. 

De toeslag-opbrengst van deze 
postzegel-actie is bestemd voor 
dat veel omvattende werk. 

Dat werk is niet alleen ·nuttig, 
neen, het is harde noodzaak. 

Het gaat om het leed te ver
zachten. 

Vergeet-hen-niet-postzegels 
worden uitgegeven in de navol
ge'nde waarden: 

2 cent, toeslag 3 cent, verkoop
prijs 5 cent; 

6 cent, toeslag 4 cent, verkoop
prijs 10 cent; 1 

I O cent, toeslag 5 cent, verkoop
prijs 15 cent; 

30 cent toeslag 10 cent 'ver
koopprijs 40 cent. 

Per serie bedraagt de fra'nkeer
waarde dus 48 cent, de toeslag 
22 cent en de verkoopprijs 70 et. 

Deze postzegels zijn tot en met 
30 September 1949 ten postkan
tore · verkrijgbaar. 

De geldigheid duurt tot 1 Ja
nuari 1951. 

Om wille van het mooie doel, 
hetwelk men met deze postzégel
actie hoopt te bereiken, beveel ik 
het kopen van de Vergeet-hen
niet-postzegels gaarne bij U aan. 

De Burgemeester van Best, 
Mr. G. F. J. Notermans. 

T ournooi-impressies 
Ik heb voetbal innig lief gekre-

gen, sinds gisteren ...... Het ' heeft 
m'n - niet al te sterke - hart 
gestolen. It stele my haert ..... . 
ça m'a pris .... 

Ziet U, ik ben een tikje inter
nationaal geworden. Voor voet
bal heb ik niet voldoende aan één 
land, hoezeer ik Nederland ook 
bemïn. Een voetbalwedstrijd -
zo gewoon - vind ik wel aardig, 
maar m'n baas heeft me op de 
schouders geslagen en ik heb 
hem gek zien doen en toen de 
scheidsrechter, the referee, l'arbi
tr• het einde floot, deed'ie niet 
•dek meer, neen, hij deed bar, erg
gek. Hebt U. ooit Uw baas zien
dansen, zomaar, hebt U hem ooit 
luidkeels horen schreeuwen? Hem
ooit - zonder aanloop - een 
meter of l'Yi zien springen? Hij
deed' het ...... nou ...... En de baas 
van mijn baas keek zo glu'nder en 
hij verkocht grapjes, jokes, farces 
voor de microfoon ..... . 

En de 'meiskes die als gidsen 
optraden spraken je in het En
gels of Frans aan, 'vanwege de 
gewoo'nte (van de laatste dagen) .  
E n  ook zij jubelden "Hei kick
·m-in" en "Oh what a pity, 
en "Allons, Jacques, fait un but" ... 
,,que! dommage". 

Ze leden aan kleine toevalle
tjes wanneer hun gasten naast 
schoten en het meest wereld
vreemde meiske sloeg haar -
oyerigens ·aantrekkelijke armen -
om halsen van knapen uit Enge
land en Frankrijk en wij - jo'n
gens - die zaten te hunkeren, 
bleven er koud van. Maar datoeurae alleen bîj" hef maken va·n 
een goal, van een doelpunt, un 
hut. 

En nou hebben wij geen kelen 
meer, ze zij'n een tikje rauw en 
we praten als een mannetje Die
trich, gesluierd: niet omdat het zo 

interessant is, maar het kan nu 
eenmaal niet anders, omdat we 

, blij zij'n vanwege de cup, maai 
méér nog, omdat onze jongens, 
the blues, hebben gewonnen, om
dat er wellicht nu een einde komt 
aan ee·n reeks pech. Die over
winningen kunnen een begin zijn 
van een denderend seizoen, van 
promotie, wa·nt ze kunnen vech
ten als duivels en de stemming, 
weet U . ..... die stemming, die 
vriendschap die er nu onderling 
was, moet een aansporing zijn 
deze kameraadschap vast te hou
den. En...... als er eens wat ge
zegd wordt, laat het da'n de goe
de vriend zijn, die de feilen toont. 

Overigens is het mij een raad
sel. hoe een bijna kaal hoofd, 
zulke knoerten van kopballen kan 
geven en hoe een vrij dik ma·nne
ke zo ongelooflijk hard kan lopen, 
trouwens hoe al die 11 mannekes, 

· leeuwen werden. 
Als je ze ziet in hun burger- . 

manspakje en je ontmoet ze, als 
je fn Best bent, dan zeg je: ,.Hal
lo, hoe gaat het" en nu vond je 
het een eer en een prettig werk 
om de vermoeidheid uit hun 
lichaam te halen en opnieuw ver
wonder je je dan, dat onder die 
burgermanpakjes .zulke prachtige 
spieren schuilen. 

Dat alles bij elkander doet me 
van- de voetbal houden; het en
·thousiasme, de ·(zeer harde) pat
sen op m'n schouders, de glunde
re gezichten die alles verraden 
-wat• in het hart omgaat, de rauwe 
kel�n·, de aardige tolkjes (mijn 
Engelse vrienden 'vonden ze véél 
1-·--- I 7 -- o.-- .. ,._..:.,...,J.;, .... >. 

Jacques", om de sport waaraan de 
tl'.?eschouwers en de spelers zich 
geven met de laatste schreeuw 
die ze uit hun kelen kunnen wrin
gen, met de . laatste opgepompte 
;vezel energie uit hu·n gespierde 
bodie�. K. 

2ievei:en ,neda,ille 

voor 
Een dezer dage·n ontving de se

cretaris van de Bata Harmonie 't 
volgende schrijven uit Bergeijk: 

Mijnheer, 
Ik heb de eer U mede te de

len, dat Uw vereniging op on� 
gehouden Muziekconcours een zil
veren medaille ten deel is geval
len voor het behalen van het 
hoogste aantal punten in de twee
de afdeling harmonie of fanfare. 

Deze ereprijs is geschonken 
door de plaatselijke R.K. Voet
balvereniging B.V.V. 

P. J. Verhees, 
Secretaris 

,,Echo der Kempen" 
Bergeijk. 

TENNISCLUB 

Zondag a.s. zal onze tennisclub 
een vriendschappelijke wedstrijd 
spelen tegen een herenteam uit 
Boxtel, op onze baan. 
Aanvang der wedstrijden om 1 ü.30 u. 
Zondag 18 September zal zeer 
vermoedelijk een team uit Rotter
dam onze gast zijn. Bij deze wed
strijd spelen ook dames mee. 

Bata-Harmonie 
Met de promotie naar de Ie 

Afdeling heeft onze harmonie dus 
ook nog_ een zilveren medaille in 
de wacht gesleept. Een teken, dat 
de mannen van de harmonie in 
Bergeijk wel de hoogste noten ge-
blazen hebben en ...... dat zij de 
laatste noot nog niet geblazen 
hebben. 

Muzikanten, gefeliciteerd!!! 
Hiermede betuig ik mijn oprechte 
dank aan Directie, leiders en zijn 
medewerkers voor de mooie kransen 
en het medeleven bij het overlijden 
van mijn onvergetelijke man. 

Wed. A. N. Klampers
v. cl. Broek 

Zomerpad E 45, Best 

Mede namens mijn echtgenote dank 
ik Directie, leiders. medewerkers van 
afd. 40§ en buscollega's voor de 
mooie bloemen en cadeaux die wij bij 
ons huwelijk mochten ontvangen. 

A. Swinkels-Balmer 
Mede namens mijn echtgenote dank 
ik Directie. leiders en medewerkers 
van afd. 401 voor de mooie bloemen 
en cadeaux die wij bij ons huwe
lijk mochten ontvangen. • 

G. Pellen-Cardinal



DE STRIJD OM DE BAT A-CUP 1949 
Tilbury·- Vernon: 0- 2 

De eerste wedstrijd werd ge• 
leid door scheidsrechter Dreiinul
ler uit Eindhoven. De Centrale 
Onderlinge heeft na de bevrijding 
heel wat moeilijkheden op moe• 
ten .knappen en zo ook nu in de 
persoo·n 'van de Heer Dreimuller. 
Maar ook hier op het voetbalter• 
rein was de leiding in goede han• 
den. 

De gehele wedstrijd had Ver• 
non de teugels in hande·n. Steeds 
weer lieten de Engelse halfs de vleu- · 
gels van Vernon los. iets wat juist 
Vernon prima verzorgde. 

Reeds in de eerste drie minuten 
yan de 'wedstrijd maakte Vernon 
twee doelpunten door Usubell en 
Asselin, waardoor het moreel va·n 
de Engelsen zakte en pas na de 
rust kwamen zij iets meer in de 
aanval. 

Onmiddellijk na de rust kreeg 
Tilbury een penalty te nemen 
door Evans, die echter door 
doelman Renaucün werd gestoQt. 
Het ging. hard tegen hard en 'nu 
en dan kwam het zuidelijk tem
perament wel even boven. 
Wat Tilbury ook probeerde, het 
bleef 2-0 voor Vernon. 

Onder de· rust gaf het St. 
Martinusgilde uit Eindhoven een 
demonstratie ïn het vendelzwaai
en·, die bij . önze gasten zeer goed 
.in .de smaak viel. 

Bes.(- Helloco1:1rt: 6- 1 
De wedstrijd·. werd geleid door 

scheidsrechtèr Dijks uit Eindho
ven. En het ging S.C.B. goed. 

in de ·tweede minuut kon 
Fox en enkele minuten later kop
te Pierot uit een .. fraaie voorzet 
van van Raaij de . bal juist in de 
hande·n van de keep�r. 

rv.Iaar . . .  , .. ·de regen kwam als 
spelbreker, en niet alleen regen. 
Hagelstenen als. duiveneiesen vie- . 
Jen en de bliksem sloeg in het 
electrisch net van de spoorweg. 
De tribune stond opgepropt en 
binnen een kwartier was ons 

mooie voetbalterrein één zee en 
de Bata-kolonie een zwembassin. 

Op Zondagmorgen om 10 uur 
werd de wedstrijd overgespeeld 
en wel twee maal een half uur. 
Het bleek. dat de start 'van SCB 
gisteren goed was geweest en 
dat e :wel het een en ander met 
elkaar was afgesproken in de 
kleedkamer. Hoe het ook zij, het 
liep als een fluitje. De gehele 
wedstrijd was het S.C.B. die de 
toon aangaf. 

Het gehele elftal klopte als een 
bus. Moedt stopperde dat het een 
lust was voor het oog. Van Veg
gel en v .d. Broek waren abso
luut betrouwbaar, de vleugels van 
Hellocourt werden perfect afge
dekt en voor switchten Fox, Pie
rot, van Raaij en de gebroeders 
Jansen, dat de gehele achterhoe
de van Hellocourt verslagen 
moest toezien. Alleen onze keeper 
had wat last van zenuwen, maar in 
de finale was hij de man, die me• 
nig zware kluif kreeg te verwer• 
ken en dat ook op een afdoende 
wijze deed. De doelpunten bleven 
'niet uit: 

8 min. doelP,unt va·n J. Jansen, 
die de score ope11t. 

15 min. Voorzet van J. Jansen, 
ingeschoten door va·n Raaij: 2-0. 

17 min. Corner genomen door 
G. Jansen, door Franse back niet 

voldoende weggewerkt e'n door· G. 
Jansen met rechtervoet ineens ïp 
doel geschoten: 3.-0. 

19 min. Corner van P. v. Raaij, 
ingekopt door Pierot: 4-û. 

20 mïn. J. Jansen en Franse 
keeper vallen tegelijk op de bal. 
Jan is het vlugste op de been en 
schiet in: 5-0. 

Van 't Hoenderdaal had bijna 
niets te doen gehad. Het zware 
S.C.B. offensief was afgelopen en 
de rust ging in. 

Na de rust kwam Hellocourt er 
iets beter ïn. In de derde minuut 
was onze keeper niet klemvast 
en het kostle ons een goal: 5 ..c.1. 

Maar het bleef bij dat ene góaltje 
van Hellocourt. Een kwartier 
na rust zagen wij een fraaie com� 
binatie va·n kopbal en het was 
uiteindelijk weer van Raaij, die 
het zesde doelpunt buiten bereik 
van de keeper in de touwen kopte. 

En met deze 6-1 stand kwam het 
einde van een fraaie wedstrijd, 
die door S.C.B. verdierld was ge
wonnen. Dat de tegenpartij slechts 
eenmaal scoorde is een compliment 
voor onze keeper 't Hoenderdaal. 

