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D .,A • /1-06 7 /ui. 456 
-:/�.r7t 

-Mijn nota van 2-7-l949, n° B.D.li../1-0137/.1.363.

Betreft äe genaamden; 

JUSSE'.N, Hen d:r ik 
com�ercieel directour, 
van �ederlandse nationaliteit, 
ve1·blijvend te FJ!aastricht, Aylvalaan, 19 

en 

MEIJHS, voo:1:naem onbekend, 
bedrij:2sleider, 
van Neder_ andse net ionali tei t, 
verblijvend te 1.;:is-ce:ï."dam, Keizersgracht, 191. 

Is het U nog niet mogelijk Glij de 
inlichtingen �e la�en ge�rden die �evreagd wer
den in mijn hie:rboven ven-melde nota ? 

De 18 november 1949. 



B. 7342,

-- Edn 
VII. RD.2

H.G.Jussen 

9 December 

, l -: - � .- VERTROUWELIJK 

---��--

Onder dankzegging voor de verleende inzage mogo ik U hierbij 
het proces-verbaa1 van onderzoek in de zaak, waarin H.G.Jussen 
betrokken was en dat mij ter kennisneming ,verd gezonden bij Uw 
brief van 9 November 2949 Kab.587 9 weder doen toekomen.

Aan de Heer 
Procureur Generaa1 
Fgd. Directeur van Politie 
te ' s-IIERTOGENBOSCH'., 

HET HOOFD V.AU DE DIENST, 
1} Namens deze,
" 

49 



VII. RD.2 .

J'.ussep én Meys 

9 December 49 

Naar -aanleiding ·,�;àll de nöt-a Vfi!l nspil" D.A./1-067/W,.}'63
(U-w nummer 5$6 rvan 8 c".ïulu. 1949), moge 1� ü' he.t vol.gende 
beriehten: 

.JUSSEI�, l!uoer-x;, &Ll" ard,' ge;b. 6-3-1914 tE) 'Väe.!l.s" is gehuwd..
met Maria Càroli�é Elise .tocm:iui VAN BE�<m en woonacll-. 
tig aan Ae Aylv.a'1aGU 19 to J.,ar stricb.t� Hij staat bij de· 

. afdeling Bavo Il'"� tuigès()hrove� él. s s13cretaris van de PeriS
zu1verings èommis.si(h � aar ;j;e I"E1nstl'j.cht verl.uid,t" zou hif 
lid gewaest zi�n ven 11Z't1'a.r.t ;Front0 • Op pQlitiek gel>ied is 
overigen� �iets ton nade1e betond geworden. 

Met Meijns worQ't. bedoe1d:-· ��' Johàmles Cornelis, gel;). 
:26:-2-192.3 te A-peldool.'n, vanenda in ®or.ar1' "Arrara� 0, Werf
Hoëksema te Löosiiracht, Ilij . stáat gunstig pek8nd, terwijl 
op politiek" gel>ioä 1rl.sts ten nadele is k1.umen. b1ijken. Tot 
vo� kort -was !,lqfs �e?kz,:om. bi� da "Vlaanse Linie0 in l3el
zie, dooh is thans TIOe:r 3;n diènst" bij .une· Lµûa 11 ·te .Amster-

't> .arun. , 

. HET liOOID VA.11 D1s DIE11SX ,
� , . :Neinens deze, 
, 



B.73425

Blijkens mondelinge inlichtingen, verkregen van B.Staf, wordt

met Meijns bedoeld: 

MEIJS, Johannes Cornelis, geb.26-2-1923 te Apeldoorn, wonende 

Woonark "Arrarat", Werf Hoeksema te Loosdrecht. J.C.Meijs was tot 

voor kort werkzaam bij de "Vlaamse Linie" 1n België, doch is thans 

weer in dienst bij "De Linie" te Amsterdam. 

Op politiek en crimineel gebied staat hij gunstig bekend. 

B.VII. 18-11-'49.



PROCUREUR-GENERAAL 
FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

No. h.v.b .-587 •

B;;I. 1.

'S-HERTOGENBOSCH. 9 Novewber 19 

r,:c-1 no. 

V i:. .. TROUW�Lk.JK. 

49. 

"''""'"'" H. G . Ju ssen. 
t � r 

Nov. 1949 1 

• 
,l.a,· aanl{;::llL v? Uw �ef'(;,;f�ovem 

ber 19--,) .u.o. 70683 vertrotiwelijk, heb ik de 
eer U hiernevens ter inzage te doen geworden 
het proces-verbt.al vau on1erzoelc in de zac1..ti. 
we.b.rin l:.. G. Jus sen bet1:on.ken was. 

