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datum postmerk. 
L.S., 

De Arbeiderspost is een uitgave van de N. V. i .o . Uitgeverij "Arbeiders-belangen", 
gevestigd te Tilburg, Willerosplein No . 6 . 
Het weekblad stelt zich ten do~l : 

1 . Een politieké , sociale, economische en culturele voorlichting te geven, ge
schikt om door . de niet- intellectueel geschoolden te worden verstaan en te 
worden benut. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

?. 

Die mededelingen en berichten te verstrekken, die de niet- intellectueel ge
schoolden tot nut zijn of kunnen zijn. 
Zonder het bestaande gezag aan ~e · tasten, die actie te voeren, die ertoe kan 
bijdragen , eventuele misstanden in de Nederlandse samenleving te verbeteren. 
In overeenstemming met de R.K. leer en moraal die propaganda te voeren , ge
schikt , om de belangstelling der niet- intellectueel geschoolden gaande te 
houden . 
In het groot , om bij.de niet intellectueel geschoolden begrip bij te brengen 
voor het streven naar een Verenigd Europa, zonder te vervallen in propagan~ 
da voor een bepaald systeem. 
Te propageren de verbondenheid van álle Nederlanders, tot \'lelke staat zij ook 
behoren. 
Een brug te slaan tussen de idealisten uit het voormalige verzet en de goede 
elementen die tijdens de bezetting aan de verkeerde kant stonden. 

Met interesse, we kunnen misschien zelfs in sommige gevallen zeggen, met zekere 
verontrusting, hebben de Geestelijke en wereldlijke gezagsdragers en zij, die op 
enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor de vorming der publieke opinie, kennis 
genomen van het verschijnen van de Arbeiderspost . 
Vanzelfsprekend heeft men zich afgevraagd, welke tendenzen dit weekblad beheer
sen . Het plotselinge verschijnen zonder veel voorbereiding naar buiten en zonder 
voorafgaand overleg heeft haast vanzelfsprekend de gedachten gedreven naar de 
twee richtingen, die in Nederland bij elk fatsoenlijk mens in kwade reuk staan. 
Aanvankelijk circuleerde het gerucht, dat de Arbeiderspost ,van communistische 
zijde gepousseerd werd . Door diverse artikelen in het blad zijn de gemoederen ten 
aanzien -van deze kwestie -we]: gerustges-tel-d . 
De tweede richting echter, ~e z.g. fascistische, blijkt eveneens veler 5edachten
bezig te houden . En hier is het moeilijker de publieke opinie ervan te overtuigen , 
dat deze vrees ongegrond i s . Immers, hier kan men er niet mee volstaan de voor
malige nazi- en Italiaans fascistische politiek te verwerpen. De tendenzen, die 
als na-oor~ogs fascisme worden gekwalificeerd , zijn nog steeds geducht . En de 
grot·e moeilijkheid is hier 1 dat er geen nauwkeurige omschrijving bestaat van dat
gene wat men 11na-oorlogs fascisme " noemt. Deze kwalificatie is derhalve onver
mijdelijkerwijs over het algemeen een persoonlijke. En wanneer men zich dan moet 
verweren tegen een samenbundeling van persoonlijke , vaak tegenstrijdige kwalifi
caties, dan is dit een zeer moei lijke, zo niet onmogelijke opgave . 
In deze zaak kon dus de Arbeiderspost niets anders doen, dan die stelregels be
strijden , die zij zelf en enkele vooraanstaande deskundigen, als adviseur als11na-
oorlogs fascisme" ·ziet . Want de Arbeiderspost wenst het faséisme allerminst, 

, als de overweldigende meerderheid van het Nederlandse volk. r-- Nauwkeurige waarnemers echter meenden nog een grond te hebben ontdekt, waarop 
de tendens van fascistisch te zijn bij de Arbeiderspost te vrezen is. Zij menen 
n .1., dat het medewerken van ex-politieke delinquenten aan het blad de vrees 

· voor een fascistische tendens zou kunnen rechtvaardigen. Dit brengt ons op een 
van de nevenstellingen van de Arbeiderspost. Met een groot aantal gezaghebbende 
figuren in Nederland deelt de Arbeiderspost de overtuiging , dat, hoewel colla
boratie met de Duitse bezettingsmacht in zich verwerpelijk was, hoewel elke va
de~~ander er naar moest gestreefd hebben de bezetter afbreuk te doen, dit be
ginsel in veel individuele gevallen niet zonder meer was door te voeren. De 

• Arbeiderspost me~nt, dat de politieke rechtspleging na de oorlog zeer vaak op 
rancuneuze wijze is geschied, dat in andere gevallen de politieke rechters zich 
te veel hebben laten leiden door 'de destijds fel-wraakgierige publieke mening , 
en dat met name in de hechtenis-kampen aan de politieke gevangenen een behande
ling is ten dee;L gevallen, die zowel mensonwaardig was , als onverdiend zwaar voor 
vele gevangenen . 

''/"' t kk Tot dusver is in Nederland geen enkel blad verschenen, om deze vraags u en aan 
het publiek voor te leggen. De Arbeiderspost acht dit een gemis in de nationale 
voorlichting, en een onrechtvaardigheid ten o~zichte van velen, die onverdiend 
zwaàr door de miskenning en verachting van hun medemensen worden bestraft. 
Het zal echter duidelijk zijn, dat deze opvatting kan worden uitgedragen, zonder 
dat hierbij een beroep gedaan moet worden op "na-oorlogs fascistische" argumenten. 



