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U 38946-C56-C1/PS7 
c<. 

Land: 

Onderwerp : I'J 

Referenties : 

Datum vnn 
wnarnemlng : 

Bron: 

Arnost ELIAS, geb . 15- o- 1891 te 
Tsjechoslovakije. 

7 November 1951 

betrouwbaar 

. . . . . . . ... 

16 November 1951 

Opmerkingen: Hi~.rtHj doe ik U gegevens betreffende ~vrage 

/ 

to~men van Arnost ELIAS . Hij is woonachtig te ZURICH, 
' T~d~fi trasse 45 . Beroep : Kerwm.-Chemiker. 
Ho~dftr van een Reiseausweis, die door de Zwitserse 
aut~iteiten is afgegeven te BERN op 8 Maart 1950, 
get d' g tot 8 Maart 1952. 

CJ,I Al~ •• J:Seferentie geeft hij op: C. de MOEI, Rotterdamse 
\.!:) agen:tuur en Handelmij., Nieuwland 5b, ROTTERDAM . 

Op 25 November vertrekt hij met de VEENDAM naar CANADA 
voor een bezoek . Hiervoor heeft hij een visum gekregen. 
Een t r ansit- visum werd aan hem uitgereikt voor dr ie dagen 
Arnos t ELIAS was reeds eerder in NEDERLAND. 

V erzonden aan : 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s - GRAVENl-'..AGE. 
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Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

Opmerkingen: 

Verzonden aan : 

• 

ZfliTSEELAND 

Real PRESS 

26 Juli 1951. 
~-/d7./ 

(lt~ f'l- tl/f ;~; 
~,.·, t 

LAc ·-11rP;i . 
?/ {,0l \b / /~.,;~./ 

Uw 79440/CR/18, dd . 28 Aug 50 en . r 
mijn U 22745d, dd . 13 Sept 50 en-- j'!.IJ'l. ..... öD :~..,..., 
mijn U 22745f, dd . 2 Febr 51. 

15 Juli 1951 

1 • 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastrtl~t 68 
' sGRAVENHAGE. 
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U 22745h - C 56 - cs2 , 26 Juli 1951 . 

Betr: ~EAL PRES~ . 

~ 
De eigenaar van de Union Central Press is Lorenz TEUSCHER 

een bekend Trotkiistisch communist , die reeds verschillende 
malen - om politieke redenen - met de politie in aanraking is 
geweest. 
Hij is in 1914 geboren, is gehuwd (naam van zijn vrouw DEBER
TOLIS) en heeft een kind . 
Hij wordt beschreven als arbeidsschuw en staat financieel 

In het voorjaar van 1942 heeft TEUuCDER de Real Press op
gericht in de yorm van een "Verein" . Hij nam leerling- journa
listen aan, die artikelen moesten schrijven, welke door T.aan 
de pers v1erden verkocht . De andere leden van de "Verein" wan
trouwden T . , daar laatstgenoemde alleen in het bezit was van 
de sleutel van àe Postbox der Vereniging en niwner enige in
lichtingen verstrekte over de binnengekomen post, terwijl bo
vendien T. nimmer enige mededeling deed over zijn "Geschäfts
führung". (Deze informatie verkreeg bron van een zekere ~r-

a/ kus :tiNI{.IASSER , die vroeger met T. in de :~.eal Press samenwe 
~~ te en thans de leiding heeft van de Genossenschaft Real Press 

Toen T. vreesde, dat hij uit de vereniging zou worden ge
stoten , heeft hij de "Verein"..rteal Press aan interessenten 
kocht, zonder de verenigingsleden daarin te kennen en toest 
ming te hebben verkregen van de Ale emene Vergadering . (De 
overige leden van het "Verein" hebben hierover een proces 
aanhangig gemaakt ) . 