De verliezersronde ; 
Tilbury-Hellocourt: 2-0 

Het spel van de Engelsen was 
aanmerkelijk beter dan de vorige 
dag. Midvoor Evans wist keer op 
keer ·aa·n de dekking te ontkomen, 
maar toch 'l.y.erden de kansen voor 
het doel vaak gemist. 

Rechtsbinnen Naylor opende in 
de twintigste minuut de score met 
een önhoudbaar schot. De rust 
ging in met 1-0 voor Tilbury. 

trappen werden slecht genomen. 
Taylor kreeg genoeg werk, maar 
Hellocourt wist de eer '.niet te 
redden. Vlak voor het einde wist 
midvoor Evans de stand op 2-0 
voor Tilbury te I brengen en hier
mee kwam ook het einde. 

The big match: 

Best - Vernon: 2 - 1 
Een harde wedstrijd, een en

thousiaste wedstrijd, een wedstrijd 
gespeeld alsof. het ging om het 
leve'n. Een internationale sfeer en 
een goed leidende scheidsrechter, 
die resoluut optrad, wat nu en 
dan ook wel nodig was. 

De eerste aanval was voor 
S.C.B.. ee hai:cl schot van Pie· 
rot, juist in de linker bove'nhoek 
werd door de Franse keeper bijtijds 
weggeplukt. Vlak daarna een cor
ner voor Vernon, die door Moedt 
op afdoende wijz� werd wegge
werkt. Het geluk was· met Best. 
In de zevende mi'nuut speeldE 
Wyseur een bal terug op zijn
keeper, toen hij er geen r_aad meer
mee wist. De schuiver was te
hard en de keeper was reeds uit 
zijn doel gekomen. Deze moest 
echter toezien hoe de bal onder 
hem doorglipte en in het verlate·n 
doel rolde: 1-0.

In de !Se minuut kreeg S.C.B. 
een gevaarlijk moment voor haar 
doel, maar keeper v. 't Hoender
daal sprong hoog op en stompte 
de bal weg. Twee minuten later 
moet de aanvoerder 'va'.n Ve�non 
jammerlijk uitvallen wegens een 
blessure aan de knie. 

De lichaamsbeheersing van de 
Fransen is zeer goed, en ook nu 
weer valt hu'n techniek op. S.C.B. 
is vooral na de rust zichtbaar ver-

moeid, want het tempo lag hoog 
en zij hadden het nadeel van twee 
wedstrijden op één dag. 

In de 30ste minuut schiet van 
Raaij een harde kogel op het doel. 
De S.C.B.ers appelleren, wanneer 
er niet· gefloten wordt. De 
scheidsrechter oordeelt: geen doel
punt. Juist een minuut voor half
time maakt Valia de stand onver
wacht gelijk. 

Ook na de rust blijven de ze
·nuwen tot het uiterste gespannen. 
l'n de 6e minuut moet de wed
strijd even worden onderbroken 
om de gemoederen wat te kal-
meren. 

Geheel onverwacht komt dan 
het winnende doelpunt: In de 15e 
minuut na rust, wanneer Pierot 
zich 'vrij weet te spelen en geheel 
alleen naar het Franse doel rent 
en de keeper geen schijn van kans 
geeft. 
Een hel is losgebroken op het 

terrein en speciaal op de tribune. 
Vernon zet alles op alles om de 
gelijkmaker te forceren, maar het 
lukt hen niet. Fox mist een vrije 
kans voor doel, een teken dat 
S.C.B. zich ·niet in de verdediging 
heeft teruggetrokken. Vlak voor 
het einde valt v. d. Velden in 
voor Fox. Moedt staat daar met 
v: Veggel en v. d. Broek als een 
rots in de branding. In de laatste 
minuut fluit een schot langs het 
doel van 't Hoenderdaal, maar 
het blijft 2-1 voor Best. · 

Het was werkelijk een verlos• 
send signaal, dat scheidsrechter 
Dreimuller gaf om het einde aan 
te kondigen. 

het· ons kwalijk nemen, wan
neer wij onze trainer Jan v. 

.d. Broek de geestelijke vader 
van onze overwinning noemen. 
Jan, proficiat. 

Namens alle spèl�rs .zeg ik Bestu
1

ur 
en leden van de supportersvereni
ging hartelijk dank voor de fraaie 
bloemenmand die door hen ter 
gelegenheid van het behalen van 
de eerste prijs in het Internationaal 
Bata-voetbaltournooi werd aan-. 
geboden. 
Wij hopen ook in de komende 
competitie op Uw onmisbare steun 
en aanmoedigingen te mogen reke
nen, opdat wij tezamen alle krachten 
Kunnen inspannen om te trachten 
het zo begeerde 2e klasserschap 
te veroveren. 

A. Pierot 

KERKNIEUWS 

Zondag a.s. 11 September zal er 
om kwart voor negen een Ned. 
HE;rV. Kerkdienst zijn, waarin zal 
voorgaan Ds. J. Sprey uit Helmond. 

De Kerkeraad 

,,'lttille 'feeuu'' 

Voor Uw Bloemwerken 

• 

BOSCHDIJK 62 
T ELEF. 4912 

Juichend S.C.B. 
De tribune stroomde leeg en 

een reuze kring werd er gemaakt 
op het terrein waar ieder zingenq 
met schorre stem onze jongens fe-
liciteerde. . 

De Heer Nossek zeide blij 
te zijn in het Hollands te 
kunnen spreken en wenste ge
heel de ploeg van harte ge
luk met de behaalde overwinning. 
..Jullie hebben het verdiend. Jam. 
roer genoeg kunnen niet alle·n 
overwinnaars zijn. Er moeten ook 
verliezers zijn. Alle ploegen heb, 
ben echter hard gewerkt en ·ik; 
hoop, dat U allen de beste in-i 
drukken mee 'naar huis zult ne· 

'men." 

De Bata-Cup / 

Hierna overhandigde hij de Ba. 
ta-Cup aan aanvoerder Pierot, die 
alle spelers maar ook de suppor
ters bedankte voor hun morele 
steun" Een voor een kwamen nu 
de verschille·nde aanvoerders om 
de prijzen uit handen van de 
Heer Nossek in ontvangst te ne
men. De medaille voor de ploeg, 
die de minste overtredinge·n maak. 
te kwam ook in het bezit van 
S.C.B., dat in totaal 19 overtre
dingen had gemaakt. 

Tot slot dankte de Heer Nos
sek de scheidsrechters voor hun 
goede en bekwame leiding gedu
rende alle wedstrijden va·n dit 
tollrnooi. 

Best was winnaar van de 
Bata-Cup 19ft9. 

In de "Sportkroniek", het offi
ciële orgaan 'va'n de K.N.V.B. vin
den wij het volgende wedstrijd
programma voor S.C.B. tot en 
met 20 November: 
11 September: t. Michielsgestel

S.C.B. 
18 September: S.C.B.-Blauw 

Geel. 
25 September: Best Vooruit

S.C.B. 
2 October : S.C.B.-Udi '29. 
9 October: Boxtel-S.C.B. 

16 October: S.C.B.-Haarsteeg. 
23 October: Baardwijk-S.C.B. 
30 October: S.C.B .. -0.J.C. 
13 November: S.C.B.-0.D.C. 
20 November: lino Animo-S.C.B. 

WEEKAGENDA 

ZONDAG 11 Sept. : 
14.00 u. St. Michiels-Gestel

S.C.B. 

WOENSDAG 14 Sept.: 
18.00 u. Voetbaltraining junioren 

DONDERDAG 15 Sept.: 
18.00u. Voetbaltraining senioren 
19.3.0u. Repetitie Harmonie 
20.00u. Repetitie Zangkoor 

VRIJDAG 16 Sept. : 
18.00 u. Hockey-training 
20.00 u. Tafeltennissen 
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Welkom! 

Een hartelijk woord van welkom richt ik tot allen. 
die naar Best zijn gekomen om mee te spelen in 
het internationaal voetbaltournooi, of om hun land
genoten bij deze wedstrijden aan te moedigen. 
Het is ons een grote eer U allen te mogen ontvangen. 
en het is onze oprechte wens, dat -Uw verblijf in 
Best U veel voldoening zal mogen schenken. 

A. Nossek, Directeur.

Bienvenu à tousf 

J'adresse un cordial mot de bienvenue à tous 
ceux qui son·t venus à Best. soit pour participer 
d'une manière active au tournoi international de 
football. soit pour encouràger leurs compatriotes 
tors de cette compétition. C'est pour nous un 
grand honneur de pouvoir vous reç:evoir, vous tous, 
et nol!s souhaitons, à juste titre, que votre séjour 
à Best, vous procure beaucoup de satisfaction. 

A. Nossek, Directeur.

Welcomef 

1 extend a cordial welcome to all those who have 
come to Best to join in the international football 
competition or to encourage their countrlJmen in 
these matches. We highllf appreciate being in a 
position to give lfOU this reception and we sin
cerellf hope that lfOU ma4 have a ver4 good time 
in this countr4. 

A. Nossek, Managing Director.



HIOOF DPUNîEN VAN IHIElr PROGRAMMA 

VRIJDAG 26 Aug. 

9.00 u. 

Elftal van Vernon 

,_ ---=------

Trip van de Franse en Engelse deelnemers 
naar Amsterdam, Volendam en Marken. 

ZONDAG 28 Aug. 
-----------

14 30 fw�],�"!-'l;;J,) 
. u. \fr. ·-, .;-.,'.;:;'··l 

iFinales van de voet
balwedstrijden. 

20.00 u. Diner. 

21.30 u. Slotbal. 

* 

S.C. Hellocourt promoveerde in 
1948 naar de 1 e klasse van de 
Franse Voetbalbond. S.C. Tilbury 
behaalde in 1948 het kampioen
schap van haar afdelïng, de South 
Essex League. Vernon was in het 
seizoen 1948/1949 kampioen in de 
Ere-afdeling van de Franse Ama
teur-Voetbalbond. 

DONDERDAG 25 Aug. 

11.45 u. 
Aankomst van de En
gelse deelnemers. 

* 

De beide teams uit 
Frankrijk komen in de 
aY.o_ncLil!. Best aan. 

ZATERDAG 28 Aug. 9.00 u:�r 

�-e�ic.htiging_ van d�fabrieken. 
13.30 u. Eerste deel van de voetbalwed
strijden. 's Avonds bezoek aan de Benelux
tentoonstelling te Eindhoven. 

Elftal van Tilbury 

--

Elftal van Hellocourt 

Resultaten -vroegere 

1939 te Best: 

S.C.B. -Hellocourt i-0
S.C.B.-Tilbury 2-0
Tilbury-Hellocourt 4-1
le prijs voor _S.C.B.

1947 te Vernon: 

.C.B.-Tilbury 3-5
Hello,murt-Vèrnon §.-2

Features of the -program 
i'I! 

Friday 26th August: 
Trip to Amsterdam, Volendam, 
Marken 

Saturday 27th August: 
In the morning: View of the factory 
In the afternoon : First part of the 
matches 
At night: Visit to the Benelux· show 
Eindhoven 

Sunday 28th August: 
In the afternoon : Finals of the matches 
At night: Dinner and flnal hall. 

Hellocourt-Tilbury 
S.C.B.-Vernon
1 e prijs voor Hellocourt.

1947 te Tilbury: 

S.C.B. -Hellocourt
Vernon-Tilbury
S.C.B. -Tilbury

Principaux points 
du programme 

V endredi 26 Août: 
Excursion à Amsterdam, 
Volendam, Marken 

Samedi 27 Août: 
Le matin: 
Visitation de J'u1ine 
Après-midi: 
Première partie du tournoi 
Le soir: 
Visitation de J'exposition 
Benelux 

Dimanche 28 Août: 

Après midi: 
Revanche et finale du 
tournoi 
Le soir: 
Grand diner et bal de 
clöture. 

Tournooien 

1-0 Vernon-HelloCGurt 3-0
0-1 1 e prijs voor Vernon. 

1948 te Hellocourt 1 

S.C.B.-Vernon 1-0
Hellocourt-Tilbury 3-1

0-1 Tilbury-Vernon i-0
3-2 S.C.B. -Hellocourt 1-4

2-0 l e prijs voor Hellocourt.