Het aanstellen en handhaven v~ enke.len 1 op zijn minst veel te hard behandelde 
ex- politieke delinquenten kan men moeilijk verwerpelijk achten . Officiele re
classeringspersonen verklaren zich in deze dan ook onvoorwaardelijk voor de ge- . 
dragslijn van de Arb.eiderspost. ·~anneer zij, die in deze moeilijke materie als des
kundig moeten worden beschouwd , deze mening zijn toegedaan , is het niet wel over
een te brengen met het gezond verstand, zich op nationale , of morele gronden 

~ tegen dit standpunt teweer te stellen . 
~Op grond van deze verklaringen schljnt het moeilijk te zijn, de beduchtheid voor 

"fascistische tendenzen" te handhaven. Wanneer men te dien aanzien nog vrees 
mocht koesteren , dan eist de redelijkheid, dat de argumenten daarvoor uit de ar
tikelen van de Arbeiderspost moet blijken. Het veroordelen op grond van insiua
ties is ten deze verwerpelijk en schaadt de Arbeiderspost ten onrechte . 
Andere opmerkingen omtrent de Arbeiderspost verklaren, dat aan dit blad geen 
behoefte zou bestaan . Van de andere kant spreekt men de vrees uit, dat het 
epitheton "onafhankelijk" weekblad kan doen verstaan 1 dat de Arbeiderspost 
Katholieke politieke belangen zal schaden. 
Hier moet men de aandacht richten op een verschijnsel , dat zeer vaak in kerke
lijke en ook in Katholieke politieke kringen met vrees wordt uitgesproken. 
De vrees, dat de Ka~holieke arbeiders hand over hand het contact verliezen met 
de Kerk, de Katholieke politici en zelfs met het Katholiek Sociaal orgaan, ae 
K.A . B. Het vooruitstrevende werk der Katholieke arbcidersj eugd (de K.A.J . ) 
leert voldoende hoe moeilijk het is, de Katholieke leerstellingen heden ten dage 
ingang te doen vinden bij de intellectueel-ongeschoolde groepen . 
Het is met het oog daarop, dat de Arbeiderspost zich ten doel heeft gesteld, 
mede te werken aan het herstel van dit contact, zowel in Katholieke als in niet-A 
Katholieke kringen . Zij denkt dit het beste te kunnen doen door niet de spreek- ~ 
buis te zijn van best .... ande Katholieke instellingen, maar door een onafhankelijke 
houding in te nemen, die eerder geeigend is onder de niet-geschoolde klasse 
vertrouwen te wekken . 
Hiermede is hopelijk aangetoond, dat aan een blad met de doelstellingen van de 
Arbeiderspost wel degelijk behoefte bestaat. . 
Verschillende gezaghebbende Kerkelijke personen hebben dan ook niet geaarzeld, 
in deze kwestie ten gunste van de Arbeiderspost verklaringen af te leggen. 
Nu blfjft nog de vraag, of de Arbeiderspost voldoende garant is om haar doel
stellingen te verwezelijken, en of de financiele hulpbronnen van dit blad de 
volledige verwezenlijking van de doelstellingen werkelijk zullen steune~ en niet 
in een andere richting drijven . 
In de eerste plaats dienen we bierbij vast te stellen, dat de Arbeiderspost geen 
familie-bezit is, en niet één eigenaar kent . De Arbeiderspost is het gezamenlijk 
eigendom der aandeelhouders. Er worden aandelen uitgegeven van honderd gulden, 
en onderaandelen van vijf gulden . Natuurlijk is het maatschappelijk ~apitaal in de 

·enkele maanden , dat de Arbeiderspost bestaat nog niet volgestort . Door het uit
geven van de kleine onderaandelen aan de kleine man , krijgen we een grote sprei
ding, waardoor het mogelijk blijft, ook al is straks het kapitaal volledig volge- ~ 
stort, onze reeds uitgestippelde weg te gaan . Juist de veelheid van aandeel
houders maakt dit, ook financieel mogelijk . Natuurlijk zitten achter deze uitga-
ve enige mensen met groter kapitaal . Maar juist deze mensen hebben de bierboven 
uiteengezette doelstellingen, zodat er geen gevaar is, dat de Arbeiderspost op 
zeker moment een zwenking zal moeten maken . 
Resumerende komen we tot de conclusie, dat de Arbeiderspost de belangen van 
geen goedwillende schaadt, integendeel, de belangen van allen, van de gemeen
schap van Nederlanders , dient, een algemeen belang is dus . Degene , die, dit 
alles wetende - en de gegeven feit~n zijn door eenieder te controleren - zuiver 
afgaande op "roddelpraatjes11 de Arbeiderspost bestrijdt, verdient dus het ver
Wijt , volkomen ongemotiveerd een goed werk te bemoeilijken . 

pirectie uitgeverij N.V.i .o. 

"Arbeiders belangen" 
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Het te Tilburg verschijnend weekblad "Arbeiderspost" is 
sind 21 October 1949 niet meer verschenen. Financieele 
moeilijkheden zullen hieraan niet vreemd zijn. 
Gedurende enige weken heeft voor het raam van het adminis
tratiegebouw Willerusplein 6 Tilburg, een raambiljet gehangen. 
Hierin werd aan be~anghebbenden medegedeeld, dat de redactie 
gedurende een of twe~ weken niet met de arbeiderspost zou kun
nen uitkomen, zulks in verband met de Perswetten. 
Op 18 November 1949 hing er een kleine nooduitgave van het 
blad voor de ramen van het administratiegebouw. 
Het alhier verschijnend dagblad "Oost-Brabant" wordt hierin 
aangevallen. Dit blad zou, aldus de redactie van de Arbeiders
post heel erg geheime circulaires verspreid hebben, waarin de 
Arbeiderspost een slecht blad wordt genoemd, waartegen ieder
een zich dient te verweren. Deze circulaires zouden verspreid 
zijn onder vooraanstaande personen, zowel ambtenaren §lS za
kenlieden en fabrikanten.Ze zouden,om de R.K. te winnen en de 
comcurrentiestrijd te camoufleren, door enige vooraanstaande 
personen te Tilburg ondertekend zijn. Ze zijn natuurlijk,. al
dus de redactie v.d. Arbiederspost, vreselijk verontwaardigd, 
dat de Arbeiderspost zich niet houdt aan de prachtige en vei
lige stelling van sussen en schipperen. Omdat wij de arbeiders~ 
belangen voorstaan en wij voor de rechtvaardige verdeling van 
de lasten en voordelen van elk mens opkomen, tracht men ons te 
nekken. 
Hiertegen wordt door de directie van de "Arbeiderspost" een 
strijdfonds gezet en verzoekt zij de abonné' s gelden in ge
sloten couvert aan het administratie-couvert te bezorgen. 
Inmiddels zijn circulaires aan de abonné' s verzonden, waarin 
de redactie verzoekt gelden hiervoor af te staan en men hoopt 
weer spoedig met de Arbeiderspost uit te komen • 

Uitgetrokken door ........... GR .... . ... .. .. ....... ......... .... Afd./Sectie ACDT4b . . .... Datum ..... .3.~?..~.5..0 ................. . 