Intussen hebben de overgebleven leden de "Verein"Real 
;, .-~ Press laten voortbestaan, zodat thans naast elkaar bestaan 

"Verein" Real Press en de "Genossenschaft" Real Press . Van 
p/ <..j... laatstgenoemde is een zekere Hannes GIGER voorzitter en llilly 

~ji( HäRTER secretaris . De eigenlijke leider is echter bovengene 
de PINKWASSER. -

~~ T. heeft intussen de Union Central Press opgericht(zie mijn 
U 22745f, dd . 2 Febr 51) , welke vereniging nu ook tegen T. 
wil procederen op grond van het feit , dat hij heeft voorgege
ven, dat de Union Centr~l· Press "hechtsnachfolgerin" van de 
Real Press is, hetgeen zoals reeds eerder betoogd, geenszins 
het geval is. Volledigheidshalve zij vermeld, dat ook de " 
cher Pressverein" bezwaren schijnt te koesteren tegen T. en 
stappen tegen deze wenst te ondernemen. 

Tevens werd in bovenaangehaald schrijven opgemerkt, dat 
het merkwaardig was, dat , zowel Real Yress als Union Central 
Press dezelfde correspondentie adressen vermelden in SAAR
BRüCKEN en DORNBIRN. Hieromtrent gaf PINK lASSER - althans voo 

() 1..., zover DORNBIRI~ betreft- de verklaring, dat hier sprake is van 
- ·een jarnalist BERGER, die vroeger nauw met de Franse bezet

tingsautoriteiten samenwerkte, en die beide agentschappen(Re 
Press en Union Central Press) van berichten voorziet . 

( 15 Juli 1951 ) . 



U 22745f - C 56 - C1/cs2 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarneming : 

Bron: 

• Opmerkingen: 

• Verzonden aan : 

2 Juli 

ZWITSERLAND 

,:r;~y

:/J,j'-~-· 
1~1 .. • JUU ~5~ · 

l ACD/ t' 3 t. () l -
I 

Real Press / Union Central Press 
.r~~ ._;~,( 

t;: /\ll, r 
mijn U 227451 - C 56, dd. 13 Sept 50 ((/( W{ 

5 Jun 51 

betrouwbaar 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst , 
Javastraat 68 
•sGRAVENHAGE . 
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U 22745f- C 56 - C1/cs2 , 2 Juli 1951 . 

Betr: Real Press . --
\ e,il 

ó(L. 
/ 

De Union Central Press, zou volgens schrijven van 
19 Maart 19 51 , gericht aan het Gezantschap te BERN, de 
opvolgster zijn van de Real Press en zich aanbevolen hou
den om economische, culturele en politieke berichten over 
NED~RLAND te mogen ontvangen . 

Ingewonnen inlichtingen hadden het gevolg, dat de 
Real Press ZüRICH bij schrijven van 5 JU11i 51 mededeelde, 
dat de Union Central Press op generlei wijze ietste maken 
heeft met de Real Press, doch wel opgericht is door ie
mand, die vroeger in de krincen van de Raal Press thuis-
hoorde . Klaarblijkelijk wordt hiermede bedoeld Lorenz 
TEUSCHER, die in bovengenoemde brief van de Union Central 
Press als secretaris mede ondertekende. 
Opmerkelijk is verder, dat het briefhoofd van beide maat
schappijen zeer veel overeenkomst vertoont en dezelfde 
adressen opgeeft met postbox en telefoonnummer . ,in 
SAARBRüCKEN en DORNBI RN / VORARLBERG, als correspondentie 
adressen . 

1 1 De brief van de Real PRESS werd ondertekend door Hannes 
.:; .GIGER, president en Willy H~RTE~ , secretaris . 
~ Geen van beiden komt voor int_mijn U 22745d, dd. 13 Sept5 

c~ De Real Press vermeldt als doel van haar werkzaamheden : 
"Internationaler Original- Zeitungs- Artikel- Di enst"; 
de Union Central Press geeft hiervoor op: 
"Originalartikel- Berichterstat·tung- Reportage- Fachinforma
tionen" • 

(5 Jun 51). 



• U 18787d - C 56 - C1/cs2 

• 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 
Na~~.aanleiding van Uw mondeling 

verzoe~·~eel ik U mede , dat er mij 
zijds gse~ bezwaar tegen tBstaat mijn 
rapport,:U 18787c van 27 September 
1949 t~·üerubriceren. 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
' sGRAVENHAGE . 