S.C.B. Best



miistr@ei� 1 VAN 1939 . TOT 1949 

�me womtr(;)At11F@WJe�@@1m� 
In Februari ·1939 werden 
de eerste pla·nnen gemaakt 
om de voetbalelftallen van 
onze fabrieken in Hella
court en Tilbury 'naar Ne
derland utt te nodigen. Het 
werd de eerste ontmoeting 
ïn Best. In 1938 had er al 
een ontmoeting plaats ge
had · tussen Hellocourt en 
Tilbury in Frankrijk, welke 
wedstrijd in een dubbel
blanco eindigde. 
Het begin was gemaakt. 

--BE-ST-WlN-T

TOURNOOI 1939

Op overtuigende wijze hebben 
de voetballers van Best i'n 1939 
gi:toond, dat zij het sterkste elftal 
hadden. Hellocourt ging met 4-0 
en Tilbury met 2-0 ten onder. 
S.C.B. kwam met de volgende op
stelling u.it: 

Doel: N. v: Wees. 
Achter: Dillen, Strijbosch. 
Midden: P. v. Hees, J. v. Hees, 

V/ .. Schee.�.�-- __ 
Voor: v. d. Gevel, Boender, de 

Wit, v. Doorn, Lauwers. 
Er werd gespeeld op een 

,,Za·ndterreintje" achter de inter
naten, alle accomodatie was slecht, 
maar ons elftal wist de Cup te 
winnen. 's Avonds op het bal 
rçikte de toenmalige Directeur van 
Best Dr. Fiks! de beker uit aan 
captain Boender. Toen de Engel
sen vertrokken zeide hun begelei

. der tot onze spelers: ,,Neem de 
Bata-cup mede, verdedig haar, 
maar wij stellen alles in· het werk 
de Cup voor 1940 in Engeland t< 
houden. Het volgend jaar staat 
,heel Tilbury voor U klaar om U 
te ontvangen. 

Maar de geschiedenis verliep 
a'nders. De oorlog kwam en tot 
1947 werd er geen voetbaltour
nooi meer gehouden. 

PASEN 1947 

VERNON 

In 1947 kwam Vemon als vier
de, team bij het tournooi en was 
meteen ook gastvrouw voor het 
tournooi, dat met ·Pasen gehouden 
werd. 

Best kwam met een geheel, a·n
der elftal, wat ook bij Tilbury 
en Hellocourt het geval was. In
S.C.B. waren K. de Wit, F. Lau
wers en W. Scheepers de enig
sten, die voor de tweede maal 
meespeelden in een Bata-tournooi. 

Bij Hellocourt en Tilbury waren 
er tesamen slechts vier spelers, 
die het vorige tournooi . hadden 
meegemaakt. 

Het bleek, dat ook de a·ndere 
elftallen w�l meer geoefend en 
met betere krachten oo het veld 
kwamen. S.C.B. verloor in de eer
ste wedstrijd tegen Tilbury met 
5-3. Dit was de mooiste wed
strijd van heel het tournooi. Bij 
de rCJst had S.C.B. een achter
stand van 3-0. Doch na de rust 
werd er ee·n half uur lang door 
ons elftal op het Engelse doel ge
mokerd, totdat het eindelijk nog 

--;;;-aar 4-3 �oor Engeland stond. 
De spanning bleef tot het einde 
bij'na ondragelijk. Totdat Tilbury 
bij een plotselinge doorbraak de 
stand op 5-3 bracht. 

In de verliezer,s>ronde kwam 
S.C.B. uit tegtn Vernon en ver, 
!oor met 1-D, nadat verschillende 
spelers wegens .kleine blessures 
hadden moeten uitvalle·n. Win
naar van dit tournooi werd Hel
locourt, dat met 1-0 van Tilbury 
won en de Bata-cup meenam. 

SEPTEMBER 1947 

TILBURY 

In hetzelfde jaar ging de trip 
naar Engeland, waar 'nu de En
gelsen zich tot doel gesteld had
den om eindelijk eens de Cup te 
winnen, maar ook deze keer gre
pen zij ernaast. S.C.B. kwam in 
haar eerste wedstrijd uit tege·n 
Hellocourt. Een harde wedstrijd 
waarin van beide partijen het 
uiterste gevergd werd. Hellocourt 
won deze wedstrijd met 1-0. 

De volgende dag speelde S.C.l:S:

tegen de andere verliezer Tilbu
ry. Hier won S.C.B. met 2-0. 

Vernon ging deze keer met de 
Cup strijken. 

Onze spelers maakten een tocht 
door Londen, waar zij de verschil
lende wetenswaardigheden te zien 
kregen. Ook gingen zij ·naar b'( 
Wimbley-Stadion, waar zij de 
"Speedway-races", die nu ook in 
ons land zo bekend zijn, volgden. 

Mll 1948 

HELLOCOURT 

Het vierde ïnternationale tour
nooi werd gehouden in BataviLt, 
waar een prachtig stadion is aan
gelegd compleet met sintelbaan. 
Ook daar was de organisatie af 
en deed de gastheer al het moge
lijke om het verblijf van onze 

voetballers zo goed e·n zo aange
naam mogelijk te maken. Ook op 
dit tournooi heeft het gespannen. 
S.C.B. speelde haar eerste wed
strijd tegen Vernon. Dank zij 
onze prima verdediging ei'ndigde 
de wedstrijd in blanco-score: '0-0, 
dus verlenging. 

Het is moeilijk een beschrijving 
te geven van die twee maal 15 
minuten verle'nging. Kort en goed 
Jantje Jansen zette de win'nende 
goal en zal misschien nu nog wel 
voelen, dat zijn clubgenoten hem 
toen bijna fijn drukten. 

=Ook Hellocourt won tegen Til
bury, zoda�e fina e-S:CJ3. 
tegen deze club moest uitkmp.en. 
Twee elftallen tot het uiterste ge
brafld op de overwinnïng, tot het 
uiterste geënerveerd, zoals ook de 
supporters langs de. lijn. S.C.B. 
verloor met 4-1 .. _En de oorzaak? 
Moeilijk te zeggen; de· dag te vo
ren was doelman Bouwman de 
held van het st;di�'n, nu liet hij 

verschillende ballen op onver
klaarbare· wijze door. 

Hellocourt kwam dus voor de 
tweede maal in het bezit van de 
Bata-Cup. 

EN DE BATA-CUP 

1949??? 

Het is moeilijk om te zeggen, 
wie bij dit tau.mooi de Cup mee 
naar huis zal nemen. Tilbury zal 
de eer dit jaar willen redqen, 
want zij is ·nog geen winnaa� ge
weest, maar S.C.B. zal .er een eer 
in stellen juist op eigen terrein 
amp1öeö-0te orde . -E>e -twee 
Franse clubs zijn zware tegenstan
ders. De vier elftallen zij'n aan el
kaar gewaagd en zeer zeker be
loofd het een spannend en inte
ressant tournooi te worden. 

Wij wensen onze jonge·ns veel 
succes ·en hopen dat zij in een 
sportieve strijd de Bata-Cup zul
len winnen. 

Wie wordt winnaar van het lnter

nat,onae!--V0etboltcL:rt1ooi 1949?? 
Voor het internatio'naal voetbal

tournooi hebben wij een soort 
voetbal-pool uit'geschreven. In 
verband met het feit echter, dat 
de loting eerst op Vrijdag wordt 
gehouden, kunnen wij U ·niet alle 
uitslagen laten raden van de wed· 
strijden. 

Onze vraag is nu deze: 
1. Welke van de vier elftallen, 

d{e deel'nemen aan het tour
nooi, komen tegen elkaar in 
de finale? 

2. Welk elftal van deze twee 
wordt winnaar van het tour
nooi en met welke cijfers {geen 
gel;jkspPI, want da'n worden er 
strafschoppen genomen)? 

De prijzen zijn als volgt: 
l e prijs. ·Een paar dames- of heren

schoenen naar keuze. 
2e prijs: Een paar kinderschoenen 

naar keuze. 

3e prijs: Een paar .pantoffels naar 
keuze. 

Aan deze wedstrijd kan iedere 
medewerker .meedoen zonder be
paalde voorwaarden. De onder
staa'nde -fo,rmulieren moeten Za
terdag 27 Augustus vóór 12 uur 
zijn ingeleverd in gesloten enve
loppe op het bureau van de re
dactie ( in de brievenbus) qf- bij de 
portier. 

KERKNIEUWS 

Ned. Herv. Kerkdienst op 
Zondag 28 Aug. om 11.15 u. 
Voorganger Ds. Bakker uit 
Nuenen. In verband met een 
mogelijke aanwezigheid '='v='=aè:':n:"'="'="""""� 
de Engèlse gasten, zal deze 
dienst een liturgisch karakter 
dragen. De Kerkeraad. 

FORMULIER 

1. In de finale zullen uitkomen de twee volgende elftallen:
Hellocourt 
Vernon 
Tilbury 
Best 

(twee elftallen doorstrepen). 

, 2. De· einduitslag van de finale zal zijn: 

voor het elftal uit ...... 

Naam: 

Adres: 

Afdeling: 

... ·····•··· 
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Welkom! 

Een hartelijk woord van welkom richt ik tot allen. die

naar Best zijn gekomen om mee te spelen in het inter
nationaal voetbaltourr.ooi. of om hun landgenoten bij 
deze wedstrijden aan te· moedigen .. 
Het is ons een grote eer U allen te mogen ontvangen. 
en het is onze oprechte wens. dat Uw verblijf in Best 
U veel voldoening zal mogen schenken . 

A. Nossek. Directeur. 

* 

Bienvenu à tous!. 

J'adresse un cordial mot de bienvenue à tous ceux qui 
sant venus à Best. soit pour participer d'une manière 
active au tournoi international de football, soit pour 
encourager leurs compatriotes lors de cette compétition. 
C' est pour nous un grand honneur de pouvoir vous . 
reçevoir, vous tous, et nous souhaitons, à juste titre, que 
votre séjour à Best, vous procure beaucoup de satis
f action-

* 

Welcome! 

A. Nossek, Directeur. 

1 extend a cordial welcome to all those who have come 
to Best to join in the international football competition 
or to encourage their countrymen in these matches. We . 
highly appreciate being in a position to give you this re
ception and we sincerely hope that you may have a 
very good time in this country. 

A. Nossek, Managing Director. 



VERKLARING DER TEKENS. 

A: Inlichtingenbureau met Ambulance (telefoon 62). 
B : Internaat B. 
C : Internaat 1. 
D: Internaat Il. 
E : Postkantoor en brievenbus. 
F : lnternaatstraat. 
G: Fabriek (tel. 33}, lnterlocaal No. JO en Coiffeur en Pedicure 

(a-b), (tel. 55) en verder Restaurant en Bar (c-d), (tel. 81). 
H: Weg naar Eindhoven. 
I : Wilhelminakanaal. 
J : Wilhelminakanaalstraat. 
K : Parkstraat. 
L : Amsterdamsestraat. 
M: ·Schoenmakerstraat. 
N :  W elvaartstraat. 
0: Ba talaan. 
P : Parkeerterrein. 
R: Weg naar sportveld. (De daar gestationneerde service-wagen 

is telefonisch aangesloten onder No. 28). 
T : Beatrixkanaal-zwembad. 
U: Tennisbaan. 
V: Weg naar Best. 

WIE ORGANISEERDEN DIT TOURNOOI? 

TH. VAN EUPEN, Voorzitter 

W. H. MEIJ, Secretaris. 

J. BAAN, Penningmeester. 

H. KLAVER. Lid van het Bestuur. 

H. LOOYMANS, Lid van het Bestuur. 

J. DE LAAT, Hoofdgids en Chef de réception. 
A. VAN DE VLIS, Chef Wedstrijdorganisatie. 

J. SCHAEPMAN, Terreincommissaris. 

C. MEIJLINK, Commissaris Vrije-tijds-besteding. 

P. VAN POPPEL, Commissaris van Vervoer. 

G. VAN DONGEN, Commissaris voor de Maaltijden. 
D. STEENDAM, Commissaris voor de Versiering. 

J. SCHA, Commissaris van Publiciteit. 

J. HAARHUIS, Commissaris van Logies. 

3 



L.S.

* 

Ook het organiserend Comité heet onze gasten uit 
Vernon, Tilbury en Hellocourt hartelijk welkom. Het zal 
ons grote voldoening geven, als U na afloop van het 
tournooi volkomen tevreden weer huiswaarts zult gaan. 