Op aanwijzing van B . III. ... k ........ ..... ........................ . 
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Van de zijde dor Kath. Arbeiders Beweging werd onderstaand 

bericht ontvangen, betrekki ng hebbende op liet blad "De Arbeiderspost" , 

waaromtrent reeds eerder mededelingen werden verstrekt . 

AFSCHRIFT. 

·~et is uiter st moeilijk êm een inzicht te krijgen omtrent het weekblad. 

Op de eerste plaats blijkt, dat de achtergrond vermoedelijk niet die solidi-

teit heeft , die er oorspronkelijk aan was toegekend. Daarom is hot wel te 

voorspellen, dat de levensdagen van het weekblad geteld zijn. De arbeiders 

schijnen met hun vijf gulden aandelen niet happig te zijn, dat moet zelfs uiterst 

slecht zijn. Daarbij had men Eindhoven ook in het geval betrokken en de ge-

fingeerde oplaag tot 15000 uitgebreid . Een zegsman die het beslist kan weten 

omdat hij tot op zekere hoogte medewerker er van is, beweerde begin dezer week, 

dat er voor Tilburg en Ei ndhoven teaamen van het nummer van vorige week 

zaterdag (17 Sept. l 949} 2000 ex. gedrukt zouden zijn. 

ROBBEN , die eerst als directeur aan de kop prijkte , beklaagt zidh erover nog 

geen cent te hebben ontvangen, maar wel is hij er zonder verder commentaar 

uitgezet . Uaar de finesses schijnt ook deze directeur niet te kennen, Ik ben 

bij hem ook niet veel wijzer geworden , hij is in de fantastische verhalen 

opgegaan, heeft die mogelijk nog wat aangedikt , en nu is hij verschrikkel ijk 

te leurgesteld . 

Onder bedreiging van een afbraak- campagne te beginnen, heeft de nieuwe leidi ng 

bij de directie van de in aanbouw zijnde tentoonstelling "De Vrouw" getracht , 

financiele voordelen voor het blad te verkrijgen, aldus de directie. Nu is 



' 
genoemde directie ook weer niet van het solide soort, dus zal dit vertelsel 

mogelijk wel met wat zout genomen moeten worden. 

Zeker is, dat bijna niemand meer het weekblad ontvangt en dat zegt wel het 

meeste van alles . 

Toch is er een slachtoffer gevallen. Schijnbaar is het weekblad "Groot 

Tilburg" haar positie eens gaan herzien, toen het nieuwe blad zijn intrede 

deed. En van de ? mensen die er werkzaam waren bij "Groot Tilburg" hebben 

er 4 officieel ontslag gekregen. En dat is dan nog een blad met behoorlijk 

wat advertenties en goed geredigeerd, met een Pater ca~ucijn als hoofd -
I 

redacteur. Groot ~ilburg komt nu in meer bescheiden omvang uit. 

Zelfs het dagblad van hrts schijnt het niet naar den vleze te gaan, en daar 

is al zoveel jaren in troebel wat~r gevist. 

Iaten wij hopen, dat de A..rbeidersbelangen (of hoe heet het ?Ok al weer) dat 

mooie weekblad) in de kortst mogelijke tijd zijn eigen dood sterft. En als 

het werkelijk is, zoals beweerd wordt nu, dat het kapitaal dat er achter zat , 

een grote fantasie was, dan zal het einde spoedig zijn bereiit." 

~ October 1949. 



UITTR E KS E L 

Uit: 0 D 348 (CO 7098 3) Naam: Maandrapporten Noord- Brabant 

Voor: CD 1 566 Naam: Blad "Arbeiders Post" 

Ag. nr: 70983 

Aard van het stuk: 

Afz.: I. D. Til burg 

Maandoverzicht over September 1949 . 

Datum: 3- 10-49 

In dit maandove r zicht 6illrdt het voa.gende medegedeeld over het weekblad "Arbeiders
Post 11 • 

Hoewel het voor twe<:~ weken niet erg gu:wtig vl'is•met 
ie ~iftan~iil~ toestsnd VaR 4e u1t&evers van het hier verechijnant 

or1.tisoh 19ttelcblad " Arbeiders -Post" is hierbij een vP-rbetering 

ü'l{~etrellen , doordo-t • z-e nerdt ~ij van betrekkelijk betrouwbare 

bron 't:etlE'!t;edeeld , een d~r aandeelhoud"!rs een aanlieel zou hebben 

g~nt>w~n van / 50000 . i:leze aandeelhouder zeu zijn een zek~re 

}'enten of Henne, n0nenàe te Aardenhout . Deze zou een politiek~ 
d~'linq_1~ent zi;., en ret de boo-- d - redeoteu:r t.G.r.s . vnn landewijk 

samn i.n bet 1ntenter~~Jca.at1> "'"e Vllt)lt hebb~n vertoe:rd . !lij zou 

van landewijk hf-boen beloofd; he" fin.:mti~el te ~lllen ~lpen 

inJien deze in lltoeilijkhcden zou 6 ·:r--~ken . Yan landevotijk hee:rt 

hel'f dan ook reeds ,.eerdare raalen to Aardenhout bezncht . 
De o~..,enste lline van de rednotie van bedli>t~ld blad "Ar bei-

Jcrs-Po~rt", 1!! elP- volgt : 

_ .J Directeur- TJocrl'dredact eur, ~1cQlaA.e , Ge'lrtrudS\ , 
.. ·ygn ""'tartl!~t't'i :ft, l;~lroren -tlt-· fllbu:r~, 6 .Augwtt'te 

Leonardus, Maria 

1 32.0, fteMJtà• G0t1- -' 

d;n r eg~iiatraat }; l".l 2 3 , alhier. 