A • 



• 
ROTA voor C II 

Van KA-R.A • 

WiJ ontvine;en indertijd iJw verzoek om inlichtingen omtrent de spionnage
affaires in Zwitserland . daar dit echter een te subtiele zaak was om dit 
aan onze Zwitserse relatie te vragen en deze bovendien naPI alle waarschijn
lijkheid. toch eeen volledió antwoord zouden geven~ besloten wij eerst bij 
de B.I.D. ons licht op te steken. De?.e leverden ons rapport nunmer 70981~ 
hetwelk volgens ons voldoende inlichtin~en geeft op onze vraag. 

KA- R.A ·~ 6- 10- ' 49 4<. • 
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U 22745d - C 56 - C1/os2, 

Land: 

Onderwerp: 

Referen ties : 

Datum van 
waarneming : 

Bron: 

• Opmerkingen : 

• Verzonden aan : 

13 September 1950. 

Z\7ITSIBLA1'ID 

R&AL PRESS. 
p'JJ,pç(, 

('IÛ ,. 
( 

Uw 7944.9/CR/18, d.d . 28- 8-50. 

28-8-1950 

1. 

. . . . . . . ... . . ... . .... .. . . . . . . . . ... . .. . . . . ... . .. . . . . . . . . ... 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastrc.at 68, 
' sGRA VENJIAGE. 

OP KAART 
A(O/· .t t.
DAf:r ''• --.;:?: 
PAR: 'I~ 

.-1 9 SEP. t95Ó -~ 

ACD/ a.~ ç ,. 
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U 22745d - C 56 - C1/cs2 13 September 1950. 

Betr: REAL PRESS. J / 

• 

• o .lc:. I 

''Die Firma ist im Handelsregister nicht eingetragen. Es handelt sich hier um 
einen Verein(nach Massgabe des Scbweizeriscbes Zivilgesetzes) der seine TY.tig
keit seit 1942 in ZURICH aufnahm. Etwa in Oktober 1948 wurde dann der Sitz nach 
Knsnacht verlegt. 

Der Verein bat angeblicb idaellen Charakter und soll politisch und konfes
sionall neutral sein. Bezweckt ist die Zusamrnenfassung von angehenden tiungen 
Journalisten zu ibrer journalistisoben Ausbildung und 11Ertt.lchtigung". ieses 
Ziel soll err~~t werden durch Veranstaltung von Fach»uraen und Exkursionen 
durcb praktisonë Uebung. Nach den Statuten kann jeder }~tglied werden, der sich 
zum journalis~~~ berufen fUhlt und sich neben seinem angest~en 3eruf eine 
grundlegende ~urnalistische Ausbildung durch die Kurae der Real Press aneignen 
will. : •• 

Der Vorst~ll~ setzt sich zusa:mmen aus Präsident, ... kt;uar und Kassier. Als ..t-rä
sident wY.ltet 3.~cel BRlllx, ZtiRICH(Sobn eines ZUreher Nervensp~zialisten) • .1~1s 
Fachexperte wi-rlit Dr 1î. HER.ZOG,1Jitglied der Scbulpflege Zt.lRICH. Ferner sind schon 
folgende Namen ±m ~usammenhang mit der Real Press genannt worden: 1~ BRYNER und 
lorenz TEUSCHE\4 

Die Eéal Press wurde im Jabre 1942 von Lorenz TEUSCHER ins Leben gerufen. 
Dieser stammt aus Dörstätten, ist derzeit 36 Jahre alt. Er wobnt in ZURICH, Ro
tachstrasse 4, nennt sich Berichterstatter und korrespondierte gelegentlich fUr 
Zeitungen. Daneben schaint er sich mit sozialen Beratungen zu befassen. Seine 
finanziellen Verbältnisse scheioen von jeher als schwach. In pers6nlicb Hinsicht 
wird er sebr versebieden beurteilt. 

Nacb eigene Angabe arbeitet Real Press heute fUr Uber 85 Schweizerische Zei
tungen und vertritt 16 ausländiscbe Bll:ltter in der SCHWEIZ. Ausserdem soll der 
Verein die Vertretung der LIVO-PARIS baben. Weiters bebauptet Real Presse, in 
der SCh"\'IEIZ ttber 50 geschulte M:i.tarbeiter zu besitzen und Korrespondenten in fast 
allen europäischen 8taaten. . 