* 

De deelnemende teams van dit tournooi zijn dè Stade 
Porte Normande uit Vernon. de Bata Sports and Social 
Club uit Tilbury en de Sporting Club Bataville uit Hello
court. De wedstrijden zullen plaats hebb,en op het nieuwe 
sportterrein, dat kortgeleden is klaar gekomen en waar
van de voetbalvelden het begin betekenen van een uit
gestrekt complex sportvelden, waarin behalve voetbal ook 
hockey, tennis en zwemmen een plaats zullen krijgen. 

* 

Wij zullen thans aller.eerst de aandacht vestigen op het 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

dat uit de volgende punten bestaat: 

Art. 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens bepa
ling-en en reglementen van de Kon. Ned. Voetbalbond. 
Art. 2. De wedstrijden duren 2 x 45 min. Bij gelijk spel 
zal er 2 x 15 min. worden verlengd. Mocht de stand 
hierna nog gelijk zijn, dan zullen beide partijen .elk vijf 
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penalty's nemen, te schieten door 5 verschillende spelers; 
indien hierna nog geen beslissing is gevallen, dan wijst 
het lot de winnaar aan. Invallers tijdens de wedstrijden 
zijn toegestaan. 
Art. 3. Door loting wordt bepaald welke clubs tegen 
elkaar zullen uitkomen. De loting zal plaats vinden op 

Vrijdagavond 26 Augustus.

Art. 4. De eerste twee wedstrijden vinden plaats op 
Zaterdag 27 Augustus; de verliezersronde en de finale 
worden gespeeld op Zondag 28 Augustus. 
Art. 5. Protesten kunnen niet worden ingediend; de be
sluiten van de scheidsrechte_r zijn beslissend. 
Art. 6. De wedstrijden zullen worden geleid door scheids
rechters van de Kon. Ned. Voetbalbond. 
Art . . 7. De eerste en tweede prijswinnaars zullen een 
beker ontvangen en de beide andere ploegen krijgen een 
herinnering. 
Een extra prijs zal uitgereikt worden aan de club waar
tegen het minst aantal malen gefloten is. 
Art. 8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, 
beslist het bestuur van de S.C.B. Best. 

Op 27 Augustus vindt om 13.30 de Officiële Opening
van het tournooi plaats. Alle elftallen moeten daarbij aan
wezig zijn om zich aan het publiek voor te stellen. 
De eerste wedstrijd begint onmiddellijk na· de officiële 
opening en de tweede pm 16.30 uur. In de pauzes zal 
een oud gilde uit Eindhoven een demonstratie geven in 
vendelzwaaien en de Bata Harmonie zal marsmuziek ten 
gehore brengen. 
De verliezersronde op 28 Augustus begint om 14.30 uur 
en de finale om 16.30 uur. 

5 
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De buitenlandse gasten zullen gidsen krijgen. Voor de 
gasten uit Engeland zijn dit Mej. A. Nouens en de 
Heren P. Rabou, Ph. v. d. Elshout en J. de Laat, tevens 
hoofdgids, kenbaar aan blauwe rosetten. De gidsen voor 
de gasten uit Vernon zijn Mej. E. Glaudemans en de 
Heren R. v. d. Wiel en P. Rommers, die witte rosetten 
zullen dragen, en de gasten uit Hellocourt zullen als 
gidsen hebben Mej. R. Heyer en de Heren E. Fröhling 
en Th. Geertman, Kenbaar aan rode rosetten. 

INLICHTINGENBUREAU. 

Wij vestigen Uw bijzondere aandacht op het bureau 
van het organiserend Comité (A), waar permanent 
iemand aanwezig zal zijn om al Uw belangen te behar
tigen en U alle gewenste inlichtingen te verstrekken. 
Deze persoon kan U in het Frans en Engels te woord 
staan en is per telefoon bereikbaar onder No. 62. 
Op een hier geplaatst bord worden allerlei bijzonder
heden vermeld. 

AMBULANCE. 

Deze is ingericht in gebouw A, telefoon 62, waar Zr. 
v. Maris eventueel hulp zal verlenen; zij is thuis be
reikbaar onder No. 59.

PEDICURE EN KAPPER. 

Deze staan te Uwer beschikking op 26 en 27 Augustus 
van 8-18 uur, in gebouw G a-b, telefoon No. 55. 

MAALTIJDEN. 

Ontbijt tot 9 uur. Lunch tussen 12 en 14 uur en Diner 
tussen 18 en 19 uur. 

7 
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FOTO. 

Zaterdag om 11 uur zal er voor de fabriek een groepsfoto 
gemaakt worden. 

POSTKANTOOR. 

Philatelisten hebben hier gelegenheid volledige series 
Nederlandse postzegels te kopen, benevens prentbrief
kaarten en souvenirs voor hun betrekkingen in het vader
land; 'n brievenbus is er eveneens opgesteld (gebouw E). 

KERK. 

Er zal Zondagsmorgens op een nader aan te kondigen 
uur zowel voor de rooms-katholieken als voor de protes
tanten gelegenheid zijn tot kerkbezoek. 
ONTSPANNING. 

In het restaurant en de bar ( Gebouw G c-d, telefoon 81) 
zult U recreatie kunnen vinden. Daar, of op het terras 
buiten, kunt U Uw borrel, bier of koffie drinken, met 
Uw buitenlandse vrienden herinneringen ophalen aan 
vroegere tournooien, nieuwe vrienden maken en de 
kansen bespreken van de diverse clubs in het tournooi. 
Vrijdag wordt per touringcars een tocht gemaakt langs 
Den Bosch, de oude stad Utrecht, door een der mooiste 
delen van ons land, voorbij het koninklijk paleis Soest
dijk, naar Amsterdam, de hoofdstad des lands. Amster
dam, het hart van Holland, �et 800.<JOO inwoners. werd 
gesticht door vissers in de 12e eeuw. De rivier de Amsfel 
splitst de stad in twee delen; de oude stad bevindt zich 
aan de rechteroever van de rivier. In de loop der eeuwen 
breidde de stad zich regelmatig uit en dit gebeurde door 
er telkens een nieuw gracht omheen te graven, waardoor 
Amsterdam zijn bekende halve-maan-vorm kreeg, wat 
aan de stad zo'n bizonder cachet verleent. Langs deze 

9 
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grachten staan de oude patriciërshuizen, waarin vroeger 
de rijke kooplui woonden, en waarin thans kantoren ge
vestigd zijn. Het is een boeiend schouwspel wanneer men 
per salonboot door deze grachten en door de haven van 
Amsterdam vaart. Deze boottocht ·hebben wij dan ook 
in ons programma opgenomen. 
Het is niet mogelijk in deze gids de vele bezienswaardig
heden van Amsterdam te noemen. Alleen al de opsom
ming van de 70 musea, waaronder het Rijksmuseum en 
het Indisch museum, zou een pagina vullen. 
Wij gebruiken in Amsterdam het middagmaal in de 
Wintertuin van Hotel Krasnapolsky, om daarna per bus 
en boot het uitstapje te maken, dat elke vreemdeling 
maakt, n.l. naar Volendam en het eilandje Marken, de 
schilderachtige dorpjes met hun bonte klederdrachten. 
's Avonds wordt U een koffiemaaltijd aangeboden in De 
Raadskelder te 's-Hertogenbosch. Deze "kelder" dateert 
uit 1529, werd vroeger gebruikt als gevangenis, later als 
tapperij en markthal. en thans is er een gezellig restau
rant -�ndergebracht. 
Zaterdagsmorgens zullen de bezoekers gelegenheid heb
ben de fabrieken te Best te bezichtigen, terwijl Zaterdags
avonds gelegenheid is tot een bezoek aan de Benelux
tentoonstelling te Eindhoven. 

Als de finale van het voetbaltournooi gespeeld is, wordt 
aan de gasten en vele genodigden een groot diner aan
geboden in gebouw E. Aanvang 8 uur. Na afloop waar
van in gebouw G een slotbal zal zijn. 

Wij hopen, dat dit programma U een onbezorgde tijd zal 
verzekeren en wensen U allen veel genoegen. 

A u g us t u s  1 9 4 9. HET COMITÉ. 

I I 



Hoofdpunten 
VAN HET PROGRAMMA 

* 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS: 

TRIP NAAR AMSTERDAM, VOLENDAM, 
MARKEN. 

* 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS :

's Morgens: 

. BEZICHTIGING FABRIEK (9-11 uur) 

'sMiddags: 

EERSTE DEEL WEDSTRIJDEN ( 13.30 uur) 

's Avonds: 

BEZOEK BENELUX
LANDBOUWTENTOONSTELLING 

* 

ZONDAG 28 AUGUSTUS: 

's Morgens: 

KERKBEZOEK 

'sMiddags: 

FINALES WEDSTRIJDEN ( 14.30 uur) 

's Avonds: 

DINER en daarna SLOTBAL (20 u. en 21.30 u.) 

I2 

l 

Le comité organisateur adresse un mot de bienvenue à 
nos hötes de Vernon, Tilbury et Hellocourt. Ce sera 
pour nous une grande satisfaction si, une fois Ie tournoi 
terminé, vous retournez contents chez vous. 

* 

Les équipes participant à ce tournoi sont: Ie Stade Porte 
Normande de Vernon, Ie Bata Sports and Social Club 
de Tilbury et Ie Sporting Club Bataville de Hellocourt. 
Les compétitions auront lieu sur la nouvelle plaîne des 
sports qui vient d'être aménagée et dont Ie terrain de 
rootball est Ie début d'un vaste ensemble de terrains de 
sports ou on réservera une place non seulement au foot
ball, mais aussi au hockey, au tennis et à la natation. 

* 

Nous attirons d'abord votre attention sur Ie 
REGLEMENT DU JEU 

qui comprend les points suivants. 

Art. 1. Toutes les parties seront jouées selon les stipu-
· 1ations et règlements du Kon. Ned. Voetbalbond.

Art 2. Les parties durent 2 fois 45 �in. En cas d'égalité,
Ie jeu sera prolongé de 2 fois 15 min. Si, après célà, la
situation reste inchangée, on accordera à chacune des
deux parties 5 penalties à placer par 5 différents joueurs.
Si après célà, aucune décision n' est encore intervenue,
Ie gagnant sera désigné par tirage au sort. Au cours de
la compétition. Ie remplacement est permis.

Art. 3. Les adversaires seront désignés par tirage au sort.
Le tirage -aura lieu le Vendredi Soir 26 août.
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Art. 4. Les deux premières luttes auront lieu Ie samedi 

27 août; la revanche et la finale seront jouées Ie dimanche 

28 août. 

Art. 5. Les protestations ne seront pas admises; les dé
cisions des arbitres seront sans appel. 

Art. 6. Les arbitres du Kon. Ned. Voetbalbond dirigeront 

les compétitions. 

Art. 7. Décernement des prix: les deux premiers gagnants 

recevront une coupe, les deux autres clubs un souvenir. 

!'Equipe qui aura fait Ie plus petit nombre de transgres
sions recevra un prix spécial. 

Art. 8. Le comité du S.C.B. Best, décidera dans les cas 

non prévus par Ie règlement. 

L'ouverture officielle du tournoi aura lieu Ie 27 août 

à 13 heures 30. Toutes les équipes devront y être pré

sentes afin de se présenter au public. La première Jutte 

commence immédiatement après !'ouverture officielle et 

la seconde à 16.30 heures. Pendant les pauses, une vieille 
gilde de "vendelzwaaiers" d'Eindhoven donnera une

démonstration et !'Harmonie de Bata exécutera des mar

ches. Le 28 août, la revanche commencera à 14.30 heures 

et la finale à 16.30 heures. 

Les hötes étrangers recevront des guides par groupe. 

Pour les hötes venant d'Angleterre, M.elle A. Nouens 

et Messieurs P. Rabou, Ph. v. d. Elshout et J. de Laat. 

guides en chef, seront tous reconnaissables à des rosettes 

bleues. Les guides des hötes de Vernon sont M.elle E. 

Glaudemans et Messieurs R. v. d. Wiel et P. Rommers, 

qui porteront des rosettes blanches, et les hötes de Hello

court auront pour guides M.elle R. Heyer et Messieurs 
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Guides Guides 
HELLOCOURT 

VERNON 

R. Heyer 
E. Glaudemans 

Th. Geertman 
R. v. d. Wiel 

E. Fröhling P. Rommers 
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E. Fröhling et Th. Geertman, reconnaissables à des
r.osettes rouges.