: I Zakelijlee le1di.Ilt; en prop:l.g.RncJg , 
(;eboren t e nil land- Bath. 20 Ju...'1.i 

~i 52 • alhier. 

Wilh~ lnus • Johf!n.'1es v~u "laesau, 
1 :Jt 2 , \"fonende Anllll Faulo•maetraa· 

PinaAoiële le i ding , ~obertus , van Val kenbure , {!e 'borrm te !:1.th , 

3 8e:p~ber 191 7, aêöOl.ll'iian-t , wonendt"- Stat1onsstm;~.t A80 te Baar

le-'fasaau. Deze is O()k politiek delinquent en was voor 1940. lid 
van Znart-FTont . 
Vcor het anderwerp cultuur zou .edewerkins verlenen e~n zeker e 

_ Prof. Altmn ~ Volgens bttrl~en zou deze ... 1elgië uitgev#~zen zijn . 

Uitgetr. door: ACD T/ 20 

Datum: 28-3-54· 

0 37- 25.000 .!) I 0871 • '52 (3780) 

Op aanwijzing va n: ACD 0/7 



UITTREKSEL 

Uit: Naam: 

ltaclere ge gevent! z ijn alhier o.stren't htte:t noe niet hekend . 

Een zelc'l!re Pater Im!t!tls , 14or bert1jn , zot~ "edewerking v.-.rltm.en 

voor het onderwerp Godsdienst. 
Verder zijn er nog liSedewerkers v oor be:.:JchouVfi ngen , vro'Ul"'tenrubrlek 
poëste , en reeaJUlies 1 doch de na~~en van deze personen ?.ijn ld.j 

no~ niet bek~d . 

··'n;; u·,....~jn Tappert ·:ttt· 52'. d.-d . nfi Juli 1949 t~noeè~ 
:J direct~ttt" H. r . A.?cbben , z~u n G>o it zi jn wel'ierter~;- aan dit blaci 

hebben v erle end , dt>ch zou door ~en of and:·re list, een V<-:rklar.in! 
it.ebben Getekend 

1 
V~aarbij hij het directemrschap v o•:>r enige tijfl 

op z ich nalll e 

H. J .A. Briels , wonela4e Rin.gOO.an""'Neet !;9 2 ')8, alhier , ~ou 
wegens ~inaDoiële fraude zijn ontslagen, en ~"' . H . swids, VJonende 

Plantaanstraa1J ]Uil 42 , alhier , zou na e"n PQar weken, toen hij 
goed wist welke persmen aan dit blad verbcm.d"n ware11, hierYoer 

hebben bedankt.-
~~--~------------

Datum: 

0 38 • 100.000 ~ I 0875 • '52 (3779) 



UITTREKSEL 

Voor· ····- .... . ... --- ..... ..... ... Naam 

Origineel in 0. D. 348 Naam l~ndrapporten N. Brabant 

Volgnr. Ag.nr. 68981 .... . Aard van het stuk Maand:x:app. Aug.l949 .Tilbu:x:g • ...... 

Afz. . ............................. ....... Datum 2- 9 . .-1949. .. . . 

Met het voor het eerst sinds 15 Juli vers eh i jnend weekblad de "Arbeiders Post'' gaat het 
naar men mij mededeelde steeds crescendo. Het zou niet zijn zoals vete terzake deskun
digen op dit terrein meenden en men vele tegenwerking ondervond , dit blad een kort be
staanèrecht zou hebben , doch het zou zich steeds in abonnementsaantal ujtbreiden. 
Met ingang van 19 Augustus 1949 zijn de afleveringen van dit blad verkrijgbaar te 

Eindhoven aun de vol~ende adr essen: 

I . Oversteegen Cbrechtlaan 4 (r.esteJ), ·,'lessels Laagstraat 310 (C'.restel) , P. Vroomanè Lijm
eekstraat 315 (Woensel). 
Onder de arb~iderskringen algier maakt men nog al reklame voor dit blad en vindt men 

het een reuze courant die de waarheid nog eens durft te schrijven. 
Zoals in mijn r apport d. d . 26 Juli 1949 vermeld zou op het administratie kantoor aan 

het Vi illemsplein 6 alhier zijn aangetroffen de echt genoot van Bogaers , genaamd Wilhelmus 
Johannes van Nassau , geboren te Rilland Bat h 20 Juni 1912, wonende Anna Paulownastraat 
52 alhier , die in de omgeving van zijn woning als communist bekend staat • 
.JJ.~ ee door ij - ra: porteur- ingesteld onc erzoe. o: de La er van 1.oophan
del alhj er bleel\. dat de acte van inschrijving van genoe d blad "Arbeiders 
Post " nog n:iet aro 1,1ezig was. :Sa.t:reffende de samenstelling van de redactie 
van het blad zijn mi j geen nadere ~egevens bekend • 
.Je hoofdredacteur van dit blad z ou zijn: Nicelaas Gcrtrude Leenardus ! aria 
v an La~~wijk , geb . 6 - 8-1920 t e Tilburg , journalist , wonende Daendelstr .72 
alhier , van •'lie hier een korte lev ensbeschrijv ing v olgt : 

Reeds als school jongen had hij ëigena~.rdige opvattin~en . r.d.j v.ra.s toen 
al pro- .ûuit s , het geen t engevolge had dat hij met z ijn jongere broer v aak 
r uzie had 011dat de laatste vaalr corre:epondent:i.e voerde 1 e t Jngeland . o . a . 

'

1et de ~ngelse r,ontng . ra de lagere school doorlopen t e hebben, kwam hij 
omdat hi:i een go<:::d leer ling W8 s, op het Kl ein- Seminarie te .3t . " i chiels
gest el . l!adat hij d.,ar ongeveer drie jaar had gestudeerd werd hij weg ge
stuurd om<lat hij daar zijn best niet <leed . Hj.erna is hij gaan studeren aan 
het collego van de Paters Tr appisten te Peij - Ec ht; in Limbt.:.rg . Tijdens zijn 
verblijf aldaar zou zeer dui delijk zijn pro-Duitse gezindheid zijn geblek 
Hadat hij ongeveer twee jaar aldaar had gestudeerd iJerd hij \leggestuurd 
ra!U' men meent in v erband r.et zijn vJangedrag . Hij heeft enige tijd het R. K 
Lyccun alhier bezocht , ''aarva.n hi~ oo!r werd weggesttn.U'd . 