Gegent.lber dieser Behauptung von Rei Prease rousste ich feststellen, dass 
Real Presse weder heim Schweizeriscben rresseverein, noch bei der Depeschenagen
tur, noch irgendwie bei einer nahmbaften Redaktion bekannt wäre. Lorenz T~CBER 
weigert sicb immer, irgendwelche Informationen ~ber die THtigkeit des Verein 
Real Press zu geben. Die finanziellen Verhältnisse des Verein Real Press sind 
bBchst unklar". 

( 28-8- 1950). 
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U 18787 c - CA- 01/CS2 GEHE. 1\.ll 

Betr: Spionnage affaire in ZV/ITSERLAID • 

• 
•• 

In sntVIOord op Uw schrijven, d.d. 17 September j.l., 
no: 69001 ,moge ik U in de eerste plaats sla bijlage het 
officiele rapport doen toekomen, betwelk werd opgesteld 
door Hr Ma Gezant te BERN, d.d. 19 en 25 ~stua j.l., 
naar de inhoud, waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen. 

Ik moge aan dit rapport nog bet volgende toevoegen: 
Het blijkt, dat door geallieerde inlichtingendiensten 
contact werd onderhouden met de Zwitserse autoriteiten en dat 
gegevens tussen beide diensten werden uitgewisseld. 
De Zwitsers zouden dan ookgeheel op de hoogte zijn van de 
aard van de werkzaamheden van ten minste 1 van de geallieer
de vertegenwoordigers van inlichtingendiensten in Z\'II~ 
LAND. 

Een punt, hetwelk niet_. verwerkt is in het rapport van 
Hr Ms Gezant , i.s, dat van 1931 tot 1939 ook de Engelsen 
van deze spionnage- zouden hebben geprofiteerd, dooh, om 
en nabij het uitbreken van de laatste wereldoorlog de re
latie hebben verbroken onder het motief van ZWITSERLAND 
niet in gevaar te willen brengen. De brief, waarin deze 
mededeling was vervat, sobijnt thans in handen van de poli
tieautoriteiten te zijn. 
De spionnageaffaire waarvan bier sprake is is die van 
een beambte van bet MUnitionsdepot te THUN. 
De .Amerikanen waren bij deze spionnage affaire betrokken; 
er was n.l. een kaart je gevonden van Cpt. l.IOORE, medede
lend, dat, nu zijn voorganger, WEYHER weg was inlichtingen 
aan hem dienden te worden gezonden. 
Een volledig kaartsysteem werd gevonden, ook de naam van 
vroegere .Amerikaanse Militair Attacbe :MADONB werd genoemd. 
De Fransen badden er ook mede te maken, gelukkig bad de 
Franse adjunct militair Attache het lana reeds enige tijd 
geleden noodgedwongen verlaten, anders was hij hierbij ook 
betrokken geworden. 

-2-

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
' sGRA 'Vm'l'H.&SE. 



• 

• 

-2-

De .f'ranse adjunct 1:d.litair Attacbe GO'YEr, van wie bier sprake 
is was wegens de telegrammenspionnage bet land uitgezet. 

DeZ'/itserse beambte bij de constructiewerkplaatsen in 
THUN zou een maniak geweest zijn, die oopieen hield van 
alle correspondentie en alles, wat door zijn handen ging, 
vandaar zo'n enorme correspondentie. 

Verder '~ra nog medegedeeld door een van de Zwitserse 
autoriteiten, dat deze ervan overtuigd waren, dat er in 
ZVaTSERLAND veel meer werd gespionneerd in de eerste plaats 
door de Oost-BUropese landen, doch die zouden nu eenmaal 
met meer beproefde metboden werken. 

I Men bad ecbter de vaste overtuiging ook hieromtrent binnen
~rt een en ander te zullen ontdekken • 











Uota KA- R. A. 

Op 17- 9- ' 49 is u n brief z;eschreven. nummf'r G9001. w•arin inlichtingen 
gevrfiagd zijn omtrent de spion~.age - a.fPniros in 7.;ri. tserland. 

KA- R.A • • 17- 9-'49 
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AAN: 

.. 