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS. 

Nous attir,ons spécialement votre attention sur Ie fait 
que· Je comité organisateur a prévu un bureau (A) oû il 
y aura, en permanence, une personne prête à satisfaire à 
tous vos désirs et à vous donner tous les renseignements 
désirés. Cette personne parle Ie français et l'anglais et on 

peut l'atteindre par téléphone, No. 62. 
Sur un écriteau, placé ici, toutes sortes de détails seront 

annoncé. 

AMBULANCE. 

Elle est installée dans Ie bätirnent A, Tel. 62, oû M.elle 
v. Maris vous prêtera son aide éventuelle; on peut
l'atteindre par téléphone chez elle au No. 59.

OFFICES RELIGIEUX. 

Le dirnanche rnatin, il y aura tant pour les catholiques 
que pour les protestants !'occasion d'aller assister à un 
office religieux dont l'heure est encore à déterrniner. 

REPAS. 

Petit déjeuner jusqu'à 9 heures, Déjeuner 12-14 heures, 
Dinër 18-19 heures. 

PHOTO. 

Le sarnedi 27 août 11 heures on photographiera toutes 
les équipes devant l'usine. 

PEDICURE ET COIFFEUR. 

lis seront à vo'tre disposition les 26 et 27 août de 8 à 18 
heures, dans Ie bätirnent G a-b, tél. 55 .. 
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BUREAU DE POSTE. 

Les philatélistes auront ici !'occasion d'acheter des séries 
complètes de timbres-poste N éerlandais, ainsi que des 
cartes postales illustrées et des souvenirs pour leurs amis 
et connaissances dans leurs pays respectifs. Une boîte 
aux lettres sera installée: ( Bätiment E). 

RECREATIONS. 

Au restaurant et au bar (Bätiment G c-d, tel. 81) vous 
pourrez y trouver des récréations. 
Là, ou sur la terrasse, au dehors, vous pouvez prendre 
votre goutte, votre verre de bière ou votre tasse de café, 
évoquer des tournois antérieurs avec des amis étrangers, 
faire de nouveaux amis et sans doute, parler les chances 
des différents clubs du tournoi. 
Vendredi sera organisée une excursion en autocars par 
Bois-le-Duc, par la vieille ville d'Utrecht, à travers une 
des plus· belles régions de notre pays, on passera devant 
Ie palais royal de Soestdijk et ensuite, on visitera Am
sterdam, la capitale. 
Amsterdam, Ie coeur de la Hollande, ville de 800.000 
habitants, fut fondée par des pêcheurs au Xllème siècle. 
La rivière Amstel, divise la ville en deux parties; la vieille 
ville est située sur la rive droite de la rivière. Au cours 
des siècles, la ville s'étendit progressivement et c'est ainsi 
que se creusaient successivement de nouveaux canaux 
d'enceinte gräce auxquels Amsterdam reçut sa forme bien 
connue de demi-lune, ce qui donne à la ville son cachet 
particulier. Le long de ces canaux se trouvent les vieilles 
maisons patriciennes oû habitaient, jadis, fes riches rnar
chands et qu'on a maintenant converties en bureaux. Le 
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spectacle est ravissant de naviguer en bateau de tourisme 

par ces canaux et par Ie port d'Amsterdam. Aussi, avons

nous inséré cette excursion en bateau dans notre pro

gramme. Il est impossible de citer dans ce guide les nom

breuses curiosités d'Amsterdam. Rien que l'énumération 

des 70 musées, parmi lesquels nous citerons Ie Musée de 

l'Etat, et Ie Musée Colonial, remplirait toute une page. 

Nous prendrons, à ,Amsterdam, Ie déjeuner au Jardin 

d'hiver de l'hótel Krasnapolsky après quoi nous ferons 

une excursion en autobus et en bateau, excursion qu' 

aucun étranger ne manque de faire, à savoir: à. Volen

dam et à la petite île de Marken, ces villages pittores

ques, avec leurs costumes folkloriques bariolés. 

Le soir, on vous offrira un goûter à la Raadskelder de 

Bois-le-Duc; cette cave date de 1529, fut jadis affectée 

en prison, plus tard, en brasserie et halle, et maintenant 

on y a aménagé un restaurant accueillant. 

Samedi matin visite à l'usine. Dans Ie soir on peut visiter 

l'Exposition de Benelux à Eindhoven. 

Aprés la finale du tournoi de football, un grand diner 

sera offert aux hötes et à de nombreux invités dans Ie 

bätiment E à 8 heures après quoi, il y aura un bal de 

clöture dans Ie bätiment G. 

* 

Nous espérons, que ce programme vous assurera de 

l'agrément et nous vous souhaitons, à tous, beaucoup de 

plaisir. 

LE COMITÉ. 

A o û t 1 9 4 9. 
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EXPLICATION DES SIGNES (page 2). 

A : Bureau de renseignements avec ambulances, tél. 62. 

B : Pension B. 

C: Pension I. 

D : Pension Il. 

E: Bureau de poste et boîte aux lettres. 

F : Internaatstraat. 

G: Usine (tél. 33) (interurbain No. 10) et coiffeur et pédicure 

( a-b) tél. 55. Plus loin, restaurant et bar ( c-d) tél. 81. 

H: Route d'Eindhoven. 

I : Canal Wilhelmina. 

J : Wilhelminakanaalstraat. 

K : Parkstraat. 

L : Amsterdamsestraat. 

M: Schoenmakerstraat. 

N: Welvaartstraat. 

0: Ba talaan. 

P : Terrain de stationnement. 

R : Route du stade. Cela auto de service ( tél. 28). 

T : Canal Beatrix/Bassin de nation. 

U : Court de tennis. 

V: Route de Best. 
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Principaux points 
DU PROGRAMME 

* 

VENDREDI 26 AOûT : 

EXCURSION.à AMSTERDAM, VOLENDAM. 

MARKEN. 

* 

SAMEDI 27 AOûT : 

Le matin: 

VISITATION DE L'USINE (9-11 heures) 

Après-midi 

PREMIÈRE PARTIE DU TOURNOI 

( 13.30 heures) 

Le soir: 

VISITATION DE L'EXPOSITION BENELUX 

* 

OIMANCHE 28 AOûT : 

Le matin: 

OFFICES RELIGIEUX 

Après�midi : 

REVANCHE ET FINALE DU TOURNOI 

( 14 .30 heures) 

Le soir: 

GRAND DINER ET BAL DE CLöTURE. 

( 20 heures et 21.30 heures) 

•



ONT PRêTé LEUR CONCOURS à L'ORGANISA TION 

DE CE TOURNOI. 

TH. VAN EUPEN, Président. 

W. H. MEIJ; Secrétaire. 

J. BAAN, Trésorier.

H. KLAVIER, Membre.

H. LOOYMANS, Membre.

J. DE LAAT, Guide en chef et chef de réception. ·

A. VAN DE VLIS, Chef d'organisation des compétitions. 

J. SCHAEPMAN, Accommodation du terrain.

C. MEIJLINK, Réc�éations.

P. VAN POPPEL, Transports.

G. VAN DONGEN, Repas.

D. STEENDAM, Ornementation.

J. SCHA, Publicité.

J. HAARHUIS, Logement.

• 

r 

• 

The Organising Committee will not be behindhand in
extending a most cordial welcome to our guests from
Vernon, Tilbury and Hellocourt. We should be greatly
satisfied, if you would carry home the most agreeable
remembrances of your stay here.

* 

The competing teams are the following: Stade Porte
Normande of Vernon, Bata Sports and Social Club of
Tilbury and Sporting Club Bataville of Hellocourt. The
matches will be played in the new football-fields, which
were shortly finished and which form part of a large
complex ,of sporting-grounds, opening up the possibility
of practising not only football but also hockey, tennis,
swimming etc.

* 

We now first want to ask your attention for the
RULES, 

to be observed in this competition.
Section 1. All the matches will be played in accordance
with the rules laid down bij the Royal Dutch Football
Association.

-· Section 2. The matches wil! last twice 45 minutes. In
case of a draw the match will be extended twice 15 mi
nutes. Should this extension also end in a draw, both
teams wil! take five penalty kicks, to ·be shot by five dif
ferent players; if no decision has then been come to, the
winner wil! be assigned by lot. Reserves will be allowed.
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Section 3. lt will be assigned by lot what teams will play 
against each other. The drawing of fo.ts wil! take pl,ace 
on Friday-evening, August 26th. 

Section 4. The first two matches will be played on Sa
turday, August 27th; the match between the losers and 
the final match will be played on Sunday, August 28th. 

Section 5. Protests cannot be made; the referees' deci
sions are final. 

Section 6. The matches will be led by referees of the 
Royal Dutch Football Association. 

Section 7. Award of prizes: the first two prize-winners 
will receive cups, the other two teams souvenirs. 
A special price will be presented to the team which will 
have made the fewest number of breaches. 

Secfi.on 8. In cases not covered by these rules, the Board 
of the S.C.B. Best will decide. 

On August 27th the official opening of this competition 
will take place at 13.30 p.m. On this occasion the teams 
must be present to introduce them,selves to the public. 
Immediately after the official opening the first match 
begins, the seoond match starting at 16.30 p.m. In half
time an old Eindhoven guild will hold a demonstration 
in the art of swinging flags, while the Bata Wind-band 
will play march-music. On August 28th the match be
tween the losers will begin at 14.30 p.m. and the final 
match at 16.30 p.m. 

For each group of foreign guests guides will be avai
lable. For the English guests Miss A. Nouens, Mr. P. 
Rabou, Mr. Ph. v. d. Elshout and Mr. J. de Laat, prin-
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J. de Laat 

Principal guide 

and chef de reception 

Mr. P. Rabou 

Miss A. Nouens 

Mr. Ph. v. d. Elshout 

• 

0 • 

cipal guide, will act as such; they will wear blue rosettes. 

The guides for our guests from V ernon are Miss E. 

Glaudemans, Mr. R. v. d. Wiel and Mr. P. Rommers, 

who will wear white rosettes, and the guests from Hello

court will be guided by Mrs. R. Heyer, Mr. E. Fröhling 

and Mr. Th. Geertman, wearing red rosettes. 

INFORMATION BUREAU. 

We draw your special attention to the bureau of the or

ganising committee ( A). Somebody will be constantly 

in attendance to furnish you with all information desired 

and to promote your interests to the best of his ability. 

Both English and French are spoken. Telephone No. 62. 

All kinds of particulars are mentioned on a notice-board 

placed here. 

AMBULANCE. 

An ambulance is appointed in building A, telephone 

No. 62. Nurse v. Maris will be in attendance to render 

first aid; at home she can be reached by telephone under 

No. 59. 

MEALS. 

Breakfast until 9 o'clock. Lunch between 12-14 o'clock. 

Dinner between 18-19 o' clock. 

PHOTOGRAPH. 

A photograph of all our guests together wil! be taken 

on Saturday 11 o'clock in front of the factory. 

CHIROPODIST AND HAIRDRESSER. 

In Building G a-b, telephone No. 55, both a chiropodist 

and a hairdresser will be at your disposal on August 

26th and 27th from 8 a.m. to 18 p.m. 
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POST-OFFICE. 

Philatelists wil! have the opportunity of buying com
plete series of Dutch stamps. as wel! as picture post
cards and souvenirs for your relations at home; you wil!
also find a letter-box there ( Building E).

CHURCH. 

On Sunday-morning. at an hour to be announced yet, a
mass wil! be said for ·Our Roman-Catholic and a service
held for our Protestant visitors.

ENTERTAINMENT. 