V;.;1.n. i.ctivitei1� v ... .n het in ,,e stuK.r�en 
hedoelde "V:...d.erlands vecbond 11 olijir.., 21iets. 
Je loelste-Ain� �ie=v·� was zeàeL niJt }Oli
,.,ie e ... t�·e� ist::.sch e--1 de oeiliJ..ilieden zijn 
veroorz1. •. t, �� ,o.rclat dit vtjrbo_d .i.s gt;bruikt 
o :ersooulij.r:...e bel �en l,e dienen .

. À...�� . .,,.t. [ 
IK o...,e U verzoeken mij het proces-ver-

'-r"'t -� bat.l na. [erua : ... t gebruik vmde1: te willen
'f g-12-, terut:,zenden. 

;JÁ,tn,,.� De .1. rocureur-GeneTa 1, 
- fc;d. Direc

�
e, 

tl . C. van der �v inne. 

Den �eer Boofd van de 
BinnenlciD.dse Veili6heidsdienst, , 
Javast1·a t vt., J(_ _e I _ te, 1 s-\.:T�&V_,1J.. .•• GE. / _-r-r- --f----- � � 

Lw 5173 , -1000 - 19i9 

t,w). �e-#�,.J� � � "VVL. 

//' (; - - -.,, � 

� �� f<-4- '-� 
-1r1·

/1, iJ
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.No: 577.- DI.bNSTGSHEIM. 4 November 1949 .

Onderwerp:"� VLAAMSE LINIE" 
en "DE LINIE".-
-----

Hiermede moge ik U berichten, dat ik - met 
betrekking tot bovengenoemde weekbladen - van goed-geinfor
meerde zijde, het volgende vernam: 

1 "De werkzaamheid van Dr.A.van de Poel te Breda, 
als adviseur van "De Vlaamse Linie0

, is met ingang van 
15 September j.l.beëindigd, zodat deze met de Amsterdamse
noch _met "De Vlaamse Linie" verder enige bemoeienis beeft. 

De hoofdredacteur van "De Vlaamse Linie", Pater 
� De Clippele S.J., heeft zich als zodanig teruggetrokken, 

in verband met de mislukking van de zakelijke en redactio
nele opzet, gedurende het eerste jaar van de verschijning 
van het blad. 

Het werk van Pater De Clippele is in zekere zin 
gedwarsboomd geworden u.it Vlaamse kringen, omdat "De Vlaam
se Linie", naar de smaak van Vlaamse-(nationalistische)
groepen, niet radicaal genoeg was. 

Het ligt echter in het voornemen van de Overste 
der Jezuiten in België, "De Vlaamse Linie" : 

le.- te handhaven als representatief katholiek orgaan 
der Orde, en 

2e.- het blad in de gematigde geest van thans te be
houden. 
De financiele tekorten, als gevolg daarvan, 

door eigen _middelen der Orde opgevangen. 
De leiding te Brussel is thans gelegd in handen 

o,1-<.. - van Pater Van Isacker S.J. (zoon van de oud-Minister Van 
Isacker). 

Naast Pater Van Isacker blij�t Pater De Clippele 
de hoofdredactie mede beheren, doch in feite onder toezicht 
van eerstgenoemde. 

Ook 



- 2.-

Ook bij de Amsterdamse Linie h�boen enige wijzi
gingen plaats gevonden. De bezwaren tegen de dikwijls sen
sationele inhoud van het blad groeiden dermate, dat de 
Oversten der Jezuiten heboen ingegrepen. 

De plaatsvervangend hoofd-redacteur, die geduren
de lange tijd achtereen practisch de leiding had, n.l.Pater 

E"""� "'"" 

Pelosi S.J., is als zodanig bedankt. 
,...._ ___ _pg.ter Pro1" .Dr.J .H.C. Cre:yghton Sd., zal zich we-
derom uitsluitend met de Amsterdamse Linie be·zig houden. 

De opzet is, om terug te keren naar een betrouw
bare wetenschappelijke inhoud, welke in de laatste tijd, 
door de uit zakelijk inzicht ingegeven, meer sensationele 
redactie-voering, nogal wat geleden heeft. 

Met vorenbedoeld beleid heeft de Amsteruamse 
Linie zakelijk weliswaar vooruitgang behaald, (op het ge
bied van abonné's en advertenties), doch aan de roep als 
leidend wetenschappelijk katholiek weekblad, werd daardoor 
afbreuk gedaan, hetgeen in de critiek uit katholieke krin
gen, in de laatste tijd bij herhaling tot uiting kwam. 