T-Ioo!tl B.v.n. ,., 
Javastraat 6ö , 
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Uit doorgaans botrouwbare bron werden 
onderstac..nde meöeèleliTle;Em ontvangen. 

In korte ~ijd neüb~n zich twee geval
len van spion~age vooreed an in of om het Zwit
serse leger . 

Het ene be .;1.·eft een hoo~dc . .>'lbtene.ar van 
Î c.e P . T. T., een zel-:ere S teiner, die de controle 

van de buitenl ndsc tele~raEmen had . ~ij leverde 
de ee,:evens, aan deze tuleu'am"llen ontleend , aan 
een vreei'l.de 1 ogendheid; het gerucnt ge.at , dat 
.it .t<'rw.Y.J.~ijk ... ou z.;_jn g0wees t . 1-foewel deze 

nage l1.0ofdza .:elijk op economisch gebied zou zijn 
gepleegd, hee:t het ilitaire ~epa tekent e~ zich 
ook mede bemoeid . De uJ,;ionnaee loopt over een 
t·ijdvak van 25 ~nar • 

Het A.Il( ere !;OVal be t~~eit een zekere 
\Gerbe:r·, v: rkze.um n.an ,... c~nstructie,verkpl'd.atsen 

te Thun. ~eze spioru1avu, ie vanaf 1939 dateert , 
schijn·t aanvankelijk ·tn ;· L Duitsland gerich·t te 
zijn geweest . 

:SiJ net einde der vijandelijk.l-J.eden was 
er ee11 ko.;.~te onderbreking in Zl jn be~ichtgevin.:; , 
doch daarna stelde hij zich uit zichzel~ weder 
ter beschikrin~ ven dezelfde mo~endheid . 

De i~1chtin,en be~reÎ:en de verster
:lp_p..gen en hun bewapening, aan.Tlla::Lk van vliegtuigen, 
ontwikkclin~ var- de lucht~acht, technische bij
zonderheden over le be Ta~ erüng , enz . 

~e te~e~~le Pol1tle vervolct, i~ saMen
-..,erkinu r.aet de Kantonale Poli tie, haar onderzoe
kingen en Yoorlopig is over deze aangeleeenheden 
verder noe; niets bekend . 

T.tp :.-~dH 
Co.LJ.: 'l 

HET Ij(, :'D SEC~IT: G 2 .B, 
:Je Lultenant Kolonel , 

1 s- G R A V E N H A G ::::; • ~ 

~- .. 

(l~, . P .Kok je) 
® 16391. '-47 
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BRIEF UIT ZWITSERLAND I PAR.: -1 

Wat denkt U, ~ijnheer de Tegenstander 1 · 

He eugdparleinent van Genève 
Een auditorium ! De zaal Yan 

o! •Grand Conl!ell "' te Genève 
loopt stilaan ,·ol. Melsje.s en ~on
gena, sommigen met het ultztcht 
\'an een jonge dame, anderen 
sportlet met loshangende haren ; 
weer anderen Ingetogen. 

daardoor zal ook de jongere zelf 
zijn persoonlijk Inzicht leren for
muleren. het aan dat \'an anC:.eren 
''ermogen te toetsen en zondur 
slagwoorden, maar met feiten en 
gevol&"trekkingen leren denken en 
spr~ken . 

En éénmaal dat een toestand Is 
uiteengezet, een noodwend;ge 
maatregel zich opdringt, uit hl't 
parlement zijn mening. Er wordt 
overgegaan tot stemming en de 
e.envoudige 111eerderheid, volatnat 
om van de theoretische ontleding 
en bespreking, tot e~n actie nal\l' 
bulten over te gaan. Zo speelt dit 
jeugdparlement. hoewel niet offl· 
cleel, een belangrijke rol In het 
openbaar leven te Genève. Zo lang 
de lovauteit en de éémsgezindheliJ 
,·ap de jeugd behouden blijven, zal 
deze rol voor Genève en voor 