In the restaurant and the bar ( Building G c-d. telephone
81) you wil! find entertainment. There. or on the outside
terrace. you can have your drop, ale or coffee, bring up
memories with your foreigh friends, make new friends
and discuss the chances of the various competing teams.
On Friday a trip wil! be made by sightseeing-car. Going
along Den Bosch, the old city of Utrecht, through on�
of the most beautiful parts of our country, along the
Royal Palace Soestdijk, we reach Amsterdam, the capita!
of the country. Amsterdam, the heart of Holland, with
800.000 inhabitants, was founded by fishermen in the
12th century. The river Amstel divides the town into
two parts; the old town lies on the right bank o·f the
river. In course of time the town was regularly extended,
which was clone by digging new canals around it. That
is the reason why Amsterdam is built in the form of a
half-moon. which gives it such a typical aspect. Along
these canals rise the old patriciars' houses, where in
fermer times the wealthy merchants had their residence

30
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and in which we now find the offices or large trading
companies. banks etc. What a fascinating spectacle it is,
sailing through these canals and through the port of
Amsterdam by pleasure-boat.
It is impossible to mention all the sights of Amsterdam
in this guide-book. They are too numerous! A full page
would be filled. if only we should give here an enume-
ration of all the Amsterdam museums - 70 in all -.
including the National Gallery and the Indian Museum.
Dinner wil! be taken in the Winter Garden of Hotel
Krasnapolsky and afterwards we are going to make the
trip which no visitor to this country should miss: the
trip to Volendam and Marken, the picturesque villages,
famous for their gay attires.
In the evening a lunch-party wil! be given in the so-called
.. Raadskelder" (i.e. the cellar under the townhall).
's-Hertogenbosch. This "cellar" dates from 1529, was
formerly used as a prison, later as an ale-house and a
market-hall, and is now a cosy restaurant.
On Saturday-morning view of the factory, whcreas
during the evening opportunity will be given to visit
the Benelux Exhibition at Eindhoven.
When the final match of this competitio:i has been
played, the guests wil! be entertained at a great dinner
in Building E at 8 o'clock, which wil! be followed by

• a final bal! in Building G.
We wish you a lot of fun, hoping this programme wil!
give you a pleasant time.

THE COMMITTEE.
A u g u s t  1 9 4 9.
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Features. of the program 
* 

FRIDA Y 26TH AUGUST : 

TRIP TO AMSTERDAM, VOLENDAM. 

MARKEN. 

• 
SATURDAY 27TH AUGUST: 

In the morning: 
VIEW OF THE FACTORY (9-11 o'clock). 

1 n the afternoon : 
FIRST PART OF THE MATCHES 

( 13.30 o'clock) 

At night: 
VISIT TO THE BENELUX SHOW 

EINDHOVEN 

* 

SUNDA Y 28TH AUGUST: 

1 n the_ morning : 
CHURCH 

·• 1 n the af ternoon : 
FINALS OF THE MATCHES (14.30 o'clock). 

At night: 
DINNER AND FINAL BALL. 

(20 and 21.30 o'clock) 
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EXPLANATION OF THE SIGNS (page 2). 

A : Information Bureau with Ambulance ( tel. 62). 
B : Boarding Establishment B. 
C : Boarding Establishment 1. 
D : Boarding Establishment II. 
E : Postoffice and Letter-box. 
F : Internaatstraat. 
G: Works {telephone 33) (trunk tel. 10) chiropodist and hair

dresser's {a-b) telephone 55; restaurant and bar (è-d), tele
phone 81. 

H: Road to Eindhoven. 
I : Wilhelmina Canal. 
J : Wilhelmina Canal Street. 
K: Park Street. 
L : Amsterdam Street. 
M: Shoemakers' Street. 
N: W ellfare Street. 
0: Bata Avenue. 
P : Parking-place. 
R : Road to sporting grounds ( and service-car; telephone 28). 
T : Beatrix/Swimming-bath. 
U: Tennis Court. 
V: Road to Best. 

* 

WHO CO-OPERA TED IN ORGANISING 
THIS COMPETITION? 

TH. VAN EUPEN, Chairman. 

W. H. MEIJ, Secretary. 

J. BAAN, Treasurer.
H. KLAVER, Member.

H. LOOYMANS. Member.

J. DE LAAT, Principal guide and chef de recep.tion.

A. VAN DE VLIS, Organizer of matches.
J. SOHAEPMAN, Groundsman.

C. MEIJLINK, Entertainment.

P. VAN POPPEL, Transport.

G. VAN DONGEN, Meals.

D. STEENDAM, Adornments.
J. SCHA, Publicity.

J. HAARHUIS, Lodging.
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-----. 

• 
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Uitslagen Résultats Results 

• 

• 

Ontwerp en tekening omslag: J. Scha. 

Samenstelling gids: W. H. Meij. 

Druk: Schriks" Drukkerij, Asten. 

Tafel- en Zaalversiering: Mille Fleurs, Eindhoven. 
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Internationaal Voetbaltournooi 194.9

C DE BATA-CUP VOOR BEST ) , UIT DE PERS "Veelzon,bToemPn enfl.eurige 

toiletten van een internationaal gPzelschap, vrolijke lonen van 

het keurige Bata-corps, hoog hezoi>k van de Heer Thomas 

Bata jr. Pn een korte maar hartelijke toespraak van de Heer 

Nossek, de directeur van Bata-Besl. Dat was de opening van 

het internationaal voetbnltournooi in Bata-Best. " (Marathon) 

.. Bata-tournooi te Best. Organisatie best verzorgd." 

- --"--�---- �

net int��nationaal voetbaltournooi is voorbij. Onze 
�asten z11n vertrokken. Overgebleven zijn: de nieuwe
lichtmast op het parkeerterrein, slaperige gezichten en 
schorre kelen. 
Een v?etbaltournooi, dat zijn weerga niet heeft in de 
v�rsch1Jlende Bata-tournooien, een tournooi, dat orga
msatorisch af was. 

Einzug der gladiato�en 

Het was Donderdag 25 
Augustus 's morgens om 10 
uur toen het Engelse team 
in Best arriveerde. Al dade
lijk bleek, dat de organisa-

. tie op rolletjes zou gaan. 
Ontvangst op, het informa
tie-bureau, uitreiking van de 
enveloppen met alle gege
vens en .. ···· de gidsen ston
den klaar om de ga.sten 
naar hun kamers te bren
gen. De grote cup ( de juiste 
hoogte was 1 meter) trok 
onmiddellijk de belangstel
en Mr. Young, de leider 
van het team verzekerde ons 
al dadelijk, dat deze Bata
cup zou verhuizen naar En
geland. En indachtig het ge
zegde "Keep fit" werd er 
's middags in de brandende 
zo� · een fiks partijtje ge
tramd. 

De Franse teams hadden 
!aten weten, dat zij pas laat
m de avond zouden arrive
ren en om half tien reed de

grote bus binnen van Stade 
Porte Normande met een 
enthousiast gezelschap uit 
V ernon. Zij waren W oens
dag avond reeds vertrokken 
en hadden vlak bij de Fran
se grens overnacht. Hello
court kwam een uur later 
binnen en zo waren de elf
tallen met hun reserves en 
verzorgers compleet. 

De loting 
Rond elf uur, toen het 

hele ·gezelschap in bar en . 
restaurant bij elkaar was eh 
Smokey zijn oude vriend 
Gérard had ontdekt en Per
cy de namen van de gidsen 
van buiten had 'geleerd, 
kwam de voorzitter van 
S.C.B. de Heer Klaver met 
de traditionele hoed met 
lootjes en mocht Madame 
Lev�sseur, echtgenote van de 
personeelchef uit Vernon. 
een lot trekken. Het eerste 
lot was voor Tilbury, het 
tweede voor Vernon, zodat 

(wordt vervolgd pag. 2) 

(Sportwereld) 

"Bola zou niet Bata zijn. wanneer ook het diner niet lol in 

de, perfectie verzor,gd was." (Marathon) 

.. Een lournooi met een sfeer zoals men die bij interland

wedstrijden maar zelden aantreft." (Oost-Brabant) 

Aan allen die hebben medegewerkt aan 
voetbaltournooi, onze oprec'1te dank. 

de organisatie van het 
v. Eupen 

PROGRAMMA 
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1949 

bij gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan Best. 

hun gevolg zich naar het monu
ment voor oorlogsslachtoffers van 
Best begeven, waar H.M. de Ko
ningin een krans zal leggen als 
ere-saluut aan alle oorlogsslacht
offers van Brabant. 

, L. uu1 u..1. .1. i::.ttLIJ1'. zal het Ko
ninklijk Paar de Gemeente Best 
passeren voor het officiële bezoek . 
aan de Provincie Noord-Brabant. 
Komende uit de richtïng St. Oe
denrode zal door de Nieuwstraat 
en Dorpsstraat langzaam gered�n 
worden. 

f!ierna zal door de Burge
meester aan H.M. de Koningin 
als geschenk van de Gemeente 
Best ,worden aangeboden het door 
de Brabantse kunstenaar Luc. van 
Hoek gecalligrafeerde Voorstel en 
Raadsbesluit, gedaan resp. geno
men op de Kroningsdag van H.M. 
Koningin Juliana met betrekking 
tot de benaming van de straten 
in het Wilhelminadorp, welke be
naming een blijvende hulde bete
kent aan Oranje en het Verzet. 

ALLE schoolkinderen van Best 
zullen hier vanaf 11.30 . uur aan 
beide zijden va'n deze straten op
ges.teld staan, voorzien van vlag
getJes, zodat zij één haag van 
'vlaggende kinderen zullen vor
men: Hierbij wordt een dringend 
beroep gedaa'!l op alle ouderen,, 

'de schoolkinderen niet van de hun 
toegewezen plaatsen te verdrin
gen, waardoor de kinderen het 
Koninklijk Paar 'aiet zouden kun
nen zien en tevens het effect van 
de vlaggende haag zou verloren 
gaan. 

De Ouders worden verzocht de 
kinderen zoveel mogelijk met 
oranje strikken en sjerpen te 
tooien, terwijl de bewoners van 
de Vleut, Nieuwstraat, Dorps
straat, Oir_.;chotseweg en Aarle 
uiteraard huis aan huis vlaggen, 
waardoor zij de vertolkers zijn 
van de vreugde, die Noord-Bra
bant gevoelt bij gelegenheid van het 
Koninklijk bezoek. 

Het Kruispark is op 7 Septem
ber tot na het bezoek van H.M. de "Koningin uitsluitend toegan-, keltJk voor diegenen, die daartoe van de Burgemeester een schrif, telijkc: uitnodiging ontvangen heb
ben. 

Deze uitnodiging dient alsdar: 
te worden medegebracht. 
2.00 uur: Gratis filmvoorstelling 

voor de kleuters van alle kleu
terscholen en de kinderen van 
de Ie klas 'van alle Lagere 
scholen (jongens en meisjes) in 
Bio-Best. 

Als de stoet gepasseerd is gaan 
ALLE kinderen naar de St. Ber
nardusschool (Hoofd de Heer 
Maas). waar zij een foto van het 
Koninklijk Paar ontvangen met 
toepasselijk onderschrift ter her
inrnicing aan dit bezoek. 

3.3Ü uur:, Gratis filmvoorstellïng 
voor de meisjes van de Lagere 
scholen vanaf de 2e klas, als
mede voor de meisjes van de 
v.g.l.o.-school en de U.L.0.
school in Bio-Best. 

Bij het Kruispark zullen H.M. Ko-

ningin Juliana en Z.K.H. Prins 

' 
Bernhard door Burgemeester en 
Wethouders worden ontvangen, 
waarna Koningin en Prins met 

5.30 uur: Gratis filmvoorstelling 
voor de jongens van de Lagere 
scholen· vanaf de 2e klas, als
mede voor de jonge·ns van de 
U.L.0.-school en Thomas-Bata
Nijverheidsschool in Bio-Best. 
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deze twee elftallen het eerst 
in het veld zouden komen 
in de strijd om de Bata-cup. 
Best zou eerst tegen Hello
court moeten spelen. 

In feite van weinig belang, 
want ... Best moest de Cup 
winnen. 

De trip 

Voor de volgende dag 
was een reis naar Amster
dam, Volendam en Marken 
voorbereid en alles zou pre
cies volgens programma en 
tijd verlopen· hebben, wan
neer niet enkele gasten uit 
Eindhoven te laat arriveer
den. 

Om half tien vertrokken 
we toch, twee grote bussen 
met radio en microfoon aan 

oor . En nu kre1Jen·de gid 
sen hun werk, want er is 
voor een buitenlandse gast 
veel te zien en te vragen. 
Bruggen over rivieren, wind
molens, bonte koeien, lage 
weilanden, fietsend Neder
land, het is voor hen alle
maal interessant. 

Even buiten Utrecht werd 
gestopt om: de dorstige 
kelen te laven, maar heel 
even, want de dag was 
eigen IJ 
programma af te werken. 