Jl:a al deze SC1lOlen t e hebben bezocht zou hij echter niet i.11 1 e t :;ezit 
zijn van een di:rloi a. ILiddelbaar ondervlij s . Nadat hij enige tijd is ·lerk
zaaM ge\Jeest als volontair bij de Ger . Polit:.i.e te Kaats:-~euvel e~ op het 
geneentehuis te Hilvarenbeek , 'lerd hij in het jaar 19 ,9 opgeroeren voor de 
Militaire dienst , en uerd ingedeeld bi; 6 H. I . Alstoen .;_,_eoft hi;j zich een
naal uitgedrukt: 11Ilc voel veel v oor Duitsland , doch ik ben i~ederlander . 
Indien Duitsland on s aanvalt zal ik mj.jn plicht doen ~' Bij de inval van de 
Duitsers in ons land in 1940 bev ond hij zich t e l ill en zou zich a.ldaar 
volgens ededelingen als e en prima soldaar hebben c;e~r~en , zou z e l f s t 

oen 
Uitgetrokken door .... . .. ........ . .......... .......................................... Afd./Sectie ..................................... ............. Datum .... ... ....................... ... ... . ...... ::--

Op aanwijzing van ............................................................................... ........... .. 

@ 5030· ' 18 
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toen er geen leicline roei:' a·.mJez·· {7 11Ps deze op zie [;eno i'. 

ra de eap-"tuJ.f\tie v-..n • et 1 e er 1 ~J·c se le"l'er zou ' i: er.iFe tijd 
P.ls volontair ·ner1~';P"'l zi:n feneest o:r , et r,e e •Pte u~ s te B.aî"c!:, 
en volr;dc toen ee'l'l C1ë~s·1s in f7'3 eente financ.; en él:aD de R/ . I e~rr,~· ~·et 
slhie:;.·. ·j: :;.s \;oen nor; enir,e ti~d \/Gl'l~zaar 17C'\Jeest or · et , ai. "t.;cn:i:' 
van de toen: alige 11Un·~ e 11 doch \ erd ool'" h:i er vïe"'("estu U'd na2.1:' en 
eent · agens onerig,.,.eC:en et de toen: alige se~re a.ris der tn:j_e. 

Gedurende de bezettings~~i j(l heeft hij zie et ::>lle D ogeli~::e 
pract:lj' en beziggehouden, zo is hij ook Pru".raenl oopr an r:reweest . 
Tepen he~ werd eem a~1 r,.:roce~-7CJ.'ba.:tl o· ,... :takt ·t;er~,.", e die-:'rta1 il, 
veren i f' ing vr-:n rlrr- . 1- CO KG . hout dat weer werd verkocht en waarvan 
de wi nst samen werd gedeeld . 

Van het berust een dossier bij het L1:inisterie van Justj.tie , êf'
deling Docurrter té't: e Z\.arte1·reg 6; a te ' s-Gravenhage , ;saarin J1e7 ten 
laste wordt ee:!...egG. verraden van joden, en c1oze dan sct.LI'ifteli;J~ bi~; 
de gemeC'ntepolitie S~lhier aan te geven. Bi~ uitspraak van het .B:i.j 
zonder Gcrechts: oj: te ' s - Le::ctogenbosch 11erd ! :.j veJ:.>ool~deeld tot 8 
jaa.:: gevangen:· sstraf,. et aftrek van a:crest, en ontzegg::.ng va..n bet 
lc:i.esrec' ·t; voo:r :5 jae..J.? . :'-j ~~..s gehU\Jd en heeft dr:· e lündo:ren • 
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VERTROUWELIJK 49 

No . 324/49 

In antwoord op UW schrijvend~. 21 November 1949, No.68747, zij TIRoogedel

gestrenge het volgen~e bericht. 

In de door U bedoelde drukkerij werd vroeger inderdaad h~t blad van Zwart 

Front en Nationaal Front gedrukt d.w.z. niet in hetzelfde gebouw, daar dit in 

1944 is afgebrand. 
De door U genoemde per sonen z~Jn echtlieden. Hun personalia l uidenl 

,Andries. MOLENAAR, geborem te ERMELO, 2~ April 1922, wonende te OISTERVIIJK, 

Johanna Maria 
Hendrina VAN 
DEN' BOOGAARD, 

Stationstraat 17, Directeur van de Uitgeverij en Drukkerij 

"OISTERWIJK" en 

geboren te OISTERWIJK, 16 November 1919, echtgenote van 
.Andries MOLENAAR. 

Uit het huwelijk zijn tot heden dr~~ kinderen gesproten, de oudste 

drie jaar. 
A. MOLENAAR en J . M. H. VAN DEN BOOGAARD waren in het verleden lid van Natio

naal B'.ront; de vader {overleden) van J .M. H. V.Ali DEN BOOG.AA.RD was een fanatiek 

aan.nanger van ZWART FBONT en later van NATIONAAL FRONT. Op grond van geloofs

beleving kan niet worden aangenomen dat zij naar het communisme overhellen. 

De vroo~ere medewerker van Arnold MEYER, Domila NTirnn~nüiS (een oude man 

met een baard) heeft in 1948 enige tiJd te OISTERWIJK verblijf gehouden. Tijdens 

dit v~rblijf heeft hij vri j zeker {dit is niet geconstateerd) contact gehad met 

de familie MOLENAAR. Mijnb~~ichtgever heeft hem nu en dan op het terras zien 

zitten van het hotel "DE SWAEN" te OISTERWIJ.r..., waarvan H. MOLENAAR, vader van 

A. MOLENAAR, eÄ.ploitant i s. 

Aan: 

B.V.D. 