In de werkingssfeer van de ''Interlinie" is opge
nomen het "Mededelingen blad O. l.P. ", van de Belgische Pa-

- -

tera-Dominicanen, hetwelk in de laatste jaren grotendeels 

4--aan anti-communistische informatie was gewijd".-

ï 



Hie.r1�ede lïéb ik de eer. Uedelgrootac�tbare t'a b�ichten dat .van
betrouwbare zi�de mijn aandacht �erd · gevestigd op !1,ubert Ge,re,rd 

JUSSBN, geb. 6-,-1914 te· Vaals, wonande Aylvalaan 19 te. ·aastricht, 
betréffende -wie mij de navolgêndc gegevens �arden vers.trekt: 
· Jussen" die. ae.nvarik�lijk een onder,ge.schikte admi..11.ist:r.aticve be
tr'ekkm.g vervulde�bi� het dagblad "J?e Limbu"t'ge,:, ·xoer:1er" te !,faas-

. •� trich
. 
t, lman na ,àe oorlog in dienst bij het Ililitai.� Ge��, Se. ·etie'

� · P.erswezan en uas belast iuet de zu:i:verin,g van g.e dagbladuitg�n. 
1'îa enige· tijd diende h:i:j echter zijn ontslag 'in, daal' .hi5 l> .naar hij 
zou heboen verklaard, zien niet: met de cha.o s en ha.t onrecht van di:e 
d,�èn kon verenigen. Vervolgens trad hij il1 dienst van het b'1ad "De '· Lin:r.eu; · wa-a!.'Voor hij medio 1948 te Brussei de .administ�tiove en
zeltelijke voorbereiding vo��de •. Betrokkene b.ad evennel voor eén 
dergelijlce functie niet de: nodige· :capaciteiten, ,,aa:rdoor de eXJ)loi- ' 
tatie v@f dit blad -eon fiasco werd. Als g.evQig hiervan werd hi� om
straeles begin lia.art 1949 - zij .qet eeryol ... µ1t zijn bet1·aldtµi8 · 
ontslagen. Sind�dïen zou hij tèli behoeve van. een o:q;a.�, genaaroQ.
de nrnter1.inie0 werkz;aam zijn. . · 

Bij een te M'aastricht naar Jussen ittge·steld ov.der�ook is geble
iten, 'dat hi� destîJd-s aangeslotsn zou zijn. g�weèst bij ttznar.t Front�'�
Aangezien hij v�elvuldig buiten zijn woonplaatrs verblijft, kon al
daar ,ontrent zijn overige po'Iit'ieke s.ntec·edenten geen in;].1cht�en
uórden verst�akt. ' · · 

N-aar. ve:rlüidt, zou de Inspect�ur dçr Rijks!'eéhcro-lie
2 

de Ueer 
�.Erasmus, wonénde Koning Clovisstraat 46 té M2astricht :i..n 1948 een 
ondel',?:Oek hebbe3:1 µigestelè!, nàar Jussen, iri 'tJ'eli'ba..'lld at de iii diens 
opdra,c.p.t g-edruli:ce en vérspreido parnfietten, waarv-::.n·. ae ailhoud bele-
0d:i.gehd zou· :Zijn g�weest voor z.E"de 1:inistër yan Economisçhe Zaken. .. . . . .. 

' Ik zal Het "zeèr op :prijs steilên in kennis ·ta worden' gesteld uet 
het resultaat va� dit 9nderzoek� voorzovar hie�Dij ge!evens worden 
vermeid, :welke voQr mijn ·Dienst van balang k\J?lnen zi'�n • . .•. 

Aan d:� Heer 
Procureur Generaal· 
,Eung.Directeur van Politie 
te ' s-IiERTOGE!IB0SCH. 

J.�
î HOOR) V'A'N DE DIENST,·

7 
· . Nro:r;ens .de.ze, , 



Nr.5089-'49. 
Antwoord op nr.65770, 
d.d.27-7-'49. 
Betr.Meyns. 

l 

1 Vof..,,, 
l-

28 september 1949. 1 3 O SEP 19,10

X I� -�ttPJ

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 

worden bericht,dat blijkens inlichtingen uit het Bevol

kingsregister de perceelsnummers Keizersgracht 185 tot 

195,.Amsterdam,niet bestaan. 

Zonder nadere aanduiding is het onmogelijk gebleken de 

in voornoemd schrijven bedoelde MEYNS nader te identi

f'ioeeen. 

-----------�------------------------------------------



1 stuks nota van "SPIL", 

waarin deze aan ons verzoekt 

hem inlichtingen te verstrek

ken. 