Om half een waren wij in 
Amsterdam en na een heer
lijk diner in hotel Krasna
polsky ging het per bus ver
der naar Volendam in gezel
schap van een gids, die pre
cies wist te vertellen,- wat 
we uit het raam van de bus 
konden zien. En dat hij een·

"
ervaren

" 
gids was, bewees 

wel het feit, dat hij zelfs al
de namen van plaatsen, 
waar wij langs kwamen, in 

Frans en Engels kon verta-
1en. 'Zo was -Breek in Wa
terland 

"
l' eau sur pantalon" 

en 
"
trousers in waterland". 

On your right hand the rail
way, the railway, the rail
way, à droite Ie chemin de 
fers, Ie chemin de fers." 
Toen we dat wisten kwa
men we in Volendam. 

Volendam en Marken 

En toen de eerste jongens 
(of meisjes???. Je kunt het 

niet zien) in het zicht kwa
men puilde de bus uit. En 
de dames trokken hun rok
ken glad over de zitting en 
de Fransman zette zijn ca
lotje af. Alleen de Heer 
Fröhling hield zijn alpino 
op. 

In Volendam lag de boot 
al klaar, veel tijd voor een 
souvenir was er niet èn al 

gauw lagen we in volle zee 
met Marken in zicht. 
Na twintig minuten stoom
den we de haven binnen, 
waar we ópgewacht werden 
met rammelende bussen 
voor allerlei liefdadige doel
einden en waar een Marker 
vrouw als de rattenvanger 
van Hameien ons naar haar 
huis floot om dat van bin
nen te bekijken en ook het 
prachtig bruidskleed, dat zij' 
ettelijke jaren geleden zelf 
nog had gedragen. Toen 
we al dat fraais gezien had
den, vroeg zij aan Mr. 
Gaines uit Hellocourt, of hij 
de geestelijke vader was van 
dit illustre gezelschap en 
omdat hij ja knikte, mocht 
hij ook vader van het mate
riële zijn en in zijn porte
monnaie grijpen om de los
prijs te voldoen. 

Madame en Monsieur 
Zimmer uit Hellocourt lie
ten zièh op de foto zetten 
door de 

"
fotograaf van 

Marken" en schrokken, toen
zij hoorden, dat die 'foto
graaf een Bataman uit Best 
was en Madame Tichy 
speelde Moedertje "avec les 

arker etits''. 

in de Mé\rker beurzen was 
verdwenen konden we weer 
vertrekken en via V olen
dam ging het weer terug 
naar Amsterdam. 

Oud Amsterdam 

Het was al zeven uur in 
de avond, toen de rondvaart 
begon door de grachten van 
Amsterdam. Misschien was 
deze tocht voor onze gasten 
wel het meest interessant. 
Amsterdam uit de Gouden 
Eeuw met zijn rijke koop
manshuizen_en,..zijp. oude ge
veltjes, de Schreierstoren en 
het huis van Michiel de 
Ruyter. Het is allemaal 
machtig inté:ressant. 
En pas toen we weer bij 

"Ino
vex" in de bussen stapten, 
begonnen we te ljllerken, .dat 
we moe waren en...... dat 
.. Inovex" gesloten was, zo
dat niemand van· ons even 
binnen kon wippen. 

In de gevangenis 

De terugreis verliep zeer 
voorspoedig. De' Engelsen 
gaven een bonte avond voor 
de microfoon in de autobus 
en er is danig gelachen en 
uit volle borst gezongen. 
Den Bosch werd aangedaan 
en in de Raadskelder, een 
oude gevangenis, hebben we 

knus ons avondmaal ge
bruikt, dat goed en overda
dig was in de gunstige zin 
van het woord. En toen we 
nog even in het straatje ge
keken hadden, waar de cou
reur Gerrit Schulte woont, 
ging het in volle draf huis
waarts. 

Om half 12 waren we 
weer in Best en het duurde 
niet lang of al onze gasten 
waren in diepe rust. 

Het tournooi 

Nadat de Zaterdagmor
gen door de Engelsen was 
besteed om inkopen te doen 
in Eindhoven en door de 
Fransen om te trainen gin
gen de spelers, voorafge
gaan door de -Bata-harmo� 
nie naar het sportpark. 

Onze junioren vormden 
een erehaag en om half twee 
kwamen de spelers onder luid 
applaus op het veld, waar 
zij eerst door de Heer Nos
sek werden toegesproken. 
,.Het is een goede traditie, 
dat de voetbalteams van 
onze buitenlandse Bata-fé:i
brieken ieder jaar tegen el
kaar uitkomen in 'n sportieve 

gasten van arte we om. 
Verdedigt de eer van Uw 
ploeg met uiterste energie 
en moge deze ontmoeting 
de onderlinge vriendschap 
verstevigen en moge de bes
te ploeg winnen." 

Hierna werden de Fran
se-, Engelse- en Nederland-· 
se volksliederen gespeeld. 

De· Heer Thamos Bata 
maakte persoorrlijk kennis 
met alle spelers en drukte 
hen de hand· en verrichtte 
daarna de aftrap. 

Toen kon de grote strijd 
gestre en w den. 

Het feestdiner 

"Goéde wijn behoeft geen 
krans en Bata zou niet Bata 
zijn, wanneer ook het diner 
niet tot in de perfectie ver
zorgd was", schreef het sport
blad "De Marathon". En 
met deze woorden werd wel 
heel duidelijk aangetoond, 
dat de huishoudelijke dienst 
voor haar taak berekend was. 
Op het einde van het diner 
sprak eerst de gastheer, de 
Heer Nossek: ,,Ik prijs mij 
gelukkig gastheer te zijn van 
dit illustre gezelschap. Het 
is misschien onbeleefd om 
als gasthe!êr, de Ie prijs in 
de wacht te slepen, maar waar 
gestreden wordt, kan maar 

een winnaar zijn. Ik 'ben 
trots op onze jongens en 
wens hen nogmaals geluk. 
Ik dank de Heer van Eupen, 
voor de grote moeite, die 
hij zich heeft getroost om 
dit tournooi zo perfect te 
organiseren. 
Ik houd niet van lange 
speechen. Ik wil onze buiten
landse gasten een souvenir 
geven als herinnering aan 
dit tournooi en wens U allen 
nog een prettige avond en 
aile gasten mo�gen een goede 
reis naar huis". 
Nadat de Heer Nossek ook 
nog in het Frans en Engels 
de gasten had toegesproken, 
werden de souvenirs uitge
reikt aan de captains. van 
de elftallen. 
Hierna nam de Heer Thomas 
Bata het woord, zeggend, 
dat liet ook hem plezier deed, 
dat de organisatie goed was. 
De fabriek in Best is in alle 
opzichten de naweeën van 
de oorlog te boven gekomen. 
En de Heer Bata besloot 
zijn speech in het Hollands: 
"Ik wens de Hollandse ploeg 
van harte geluk met de be
haalde overwinning." 
Meneer V ogt zeide, dat het 
de eerste keer is, dat het 

oorlo 
van kracht 

en · vooruitgançi ook in de 
fabriek. In 1947 was Holland 
vierde. in Vernon, daarna 
derde i� Tilbury en 1,948 was 
Holland tweede in Hellocourt 
en nu eerste. Er is een stij
gende lijn waar t� nemen. 
Wij hopen U het volgend -
jaar voor een nieuw tournooi 
in V ernon te zien. 

De Directeur van Tilbury. 
·de Heer Tusa, zei het in
korte woorden: .. It was best.
in Best." Best had het beste
team. Hij dankte de- Heer

. Nossek voor de gastvrijheid
en hij dankte ook de orga
nisatoren. Tot slot gaf hij
alle captains een herinnerings
schild, maar niet aleer gezegd
te hebben: .. Next year we
shall winn."

Ook de Directeur van V ernon
de Heer Patera reikte nog
geschenken uit aan de vier
elftallen.

En zo was dit feestdiner ten
einde en ging het gehele
gezelschap naar de prachtig
versierde cantine, waar nog 
enkele uren gezellig werd 
gedanst en waar Gerard van 
Krevelen met de Romancers 
en The Swinging Nightin
gales de muziek verzorgden. 

Vertrek 

,.Partir c'est mourir un peu", 
zeiden de Fransen en zo was 
het ook deze keer. 
Wat de Heer Nossek bij 
het begin van dit tournooi 
had gewenst n.l. het ver
stevigen van de vriend
schapsband, was gebeurd. 
En zo vertrokken Maandag-

morgen vroeg de Engelsen 
en om 10 uur de Fransen 
weer naar huis. dankbaar 
voor al hetgene, dat zij in 
Best hadden mogen ont
vangen en genieten. 

Onze grootste voldoening 
is : Onze gasten gingen 
voldaan en tevreden huis
waarts!!! 

Hr. COOLHOVEN EXPOSEERT OP DE 

EINDHOVENSE SCHETSCLUB 

Aan de exposit,e van de leden van 
de Eindhovense schetsclub, die 
momenteel wordt gehouden in de 
kunstzaal Peynenburg aan de Wal, 
neemt ook deel onze medewerker 
de heer Coolhoven, die lid is van 
genoemde schetsclub. De heer Cool
hoven exposeert met een aquarel, 
die door de kunstcriticus van het 
Eindhovens Dagblad als "goed 
doorwerkt" werd genoemd, terwijl 
een drietal mo_deltekeningen in 
portefeuille tentoongesteld zijn. De 
Eindhovense schetsclub, die dit 
jaar haar 20-jarig bestaan viert, 
bestaat uit kunstschilders en ge
vorderde amateurs, die tweemaal 
per week naar model tekenen. Het 
merendeel der leden is tevens lid 

van de kunstkring "De Kempen'', 
waarvan musici, beeldende kunste
naars en literatoren uit Ein<lhoven 
en omgeving lid zijn. Ook de heer 
,Coolhoven is werkend lid van 
,.De Kempen··. 

' 

Wij feliciteren de Hj!:er Coolhoven 
van harte met deze buitengewoon 
goed geslaagde werken en wij · 
hopen, dat er onder onze mede
werkers velen zullen zijn, die een 
uurtje vrij weten te maken om 
deze expositie te bezoeken. Het is 
hells de i!!Oeite wel waörd. 
De expositie waaraan verschillende 
Eindhovense kunstenaars deelne
men, duurt tot en met Zaterdag 
8 S7ptember. 

BATA OP DE LANDBOUWTENTOONSTELLING 
Door het internationaal voetbal
tournooi is de Landbouwtentoon
stelling te Eindhoven in de ver
drukking geraakt. Maar toch 
kv1a1nër cFe�1t?J/1tii"é'êi�diiS��te

1

rug 
zien komen rond 9 uur met onge
veer 20 medewerkers, die iedere 
dag o.l.v. de Heren Steendam en 
Frijdal de monolit werkschoenen 
fabriceren, terwijl duizenden boeren 
zich rondom de .machines ver
dringen en met open monden staan 
te kijken naar techniek en vak-' 
manschap. 
Ook in dit nummer is het niet 
mogelijk een uitgebreide reportage 

Bij het aanvaarden van een betrek
king elders spreek ik mijn hartelijke 
dank uit aan Directie en leidend 
personeel voor de betoonde mede.
werking gedurende mijn dienst
periode en groet tevens al mijn 
vrienden en collega's met mijn 
beste wensen voor de toekomst. 

A. de Goey, afd. 600 

, te . geven van alles, wat zich in de 
tent "Welvaartsplan" afspeelt. Ook 
kunnen wij nog geen uitvoerig 
".erslag geven �. onz�-�tansni'é 

-ver oop al onze producten aan 
de bezoekers laat zien. 
Wie de landbouwtentoonstelling 
nog niet gezien. heeft. mag zeker 
niet vergeten erheen te gaan en ... 
legt Uw oor eens te luisteren naar 
wat de bezoekers zeggen van onze 
producten, Uw producten. 

In de volgende Koerier komen wij 
uitgebreid op deze tentoonstelling 
terug, 

Hiermede betuig ik mijn harte
lijke dank aan de Directie, de 
Heer Skrivanek, de Heer Jansen 
en alle meesters en meisjes van 
de stikkerij voor de mooie bloe
men en het pri3chtige cadeau wel
ke ik bij gelegenheid van mijn 
12Yz-jarig jubileum mocht o'ntvan-
gen. 

Annie Nendels. 