Noord- Noord Br abant, 

1 December î949·-



MINISTERIE VfJJ 
BINiffiNLJUIDSE ZAKLI 

~o.s B. 68747 

Betr.: Bog-~-.:~, en I~àenf!ar 
VII. RD.3 

's-Gravon·lage~ 2llove ber 1c49 

, . ..,. -
\ 

r~aar il"' vw betrouubare , doch oncontroleerbare zijde vern~ 
zou de drukl~erij te Oister\1ijk, naar voorhoon bladen als uzwart 
F.rontn e. d. ucrden gedrukt, thans onder de directie staan van 
zekere Bogaardo en .olena~. 

Ik moge U verzo~1;;:cn !:lij - indien moGcl.ijlt uitvoerig - te 
willen doen inlichten o~trent de por~onalia en politieke ante~ 
cedenten van VOl"Ongenoer:.de personen? alsmede betreffende de 
eventueel vc;r er voor deze Dienst ven belang zijnde gegevens. 

Aan de He r Distr .Conn~d~t 
der Rijkspcl.itie 
te _:s-liERl &""":___?~'!!· 

HET :oo~D VAN DE Dil .• JT, 
"\ Namons deze, 

J .G.Crab endam. 



Richtlijnen 2 79 . Dossier l~g 51 • 
.,..... .... 
Onderwerp : Inlic!'ltin[ en b~tr0ff _nJe 11 .A.rbeil :re po~t u . 

( 

R11.:t'PCRT 

~·e.ar aanleidinu van e~n sch-c:L~ven 

van Birmenlendse Zaken te 1s -Gro.venha~;;.P. , 
';:; 

v e bc:r: 1 94 9 , heb ik , rap:._,;orteUJ: ); 2 3 , Je 

oeleefd Let navoJ.[,snr1.-~ tf'> '":JPporteren . 

) 

V'1::1 ll$'~·inistertc 
5l 68747 , :.d . ?1 -o

eer D~r~lCcstrenge 

De in bedoe lrl 8C'h:;:·i jvf>n en oe dt: F . S.r:i3 -.:..s ho O(.;stwa.;l.r 

schij:t:li~k ee'1 :!.buis daar ûe naa ..Jm.i.s :in het bevol1ci..'>1._.sre
0

iQ 
t ~r a2_h_;_er niet voorko!:Tt . 

Dit o~t V3r·oeAelij~ ~ijn e ldor ij ~eects nerAere 
alen ~enoe 1P H. S~ijs, wcnerde l1antaan~trqqt g ~2, ~,~P.r . 

Vit een door ij i!~..-.. ~f't 1 d on,~rzo0k i::: ;s')l~:-..,n tri; 

'.iPr:e niets te .P.1::e11 heeft t de 1A:rbeiti rspo::t'', ~1om~ 1 he·· 
v n die zijde !Ll~ha~l.=teli j1r is v .r~oc!rt tot d~ reu.actie v;m 

di ij ·Jl:td toe 'te treden e .. h~ 

bollen inëlien hi ~ ? it zou '·:-m'V "''D··den. . 

"...cornelie , Franc::i."'c·:te , 'Mari!'> Trinbacl , ~ ebcren te ~.·s:.al -

wijk, JJec,..,'ber 190t~, , cartonn~,.,.~-':'qbrik:St::t , onendc lloe::s'traat 
s 1'".31: .a , '-'~ lhier • 

..J~?e drij~:t .!t z.i.jn broer een c•1rtonr.z{.efabriek t~ 
\la& lwi jl- . 

~.ij is politiek :'l.eli""lQU~nt en Ycl0 ens afll'!tel::enint.. c·~ 

persoons':taart Dij fiet oevolkine;sre6;ï.ster a lh.Ler is hij tot 12 

AUBUstus 1956 livceslotJ"l'l ven het l~ie.:recht . 

In :1et be _i~~ , ij d • npr .i.ohtin van J"" "Arbeidcr<>:!"c~t'', 

i" l:i~ enit,e ale~ '- • :i.e,nale~;r in !1~t l:antoo .... -"~-~ oe "J..:rbei 

_:)C<"~t 1 ' g,l:üer . l en t:;"! - cc:t- r-_;_ t drt hij verbone-en i~ .?.5'2.":. it 

)lad , 1 .cch. wel !le~ ·t en aan :~t hij L.n~ncieel~ f!telm a:\~ it 

blad z<al Le~oen v~"Y'J.eP.nrJ. . De l'"' •• tst tijd wcrdt hij hier ec'bter 
ni 1er 3er &Cz~en . 

In de c! beving vun zijn wonin~· st::wt bij , _venals zijn 

?f>zir ·u .. YJ.stit: bc:~end en vel euq oet:ro'Tibare in:!..iC'htincen is 

en ::r ve.n ever-tui,, .. , at h:i. j niet co unistisr,h 6eoriënteerd 

VoJ.-rens beko"" en inJ ichtint en stunt bi i te ·n-a.:ür:i ik on 
û-.msti bl'l 1-er-d O'"' "" 0 lf' 1 j j 1

- g""biPrL 
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.Antonius , Franciscus , .Tosephus Zwelmrs , { eboren te l:il

bu.rt. 1 '2C .aart 189? , ~"'OneUd~'> iille spl~;!in .. g (; , al:ü:r • 

Hij is huurd~r van ~P.t ~qn 6 aan h ~ , ille 1splein 
'U1i~r "!n is Vaïï oero~p ... nsion:1ouo.er en "C l.f'"'Tt ~ur • 

.Een voorka-er van t'Li.t b')UW .......... ~t 1--::..j ver"'u:u~l 3.""m le 

re"act.!.~ van 1-:- 1 .tJb~.i ...... ~sJ:...~.t" "\.CC'r/15 - pe:rv:eek. 

Hij staat alhiel.- oel::end 9.1::. e !1 persoon va:n wie 

8-Mnee 1t dat l:ij bij d""..l 0 .P . ~ . ·· " 'l~n ,<'sleten , ào:Jh 1itJ •:cl 

syr!_;athiseert .e·l; <i.., C. P . , • 

Op crir-ineü .''.li'!!~ is vnn ~1~ bij J<:" g..;~eE:>nte -:politie 

2lh.:..r'r nif1 "G Q !!.2rle1_i s v~n he '>ekc>-:11 . 