Breda, 7/8-'49. 

w.-



verbinding 1m 74. 

l�O I.JJ. 208/49.
tetrefts tl.li. JUS0.lhl�. 
Antwoord op 
schrijven �o 65770,dd. 27 Juli 

Dienstgeheim. 

w.P>< 
1949. rf' 

�
�,� 

/V 

)<� Het betreft in deze tlubert, �erard JU 0 � � �' gebo
_......-ren te vaals 6 Maart 1914, van �ederlandse nationaliteit, gehuwd 
, :Jllet Maria, Uaroline, �lise, �ochman van �.&!.���OM, alhier wonende 
,.,. aan de .Aylvalaan .No 19. 

Hij vestigde zich te Maastricht op 19-11-1945 komende van Venlo. 
Hij staat in de registers der afd. bevolking alhier inge2chreven 
als secretaris Perszuiverings Commissie. Hij belijdt de Rooms-Ka
tholieke godsdienst. 
Op politiek gebied is alhier betreffende Jussen niet veel bekend 
geworden. 1�aar verluidt zoude hij lid zijn geweest van �wart .l!'ront 
en anti-communist zijn. 
De ïnspecteur der Rijksrecherche de Heer �rasmus, wonende te 
Maastricht aan de Koning Ulovisstraat .No 46, zoude betreffende de 
politieke antecedenten van Jussen nadere inlichtingen kunnen ver
strekken, aangezien de !!eer J!rrasmus in het jaar 1948 een onder
zoek betreffende hem heeft ingesteld, in verband met de verspre�
ding van pamfletten in de mijnstreek, waarvan de inhoud beledi
gend was voor de Minister van Ec. iaken. en die in opdracht van 
Jussen voornoemd waren gedrukt en verspreid. 
Voor zover alhier bekend is hij verbonden aan het weekblad ttDe 
Linie" voor �elgie. Hier ter stede werd hij niet veel waargenomen, 
omreden hij meestal uitstedig was. 

c;;p Maastricht 9 Augustus 1949.

\ 
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;; No: 2.§_§.- GEHEIM. 22 Juli 194�. 2 5 JULI 1949 

@ h.,� 1 Aë: . . t1:,07�

Onderwerp:"H.JUSSEN te Maastricht".-

In verbaod met het verzoek van "SPIL", ver
vat in diens nota, D.A./1-067/W.363, d.d.2 Juli 1949, met 
betrekl!:ing tot het van ons ontvangen van inlichtingen aan
gaande : 

le.- JUSSEN, Hendrik, te Maastricht, en 
2e.- MEIJNS, voornaam onbekend, te Amsterdam, 

. 

moge ik U berichten, dat ik heden omtrent voor
noemde JUSSEN, H. het volgende vernam: 

"H.JUSSEN was v66r de oorlog werkzaam als onderge
schikte administratieve kracht bij het dagblad "De Limbur
ger Koerier" te Maastricht.Tijdens de oorlog, toen dit 
blad naar zijn smaak te zeer in het vaarwater van de Duit
se propaganda terecht kwam, nam JUSSEN ontslag. Hij zocht 
en vond toen een andere broodwinning, doch waarin deze be
stond is niet bekend. 

Na de oorlog kwam hij in dienst van het Militair 
Gezag, Sectie voor het Perswezen en werd belast met onder
zoekingen inzake al of niet uit te zuiveren dagbladuitgaven 

Als zodanig werkte hij mede tot het schorsen van 
"De Limburger Koerier" en tot het nemen van verdere maat
regelen tegen de uitgeefster van dit blad, de N.V.Uitgevers 
maatschappij Neerlandia. 

Na enige tijd nam hij ontslag bij het M.G.omdat 
zich - zoals hij bekend maakte - niet kon verenigen met 
chaos en het onrecht van die dagen. 

Bij het zuiveringsproces van nNeerlandia", bleek 
hij op een of andere wijze weer ten voordele van "Neerlan
dia" werkzaam te zijn. O.a.verscheen van zijn hand een bro
chure, ter verdediging van de directie van "Neerlandia". 

Door bemiddeling van Dr.A.VAN DE POEL te Breda, die 
elf een tijdlang werkzaam was ais--r:üitenant-Kolonel bij 

het M.G. in Zuid-Limburg en aan wiens toedoen de ommekeer 
van de Heer JUSSEN voornamelijk moet worden toegeschreven, 
kwam de Heer JUSSEN in relatie met Pater CREYGHTON, S.J., 
hoofdredacteur en uitgever van "DE LINIE" te Amsterdam, 
voor wie JUSSEN administratief en zakelijk voorbereidend 
werk deed. 