Bijna allen jong en vol goede 
wil. Sceptici hebben beweerd dat 
dit allemant nonsens Is. een spel
letje voor grote klndcl·cn. Maar 
de7.e jonge mensen willen dit niet 
geloven, want ze zijn gekomen 
om elk&nl' te vinden, te :t~eu, te 
spreken. en vooral ·om elltaar te 
begrijpen. En als de voorzitter 
reêhtslant en de openingsrede ,·an 
deze nit'uwe Instelling houdt. 
apreekt hij niet over de hoofden 
l1een, maar dringen zijn woorC:en 
rechtstreeks Jn het hart van deze 
jonge vrouwen en mannen, en vin
den er een klankbord. dat de 
woorden weerkaatilt door Gen~ve,------
en door ~;ans Zwitserland. I 

« Wij zijn hier niet - de j<'u~d 
mag dft wel weten - om aan te 
·valfen wie niet denkt lijk wij. het
personen, algevaardtg&n of ver
enigingen .... 

Wij zullen niet de me~en aan
vallen. als deze andere den.'< en; 
wij zullen horen. denken en weer
leggen, op klare en !ovale wijze 
onze argumenten voorieggen om 
die van de tegenstander trachten 
te begrijpen ... :. 

Dat wa' op 7 Maart 1947. De 
Internattonale congressen, waar 
~estreden en gebeten, werd, zijn 
mtussen de r.en na de ancter 
g·estrand. Dit jeugdparlement, 
zoals er 27 werken In Zwitserland, 
l1ee!t lntusaen 2 T.lttingen gehad. 
'fweehonclcrd T.etel!! telt het. en ze 
Z\ln verdeeld oncler alle je\lgdgroe
psringen. die Genèv·e telt, 2() '>Ir 
gaan naar politieke groepen, fn 
dezelfde verhouding, als hun 
partijen zetels bezetten ln de 
,grote raad van Genève ; 25 % 
nemen de beroepsgroeperlngen Jn, 
volgens hun getalsterkte verdeeld; 
25 % worden toegekend aan de 
godsdierustige groeperingen; hun 
aantal staat In de verhouding die 
de gegeverus blj de laatste volks· 
telling, alil getalsterkte der gods· 
diensfen aangaven; 12 lh % ten
slotte door andere educatieve 
bewegingen, naargelang hun "'e-
talsterkfe. .. 

Op dit ogenblik z;ljn 40 verenl
l,l'lngen \'erfegenwoordigd In het 
Jeu~rdparlement, en deze vertl'
genwoordigers ztn jonge mensen 
tussen 18 en 30 aar. · 

Het parlemen werkt heelemaal 
''olgens 't parlementair protocol; 
het wordt bestuurd door et'n bu
reau met 10 leden, waarvan één 
de voorzitter Is, en de 9 anderen 
2\ln verantwoordelijkheld delen. 
Elk van de 15 belangengroepen 
heeft dus 2 \'ertegenwoordlgers in 
het bureau. 

Wat 110 nu het doel van dit 
jeug-dparlement ? Eerst en vooral 
de polltleke scholing van de jon
geren op een gezopde, ruime ba.'li.S. 
Onder parlementnb·e vorm wor
den vraagstukken van allen aard, 
politieke, sociale, economi!ol)e en 
culturele bestudeerd. Daardoor zal 
de staatsburgerlijke opvoeding 
bevoordeeld worden, da11.rdoor 
,-;uilen de jongeren zin krijgen voor 
problemen, die de Staat, het kan
ton en de gemeen'te zich stellen, 

' 

Zwltaerland veel vruchten dragen 
In België I~ een Instelling alF 

het jeugáparlement voorlopig wel
llcht nog een luchtkasteel. Maar 
was de tolunie er ook geen, en dr 
16 Europese-Etateneolidarlteit ? 
Hier dient gedacht, besproken. 
l\'laar vooral gewild met deze goe· 
de wil, die vele tegenstellingen 
kan overbruggen en die aan dP 
ba.illl ligt vnn el,ke samenwerkln~. 

<Geloot nu, onze debatten ztu
len daarom niet mlnder \)(>~ield 
zijn, niet mlnder levendig. Jnt«.>
gendeel, In dit, ons Parlement, 
komt er voor 't eerat vertrouwen 
In eU<aar en vriendschap, en dlt 
l.s nodig, wU de actie, die wlj 
\'Oeren, vruchtbaar zijn .. 

Frlbourg . 
ClaTlo HeymM.. 
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