JJTIUSTERIE V JJI 
BINNENLMIDSE ZAKEN 

's-Grave~e, 21 lfovember 1949 

.•• o.: B. 68?47 
VERTROtm'ELIJK !!~'") 

Betr.: 
VII. 

"Arbeidspost" 
RD .3 

Hiermede noge ik U verzoeken nij in kOIUlis te t:illen doen stellen 
:met de personalia en de huidige poll tioke antecedenten van F .Srni.§ en 
van !rimbach, r.oncnde Hoe.fstraat te Utient, die medenerkers zouden 
zijn aon het U bekende blad "Arbeidorspost". 

Tevens zal ik bedoelde gegevens gaarne vernomen t.a.v. zekere 
gwek;arJ), die eiecnanr zou zijn van hot perceel \1illemsplein 6 te 
Tilburg, alwaar de redactio ~an genoemd ~ockblad is gevestigd. 

Volgens mij ten dienste staande gegevens zouden hogergenoemde 
personen, uitgezonderd F.Smis, communistisch georiënteerd zijn. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te TILBURG. 

HET HOOFD' VAK DE DIENST, 
liamoos deze, 

J.G.Crabbendam. 



• 

• 

van B.St . 
23 December 194~ . 

l~et betrekking tot de stopzet cing van de uitgave van 

het weekblad 11.Arbeiderspost" te Tilburg kan worden medegedeeld , 

dat oc~mx I.D . Tilburg op dezerzijds gedaan verzoek een nader 

rapport zal indienen , waarin ook over de aanvankelijke financierings-

plannen zal worden gesproken. 

Van de zijde der Katholieke Arbeidersbeweging werd nog 

bericht, dat men overweegt in Eindhoven een uiteave van genoerr.d 

blad te bewerkstelligen. - EINDE-



• 

• 

Aan : 11. B • 

Van : B. VIl. 

Gp 5 i.JC -Ge1 her 1?49 kreeg ik van de Kapite:Ln J . ;; • v .d.dc:1Uur 

ter inzage een rarport van de Inl . Offic::.er in Brabant , handelen-

de over het blad "Arbeiderspost", uitgave van de l . V.Uit(everi;j 

".A.rbcidcrsbelangen" i . o. ~ fillerr splein 6 te Tilburg . 

Ao.n het e:inde van dit rapport deelde do I.O . ncäe , dat door 

hem een nader onderzoek zou worden ingesteld naar de "ede'\:erk::.ng 

var. een n.I .. . geostelijke aan genoemd blad. • 

Il heb r:apt . v.d .Schuur verzocht , te V1il1 en be\ïel'h::teJ:ligen, 

<lat dit onder zoel: n:et de nodige voorzichtigheid geschiedt, daar 

deze zaak 1·eeds in belandeling is bij de afdelil'l..g B. 

Hoe·mü deze aaJ."lt;eleger.hej d geen enl·el nili tair as:;Ject heeft 

ei.l derhalve .E . i . een onderzoek terzake aan onze D:::..enst dient J";e 

vJorden overgelaten., heb ik K.:.: t . v . d . Schuur hierop niet opnc:i..~k-

lJ:». ~ 
1-;..,.,,._,. . 

1(,/v1 

-------~ 



r V~~, ::Joc•i""'.~l.', 3/ ~ --~~ 
en ·~et ~~1 All[;u.c.;t lJ.S 1 :14?-;- ~ · f 

fl *~ ~·~9 
l. }- -- _....,:.._ .... -

.t.:J • ~· T: ~ f J I i 
.1. ·- ~~ ~· 

~ ~;,a'ln(! Augu~tu.s 1949. hebben alh i9l-" [;P-en -opente:re' 
b1jer.·n1::Ó~c:ten plaats {;eh.ad 'V:':ln tie C. F . lï . noch ;an ll!lar -=a."ltelox-

..!n.t i~ [".,.ang vn:T! 'I ~ Aug-:.-:..st'\1."3 1949 ~ijn de a!leveri!"1gcn von dit 
b:k'ld ·.rcrJ:::ijg'baa r te E:L.'"ldhbveu aal':. uo vclt,;ende adressen : . 

~ ~ J~·0v~iie~ee;en~ -GOO:•ei)h~~ ({+e~1iel·},-ïffl-!!sel:5~!~1T:Pë~t 3-'\0 t • 

., (Gest•3l ) , F ~r::oof:lal1r: LijNbeeketr:l t 315(\"tcen:Jel) ~ 
)( 

Cndsr de arbeidere l~ir..r;,en .'J.lh.ic:r ~aa kt :.1en· nog al reg;J.n·to 

f <1'it b)..ac1 en vm/ t ··0r:. l:ct een reuze oouro.nt. à i'} äe waarhei:l !log 
~ eens è! u:r i't t~ s c r.ri" jven • ~ 

! 't #f. ::;o~ls iJ~ ;ujn rapport d -~ . 26 Juli 194.:;) . ..;.er~eld zou op het adtdni • 

-~;; ~ J1 ~:,. str.:rti~ la:.11tÓ.:xr a?~ het ~7ille:n-.<'!ploin 6 aa.hier z1.nn' aanBetroffen · 
~~-...-{ .. PI .. .. '!"" I 

~ '7 '. .~ oJ . H. :Josaers ):::o ch ool: zo~. er e!1~e;e f:ialen zijn aan~etro:f~en d.P. 

eè:rtgc:mcot van ·not;aer~ t,cno~ rzd rli:Ulel'llus Johanneo- van ~~sau~ze 

~ boren te .H. ille"p<! :Bath 20 Jur.l 19î 2 ,wononde A..~ Faulov#as~ait 52 
< 

alhier , die i!l !ie o'";!gCVi.l·~g tv&r. ::::ijn :o.voniTMS als con,_-runist ·be1:e::l1 

staat... F • 

1 Bij o~n Goor ~ lj rapport~ur L~aesteld or-derzó~k op de Kaoer ·~ , 

f
Koo:r;hR:;.Jel alhier öle'31c :dt d~ a~te van inr.cilrijvL"'lg va:: genon:..e 

. l . "' 
1 blad "J..r'beiders ?oDt 11tloc niet arow;e~iG '!i~:J . • . . · ~ 
\ Eetreffe~de ·ae ~a~enstellL~b van. ~ç reJccti~ van 
,~:t j geen ~a ere cege veiU:: lli'J 1,.en<l . . ~ 