Zo vaardigde bij de Heer JUSSEN af naar Washington 
om daar de eerste besprekingen met Amerikaanse geinteres
seerden in "DE LINIE" te voeren. 

Medio 1948 werd de Heer JUSSEN belast met de admi
nistratieve en zakelijke voorbereiding van "DE VLAAMSE LI
NIE" te Brussel. 

Aangezien JUSSEN voor een leidinggevende functie 
in zulk een uitgave, blijkbaar niet de nodige capaciteiten 
bezit, is zijn werkzaamheid te Brussel op een mislukking 

uitgelopen, 
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uitgelopen, waaraan echter mede schuldig wordt geacht een 
oD.j uiste start van "DE VLAAMSE LINIE" op redactioneel ge
bied. 

Na zes maanden bleek de exploitatie een belang
rijk nadelig saldo aan te wijzen. 

Op ingrijpen van de Generaal der Jezuiten is daar
na een re-organisatie doorgevoerd, waarbij vorengenoemde 
Dr.A.VAN DE POEL te Breda, als redactioneel-adviseur werd 
aangewezen. 

Omstreeks begin Maart 1949 is de Heer JUSSEN 
eervol van zijn taak bij "DE VLAAMSE LINIE" te Brussel ont
heven, en zou hij sedertdien in een andere functie ten be
hoeve van de "INTERLINIE"ii werkzaam zijn. 

Op politiek gebied wordt hij als 
baar beschouwd. 

Omtrent vorengenoemde MEIJNS, te Amsterdam, konden 
d.z.geen gegevens worden verkregen".-

w.-



UL'lISTill1IE 'VAN 
AI.GEll •r:J;: ZAKEN 

No •• B. o,?.70 
Bijl .. : Gcno 

VIi. :f!l) .3 
Betr.: .R.Jussen 

ILl STGmIDJ 

llier:·ietl.e ,nQge ik U verzonken nij in l;ênni.s te � il�n clc,on 
steJ.1cn ot de pe'!'son�ie. pol..1 tielte, entcoeû'-nten, huidige 
acti:Vitèit ën verder van telang pijnde ge:-;'3Vetts betreffende
Uendrik Jugsen, vfonende AylV;);lnan 19 te ,...nasf.:ricnt. 

net1•ol&ene -was tot voor kort cov.uercie�1 dtrcctèur von 
het \2eekb1;ad 1•d� Vlaamse Linie;\ doch zou th$s als zodanig 
zijn ·arget:ceden. 

�Eep. .. zo mo�elijk- spoedig antlloord zal o:e 'prijs ,,orden 
gesteld. 

� noem VAF DE DIEiiST' 
lîa.Gells deze, 

:\ 

. · Hie1'mede mÓ'ge ilt U verioeken mi� fn·lronni.s to willen 
doen stellen oot de pèrsona11a, pQl.i.t:.: elt,e antecedenten1" hUidige p"Olitielte act!viteit en v<ero.w vsi belat-ie z�jnde 
gegévéûs betreffen�e·ll�s, bedr.±3f�l�ider) onende . 
'Kelizersgracht. 191 te Uwent .• 

Volgens een ontv�en mededel:itig,· zou !1)6t�ok1�0Îlé sinds 
kort· optr.eden al:s commerèi.ee1 dtre�teur van het week\'.>lnd 
uae Vlaà.mse Linie" en moer.malen :bezoelran -� ·Brussel 
brengen.. 

Ee� -zo JD.oge!ijk- sPoedig anwoQl"d �al··op priás ·'1or.-
, den gesteld •. · 

Jlrff HQOliD tr An DE DllfüS� , k, . ?��ens deze, ·.



B. 
D.A./i-067/W 363

Betreft ae genaamaen : 

t,jJ U S  SEN, Henarik, 
-:::: commercieel directeur, 

� # - I_

van Neaerlandse nationaliteit, 
verblijvend te Maastricht (Ned.), 
.Aylvalaan, 19, 

en 

-- M E I J N S, voornaam onbekend, 
� beariJ fsieiaer, 

�an neaerlanase natîonaliteit, 
verblijvena te Amsterdam, 
Keizersgracht, 191. 

Uit ingewonnen inlichtingen blijkt aat 
een genaamae JUSSEN, Henarik, van Nederlanase na
tionaliteit, commercieel directeur was van het week

blad "De Vlaamse Linie", ëlOch sinas enkele tijd 
vervangen werd aoor MEIJNS, voornaam onbekena, ins
gelijks Neaerlanaer. 