!!!11111----------------------

IN' MEMORIAM A. KLOMPERS 
Op Vrijdagavond 26 Augustus ontvingen wij het droeve bericht, 
dat een van onze oudste medewerkers A. Klampers vrij plotseling 
in het ziekenhuis te Eindhown was overleden. Vrij plotseling, want 
Klampers was- net een week ziek en geopereerd. 
Reeds in 1934 kwam hij in dienst van Bata en in 1935 vevtrok hij 
naar Zlin om daar zijn opleiding te ontvangen. Al die vijftien jaar 
werkte hij in de schoenfabriek en stond bekend onder de medewer
kers als een zeer plichtsgetrouw man, voor wie niet gauw iets te 
veel was. Ook als vakman verliezen wij in hem een buitengewoon 
goede kracht. 
Op Woensdag 31 Augustus hebben de medewerkers, waarmee hij 
15 jaar lang werkte, hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. De 
Directie werd vertegenwoordigd door de Heer Looijmans, personeel
chef en de Heer Skrivanek, leider val:\ de schoenfabriek. 
Klampers was een goed vakman, maar vooral was hij een goed 
vriend, die altijd en voor iedereen klaar stond om goed te doen. 
Moge God hem geven de eeuwige rilst. 

TRACHTEN LEED TE VERZACHTEN 

NU ,;VERGEET - HEN. NIET" -POSTZEGELS 
KOPEN! ten bate van Nederland 

en Indonesië. 

Wieer;ij,deu ! 
OPG EPA S T  

Het snelverkeer eist iedere dag 
opnieuw slachtoffers. Er zijn veel 
instanties die maatregelen treffen 
om het gevaar op de weg tot een 
minimum te beperke'n: rijwielpa
den zijn aangelegd, waarschu
wingsborden zijn aangebracht, 
voor bepaalde wegen is een ma
ximum snelheid bepaald. En toch 
. .. . .. Op de spitsure·n. wanneer 
kantoren en fabrieken uitgaan, 
stromen de fietsers op de weg, 
drie, vier naast elkaar, midden op 
de weg, links van de weg, tussen 
auto's en bussen. 

Iedereen wil naar huis e·n vlug, 
het is zo menselijk, maar o, zo 
gevaarlijk! Op de Bosdijk gebeu
ren veel ongevallen, op de weg 
langs het kanaal nog...... niet. 
Beide wegen zifn gevaarlijk voor 
fietsers. 

WEEST EEN HEER IN 
HET VERKEER en gebruikt het 
rijwielpad, dat voor U bestemd 
is!!! 

Een vriendelijk verzoek 
van de politie, maar tevens 
een laatste waarschuwing 
voor hen, die geen begrip 
tonen voor VEILIGHEID IN 
HET VERKEER. 

Bij mijn vertrek in militaire 
dienst. dank ik alle medewerkers 
va·n afd. 1202 voor hun collegia
liteit en hun prettige samenwer
king, en roep ik alle medewerkers 
toe: Tot spoedig weerziens ! ! 

J. Schaap 
Loonafdeling. 

FAMILIE-NIEUWS 
Op 11 Augustus werd het ge

zin van M. v. Griensven van afd. 
302 verblijd met de geboorte van 
een zoo'n, die Johannes werd ge
doopt. 

Hans werd op 14 Augustus ge
boren in het gezin van J. v. Wijn
gaarden van afd. 712. Op 15 
Augustus kwam Cornelia, doch
ter van A. Tijssen va:n afd. 320 
en op 22 Augustus werd Anto· 
nius geboren, zoon van A. Veraa 
van afd. 280. En als laatste werd 
dèze week Gerard geboren, zoon 
va·n A: Hesselbert van afd. 482. 

De gelukkige Ouders onze har
telijke gelukwensen! 

J. Theewis trad op 26 Augus· 
tus in het huwelijk met Jeanne 
Ulenaers van afd. 234 b. Wij 
wensen het jonge bruidspaar veel 
geluk i'n hun nieuwe levensstaat. 

Wegens overvloed van 

copie moest een zeer 

groot gedeelte blijven 

liggen voor ons vol

gend nummer. 

'---------

ALGEMENE 

DOORLICHTING 

Donderdag j.l. is de algemene 
jaarlijkse doorlichting weer begon-· 
nen en deze keer 1n de grote can
tine. Alle medewerkers zijn ver- · 
plicht om zich aan een onderzoek 
te laten onderwerpen. · 

V'erplicht!! Maar wij geloven 
wel, dat al onze medewerkers het 
op prijs zullen stellen, dat ieder 
jaar opnieuw de gelegenheid ge
boden wordt om doorgelicht te 
worden. Het is uitsluitend in het 
belang van U zelf, in het belang 
van heel Uw gezin. 

Wij vragen voor deze massale 
keuring Uw aller medewerking. 
Laat de dokter e·n de verpleeg
sters niet op ·u wachten, opdat 
alles ordelijk en vlug kan gebeu
ren. 

M�dische Dienst. 

Supportersclub 

S�C.B. 

Het le elftal heeft Zaterdag en 
Zondag bewezen meer te kunnen 
dan broodeten. Zij heeft haar bei
de teg.enstanders weten te be-
�iet ;uee;-g�wo��n �a

1

a-;. �
--

....... .=;.:=;::;:;;;::� 
verdiend. 

En wat een supporters!! Het 
was een lust te horen hoe zij zich 
weerden. Vele hese kelen waren 
er het gevolg van. 

Zaterdagavond a.s. kunt U 
weer ee'n vriendschappelijke wed
strijd volgen tegen B.V.V. op ons 
terrein. Een bewijs dat ook de le 
klassers de prestaties van onze 
jongens weten te waarderen. 
We zijn er natuurlijk niet zo fel 
op als de vpetballers. 

En nog acht nachtjes sla· 
pen, dan begint de competitie. 

Zondag 11 Sept. gaat de eerste 
UITwedstrijd tegen St. Michiels
gestel. Vele tientallen supporters 
willen natuurlijk va·n de partij zijn 
om S.C.B. aan te moedigen. TroU
wens zij hebben dat niet alleen no
dig, maar ook verdiend. Ook het 
bestuur van S.C.B. denkt er zo 
over vandaar dat zij U tijdens 
het Tour'nooi zitplaatsen aanbo
den rond het terrein. 

Ieder die in de gelegenheid is 
gaat dus mee naar St. Michiels
gestel. Om echter teleurstelling te 
voorkomen is U verplicht U aan 
te melden tot uiterlijk Woensdag 
7 Sept. 18 uur bij één der Por
tiers of bij de bestuursleden: 
Thijsse:n, De Graaff, Veraa, 
Frans Vermeulen of Frankhuizen. 
met gelijktijdige betaling van 75 
cent buskosten. Dit geldt alleen 
voor de leden van de Supporters
club. Niet leden betalen f 1.25. 

Wie dus niet in het bezit is van 

een plaatsbewijs voor de aut0bus 
moet afwachten of hij meeka�. 

Denk er wel om. Het Be.,tuur 
is verplicht zich aan deze bepa
lingen te houden. 
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Gevaar 1. Aankomst van het Engelse 
team. 2. Op het eiland Marken. 
3. Rondvaart door de grachten 
van Amsterdam. 4. P. v. Raaij 
maakt een doelpunt in de wed
strijd Best-He//ocourt. -5:--Aa-n-voerder E'_ieroJ... ontvangt de 

Bata-cup uit de handen van ële 
Heer Nossek. 

in de finale Best - Vernon.

7. De verliezersronde Tilbury
Hellocourt. 8. Aanvoerder Wa
nin (Vernon)

°

ontvangt de fweede 
prijs. 9. Vertrek van de Fransen. 

ONZE VOETBALPOOL 

Het bleek deze keer nu eens 
de moeite waard om een prijs
vraag uit te schrijven in onze 
Bata Koerier. Een groot deel van 
ónze medewerkers en medewerk
sters hebben meegedaan, maar uit. 
eindelijk 'konden er slechts drie 
prijzen worden gegeven. 

Het was ook een moeilijke op
gave om juist te raden, welke 
elftallen in de fïnale kwamen, 
welk elftal van deze twee zou 
winnen en met welke cijfers. 
Toch ware·n er drie medewerkers, 
die precies goed geraden hebben. 
Onder deze drie is het lot getrok
ken voor de eerste, tweede en 

derde prijs. Hier zijn de gelukki
gen, die hebben voorspeld, dat 
l:3ata-Best met 2-1 van Vernon 
zou win'nen. 

1 e prijs voor A. van Moosdijk, 
afd. 422 (1 paar dames- of he
renschoenen naar keuze). 

2e prijs yoor J. v. d. Wetering, 
afd. 707 ( 1 paar kinderschoenen 
naar keuze) . 

3e· prijs voor L. Mennings, afd. 
402 ( 1 paar pantoffels naar keu
ze). 

De prijswïnnaars kunnen een 
waardebon afhalen op het bureau 
van de redactie en deze bon be
steden in het fabrieksfiliaal. 

VERLOREN 

De trainer van S.C.B. de Heer 
J. v. d. Broek heeft tijdens het 
voetbaltournooi zijn vulpen ver
loren. 
De eerlijke vinder wordt verzocht 
deze vulpen terug te bezorgen bij 
de Heer J. v. Overdijk, Hoofd. 
portier. 

,,Ht.ille Heuc.s.'' 

Voor Uw Bloemwerken 

BOSCHDI)K 62 
T ELEF. 4912 

WEEKAGENDA 

ZATERDAG 3 Sept.: 
16.00 u. S.C.B.-B.V.V. 

(Den Bosch) 

ZONDAG 4 Sept : 
14.30 u. 2 S.C.B. Comb.-

2 Tongelre Comb. 
(Wijzigingen voorbehouden) 

WOENSDAG 7 Sept.: 
18.00 u. Voetbaltraining senioren 

DONDERDAG 8 Sept. : 
18.00 u. Voetbaltraining senioren 
19.30 u. Repetitie Harmonie 
20.00 u. Repetitie Zangkoor 

VRIJDAG 9 Sept.: 
18.00 u. Hockey-p·aining 
20.00 u. Tafeltennissen 
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Vr. No. MV. 88318 

AFSCHRIFT 

OP KAART 

ACD/4 C 
DAT:ll/s 

PAR. 

's-Gravenhage, ��/'-'t'tl 
Raa.mweg 4 7 V 

Tel. 18398o-183989 
• 

183940-183944 

B t 
. . tel.ei onl: c e :a d:;,i,,eves 1.g1.ng ffi�P� a.. d.. 

16- 1949.

Betreffende: visumaanvrage. 

·tc.lcf on1 ;c .f: , ..:,_ ti..:,i r
Ter bevestiging van mijn bovenvermelde������ heb ik de eer 

TJh?oeedclc';st.ren:_:d:e berichten, dat mijnerzijds geen bezwaar be

staat tegen het verlenen van een visum op het paspoort van de 

vreemdeling 

/' À X ) ZicilY '\lak.lD.v ,( i�j�r, r :etis1av Valjarovie, · :Uan Boj ic,

'f.., f".. Alexander Sta.niwfrovic, Rudolf' Cillélkd', Nationaliteit:
4 Ts..i echen en 4 staatlozen· van Jougoslavische origine.

wonend'è 

geldig voor maximaal / dagen. 

Ik moge U derhalve verzoeken op deze visumaanvrage�
lend te willen beschikken. 

Als voorwaarde wordt gesteld,dat de terugreisvergunning min-

stens ��n maand langer geldig is dan de duur van het te verlenen 

visum, terwijl daarin ware·op te nemen de verplichting zich bin

nen 2 x 24 uur te melden bij het Hoofd van plaatselijke politie te 

Best .• 
Afschrift - ter info:q:natie·- aan het Hoofd van plaatselijke 

Poli tie te lest. niet verzoek op het ti,idi�ertr!_!s 

van bedoelde vreemdeling te willen toezien. 

Adres waarheen betrokkene zich te Uwent zal begeven: 

. .., ia voet,baltOUJ.-?.l.OOi. (f- � f#�f· 
Het Hoofd van de Visadienst, 

w.g.A.Oosterveld.

ae· eer Comml G .nera -1..Afscbrift aangeboden aan het Ministerie van 

d,� ederl.arn'.len 

te -tirijs. 

Algemene Zaken. 
7Het H�Visadienst,

•
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