Deze laatste zou, evenale het geval was 
met JUSSEN, Hendrik, korte bezoeken brengen te 
Brussel. 

Desiderata : Al ae inlichtingen aie Uw diensten 
zouaen bezitten aangaanae ae identi
teit en activiteit van aeze personen. 

J28 2 Ju.li 1949. 
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!ie,: 581.- 17 December 1948. 

Onderwerp:"De Vlaamse Linie".- Vo 1g"o. -1
Bij lagen : één. 

DEC. 1948 ! 

.:,/ ó>t9 y 

Onder aanbieding van bijgaand nummer 
van "De Vlaamse Linie" van 10 December 1948, moge ik U be
richten, dat - naar van officiële Belgische zijde werd ver
nomen - de uitgifte van dit weekblad, hetwelk sedert 1 Oc
tober j.l.in Belgiä verschijnt, tot nu toe geen succes kan 
worden genoemdy-

De wekelijkse oplage bedraagt 40.000 exemplaren. 
Tot heden hee� men echter slechts ongeveer 3800 vaste 

abonné's kunnen aanwerven, zodat de rest bij dagblad-winke
liers en houders van kranten-kiosken in de vrije verkoop 
moet worden gebracht. 

Opvallend is, dat bij het verschijnen van het 
nieuwe week-nummer, telkens bij alle verkopers nog tiental

len exemplaren van de voorgaande week als onuitverkocht 
voorhanden zijn en derhalve elke week een groot aantal ex
plaren aan de afdeling "expeditie" van het blad te Brussel, 
moet worden geret0urneerd. 

Bij informatie naar één en ander bij de houder van 
de kranten-kiosk in het Centraal-station te Antwerpen, be

vestigde deze het vorenstaande en voegde daaraan toe: 

"Awel menier, De Vlcamse Linie" is 'ne pestoors
kraant zulle, en die kope de gewone minse nie'' .-

w.-
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, Met verwijzing naar dezerzijds rapport, 
No:384/-48-Geheim,d.d.31 Juli 1948, betreffende bovenver
meld onderwerp, moge ik U.H.E.G.berichten, dat ik daarom
trent heden nog het volgende vernam: 

"In vorengenoemd rapport is uiteengezet, hoe de 
aanvankelijke voorbereiders van deze "Vlaamse Linie", een 
aantal intellectuele krachten in Vlaanderen en Nederland 
hebben aangezocht om toe te treden tot de vaste redactie 
en tot de kring van medewerkers. 

]!:en niet onbelangrijk deel dezer aangezochten be
hoordeá tot de leidende figuren uit de kring der z.g.n. 
"Zwarten" (incivieken)

!. 
of met deze lieden sympathiseren

den, welke laatsten vrij talrijk zijn en voornamelijk ge
vonden worden onder de professoren van Leuven en Gent, een 
deel van de clerus en het personeel van het middelbaar- en 
lager onderwijs. 

Voorts is gewezen op het verzet, dat daartegen, 
speciaal van de zijde van de Kardinaal Van Roey te Meche
len, is gerezen, tengevolge waarvan op pater Dr.Creyghton 
druk is uitgeoefend, om meer afstand te nemen van deze 
kringen. Vele aanvankelijk aangezochte medewerkers zijn 
daarop afgeschreven. 

Als gevolg daarvan is nu een actie tegen de komen
de "Vlaamse Linie" ingezet. In het Antwerpse weekblad "Het 
Spoor voor de La.ge Landenn (voortzetting van de vroegere 
uitgave van "Rommelpot"), zijn alreeds enige felle artike
len tegen pater Creyghton verschenen. 

Het standpunt dat de oppositie inneemt is dit: 
"Wie in Vlaanderen intellectuele voorlichting wil 
"geven, moet ten a�nzien van de P.Q!itieke repres
"sie een standpunt innemen en dit standpunt kan 
irgeen ander zijn dan een van critiek op de ongrond
"wettelijkheid der repressiewetten." 

Op welk terrein men ook komt, alles wordt door
kruist door het vraagstuk van de :gQlitieke repressie. Van 
een bundeling en her-activering van de Vlaamse Beweging 
kan geen sprake zijn, zolang het repressievraagstuk niet 
uit de wereld is. Door zich van het repressievraagstuk te 
distanciëren, heeft de "Vlaamse Linie'' zich voor bewuste 
Vlaamse kringen reeds bij voorbaat onmogelijk gemaakt. 

De Heer Hoofd van de c.y.n. Inmiddels 

Ja v a  s t r a a t, 68. 
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Inmiddels is tegenover het verschijnen van de "Vlaam 
se Linie" in October a.s.reeds een tegenzet geplaatst en 
wel in de vorm van een Vlaams-Katholiek-Cultureel weekblad,
dat zijn verschijning bij verrassing heeft aangekondigd 
door middel van een bekendmaking in de Brusselse "Standaard" 
van Maandag, 2 Augustus j.l. Het blad zal in vrij uitgebrei 
de omvang verschijnen en verklaart te beschik.ken over een 
uitgebreide staf van medewerkers en over eigen corresponden 
ten in alle voorname hoofdsteden van de wereld. 

Dat het "Verzet" niet alleen openlijk zijn standpunt 
kan innemen, maar bovendien over de middelen beschikt om 
met een eigen pers voor de dag te gaan komen, duidt er wel 
op, dat het van stijgende betekenis en omvang is. 

Uit verschillende waarnemingen blijkt mede, dat dit 
verzet zich langzaam gaat cristaliseren tot een nieuwe po
litieke beweging. De actie in en om Gent. Antwerpen en Turn 

\ hout, welke erop gericht is om bij eventuele komende ver-
\ kiezingen voor de dag te komen met lijsten yan z.g.n. "Zwar

ten", binnen of buiten de c.v.P. is daarvan het eerste te
ken. 

Met enige overdrijving heeft de socialistische 
"Volksgazet" van Woensdag, 4 Augu.stus j .!.beweerd, dat be
paalde bladen, waar de "snoodste reactionnairen en de nau
welijks gecamoufleerde fascisten de pen voeren, een nieuwe 

_editie van het Rexisme en het Vlaamse-Nationalisme prepa
reren,.. 

Het is echter een feit, dat zich een vrij omvang
rijk blok van een nieuw soort Vlaams-Nationalisme aan het 
vormen is, dat thans niet anti-Belgicisme, maar anti-repres
sie tot hoofdmotief heeft. 

-

Zeer zeker is het mede de vrees voor de invloed van 
dit "blok" binnen de rangen van de C. V .P., dat de leiding 
dezer partij huiverig ervoor doet zijn, de Koningskwestie 
door te zetten met de zekerheid, dat het op Kamerontbinding 
en op nieuwe verkiezingen zou uitlopen."T 

w.-
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JK.if );L&3J 
In verband met bovenvermeld onderwerp, moge ik 

u.H.E.G.het volgende berichten:
"In de "Gazet van Antwerpen" van Maandag, 26 Juli 

1948, komt het volgende bericht voor: 
"De uitgave van het nieuwe katholieke weekblad De 

"Vlaamse Linie", kan tegemoet worden gezien tegen 1 October 
(van dit jaar. De hoofdredactie· zal gevoerd worden in samen

.... "werking met Prof.Dr.J.H.C.Creyghton S.J.,stichter en hoofd
-t"redacteur van de Amsterdamse .Linie, door E.P.St.P.De Clippe

"le, S.J. - De commerciele directie is in handen gelegd van 
-1 11d·hr. H. G.Jussen. Het voorlopig adres van de redactie en admi-

2nistratie is: Zandstraat 18, Brussel". 
Naar aanleiding van dit bericht, had ik heden een 

onderhoud met een te Breda wonend R.K.journalist, die omtrent 
deze aangelegen..�eid blijken gaf zeer goed op de hoogte te 
zijn en van wie ik het volgende vernam: 

"In het voorjaar van 1948 heeft de hoofdredacteur van 
"De Linie" te Amsterdam, Pater Dr.J.H.C.Creyghton S.J., het 
plan opgevat om in Belgi� een V laamse uitgave van "De Linie" 
uit te geven. De Heer H.G.Jussen uit Maastricht, oud-redac
teur van de "Limburger Koerier" en na de bevrijding commis
saris bij het Mil.Gezag voor de pers, werd belast met het 
polsen van autoriteiten en publiek naar de mogelijkheden. 

De Heer Jussen heeft zich daartoe de medehulp ver-
1 schaft van Dr.Albert van de Poel, ex-hoofdredacteur van het 

vroegere Dagblad van Noordbrabant te Breda, wo�ende te Breda, 
Engelbrecht van Nassauplein, 154, 

In opdracht van Pater Creyghton heeft Dr. Van de Poel 
enige maanden besprekingen gevoerd tot het bijeenbrengen van 
een veertigtal medewerkers en de samenstelling van een hoofd 
en centrale redactie. 

Dr.Van de Poel zocht contact met de drukkerij van 
"De Standaard" te Brussel en kwam daardoor in verbinding met 
een aantal figuren uit de z.g • .n. "incivieken" of "zwarten", 
en met die lieden sympathiserende kringen. 

Als voornaamste redacteuren wierf hij aan, de R.K.

-..,Pi-priester Dr.Elebaars, Mr.Willem Meli�, Bert d'Haese, Dr.An
�on:k&sen, alle Antwerpenaren, die vroeger en ook nog tijdens 
de bezetting zeer sympathiek stonden tegenover het "Vlaams
Nationaal Verbond". 

Geruchten 
De Heer Hoofd van de Q•Y·�·
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Geruchten hieromtrent verspreidden zich in Vlaanderen, 
met het gevolg, dat zowel van de zijde van Kardinaal Van 
Roey, als uit Vlaamse intellectuele kringen, verzet rees 
tegen deze plannen. 

Aangezien dit verzet van die aard werd, dat de kans 
voor een Vlaamse Linie steeds kleiner werd, heeft Pater 
Cre�ghton, Dr.Van de Poel ontslagen van diens bemoeiingen en 
is zelf opnieuw met de onderhandelingen begonnen. 

Als resultaat daarvan heeft op Zaterdag, 24 Juli j.l. 
te Maastricht een bijeenkomst plaats gevonden van geinteres
seerde kringen. 

Aldaar is besloten, dat met ingang van 1 October a.s. 
"De Linie" in Vlaanderen als zelfstandig orgaan zal gaan ver 
schijnen. Vermoedelijk zal het blad gedrukt worden ter druk
kerij van 11 De Standaard" te Brussel, maar dit is nog niet 
zeker. Als hoofdredacteuren zullen optreden, Pater Dr.Creygh 
ton S.J. uit Amsterdam, stichter van "De Linie" en Pater Dr. 

-Jstan.de Clippele, S.J.uit Kortrijk •

Het voorlopig adres is! Zandstraat 18 te Brussel. 
Commerciele directeur is de Heer H.G.Jussen. 

Besloten is verder, dat het gehele redactionele- en 
administratieve personeel uit Belgen zal bestaan,-met uit-

-1 zondering van de Heer Alphens Laudy, oud hoofdredacteur van
"De Tijd", wonende te Laren, die als deskundige voor de Ne
derlandse spelling zal optreden- en enige journalistieke vak 
kundigen, die tijdelijk de technische verzorging zullen lei
den, - en geen z.g.n. "zwarten" (politieke delihquenten)zul
len worden aangetrokken, daar. het de bedoeling is, van "De 
Vlaamse Linie" een algemeen Vlaams cultureel weekblad te ma-

� ken en geen orgaan voor de een of andere openlijke of onder
- grbndse politieke actie. 

De medewerkers zullen derhalve met de grootste zorg 
worden geselecteerd. 

Het ligt in de bedoeling om in de toekomst, zo moge
lijk, ook een .Linie in de Franse taal uit te,gaan geven, in
dien mogeri"jk, in Eamenwerking met "Le Temoinage Chrétien" 
in Parijs, het orgaan van de vooruitstrevende katholieken 
van Frankrijk. 

Verder bestaat het plan, in de naaste toekomst ook 
een �inie in Duitsland, en wel in Keulen te gaan uitgeven. 

De nsociè'teit van Jezus" (Jezuiten) geven over geheel 
de wereld ongeveer 1100 culturele godsdienstige weekbladen 
uit, die weliswaar onder het centrale toezicht van de Gene
raal der Jezuiten in Rome staan, maar feitelijk allen zelf
standig worden uitgegeven. 

Het ligt nu in de bedoeling, een centrale van al deze 
uitgaven te stichten, waarschijnlijk te Brussel. 

In verband met deze plannen, hebben te Rome en in 
Amerika besprekingen plaats gevonden. In de Verenigde Staten 
interesseert zich bijzonder Kardinaal Spellmann voor deze 
uitgaven en langs die zijde wordt een en ander voornamelijk 
gefinancierd. 

"De Linie" 
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"De Linie" in zijn verschillende uitgaven, is fel en 
militant anti-communistisch, hetgeen parallel loopt aan de 
anti-communistische propaganda in de Verenigde Staten. 

De leiding van "De Linie" neemt het standpunt in, 
dat de wereld niet krachtig genoeg tegen het communisme ge
mobiliseerd kan worden en acht daarvoor een :zk zekere sensa
tionele vorm van publicaties noodzakelijk. 

Zeer veel publicaties worden uit Amerikaanse bronnen 
ter beschikking gesteld.".-

W.-
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