· 'De Iro·o~d re,Jac'teur van clit blad zou 'z'1!jn :'Niooü:a~ 

1- ruu..üee 'Ma~~a van Iandewi ;tlt/getorcn te Tilb:.rrc; 6 .Augus\us 1920 1· 
• • Î' • '• • ·~" 

.J'o'U:l:.rJ3.liat,V1on~~4e J)aonaolstraat 72 allücr, van wie hier ~en~,:xo:r:te 

ie vene bo ~oh:ri jving vo l§t ; 1 · ., 
T~êè cb l) l~r: zchooljo:1r_e ;.? hail 1li j cil!e''lD.t'l.rd:L!-_;~ 
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, f toe~ al ::t::-0-Duits , i.et. geoll t•-::~ .,.e vo~c r.a<'l dat hij ~t zijn jonè~re 

Lroer vac.k rtmi~ ·h'1. 1 vL.~'lt ~:!"' l?r:t-:~ ·..r:Jt:a k cones,po~:!d'3ntie voerde 

,..,~~; .t;;.ngelnnd , "' o~. ~et üe 'Ento-l.se }.onins . ':'a de lagere scbool d.oor-. 
lOi">Ol": t.,.. r.eooe!'. , b:JlB !~i. ~ v~dqt hl~ r>~n ~ce•1 lO'!:!"ling yta.S,OJ! l1et 
j{le~;-.:;et'in~ri'? te :.;t l·ich.Lela - .;e..;tt;l.: '1dat :;:.j claer ongeveer drie 

jev~r :ta~1 t .e.>tà üeerà l"er i iüj weg gesti.4lu·~ O?-"dat hij ë3.0.r zijn best 

niet àeod .iiierna is hij gq_a.;. studeren r-an het co lle"t;e van d.e :Pater.s 
T1·appisten te ..l;"eij-Echt L...f Li~bur_g . Tijdel".s ~ijn ve,r.blij:f alil.a1'fr · 
:;cu f_;Car è.uilAelijk zij:1 :LÏ-o-DUi~se soz~'lt\heid zijn gqbleken . lradat , 

ni j on;;~veer twee jaD~ aldä~r 'had gestudeerd werd hil: -'1-iee;· ges't'J:Ur 
• , w • 

naar !'ten :!.'tC'-!r.t in varba.."""ld ~~t zi j:n v1angadrag . Hij heef"-;; enige tijd 
' . 

het H . K. L~r::~ew.: alhier haz lbcht, vtaarv.:m hij ook word ;"{eg aestuu.:i<i . 

Nà eü dezê soholen te i.1eb11en be~ocht zou hij echter niet in ·het 
' . .. . 

~zit zijn van EH'o:tl diple>::ta •nadalbaar onden1 ·~jsolf"a dat hij en~~ • 
tijd is r1àrk:z~~i: ge1;ecat e.ls volontair tij de É;o~e1mte politie' te ' 

• l ~ • • 

Keatsheuv~l , en op het go~eentehui3 te llilva.renbc~k,we1:d hij i,n he-t 
jsar 1959 o~~roe~~l! vom..1 de t:: il:ttairen dienst , en ;-;êrd ·ingcdeel<i .. . 
btj 6 R . I. Alz"toen heci't h'ij z.!.ch cer..t!aal uitgedrukt , 11Ik voel 

V'c!)l voor Du.Ltslantl,doch ik oen Hecierla.nö.er . J:r_dien .Dtiite~ ons 

as~valt z::ll i'!! ?llijn· plicht èoen . 3ij de in rul -..sn Ü<} Duitsers :i.n 

or,c lo.nd in 1940 bevoT..d .. hij. z ich ·t;c ]lill,en 30U zich a.lda!?.T vclce:r..s . . . 
~eclctle l:ineen :1ls oen p:r:!:rt-.a ? oJ.dant h:Job~n g~d:!"agen, zou ze li's toer. 

• ~~ ~~IIIIP....,-J' ~~•-4 ff."'"' - ,.. ....::~- ~..r;-~--,"'r' 
e'!'·t;~crr~le1di.!ig :-t6c:r ?"tûlwo.,~g 176S ër.~:;e o ;) z i eh hebben -;enoJ:IlCZl'. 

I 

!':"a ~c capitulatie va:u het ::9~c:rlo..."ldse le::.er ~cu !".:ij enige tijd 

a la volonta..il.· werltza.ru: zijn. 1":)'1v:eect op het ge:coentepuis te Haren , 
en volgdon toen e:!n cu:r0lA.:? · in goscente ifi.rll)ntieÖn áan'· de R .K. T.eer

GF.Pte;e·•1 e.D!i'3r .1-a j is toen no(! eniê,3 tijcl W'3rkz?a'!'t geweest op het 
n~ r • • kantoor va:a de toen.. ali~e Vnie' clooh werd ook hier ·r~ag aesttntrd 

• t J , • 

ne.er . en ~eent we6 e.1·1s onenigho<lpn r. et ue tonnr.to.ligep cëcre :f}$ri3 

' 1€1~ Unie . Gedurende de be"it'Ï;ingstijd hea:tt .lÎij zich ~e"tfir:n~ nçge-· 

l1j'!.r9 practijkèn bezig gehouilen, zo ie hij ook paarden kOop~a:: ge-
- I 

wecstoTeg~~ he~ ~erd ecnaaal ~roces -verba~l opgoua2k~ . tcrzake dief-
: staJ. m Yeren!lgi.rig van pln 1300 XoG-ohout dat weer \'la......d·. ~rlrooht , en . 
mlarvar.. de vTinst s&~n ,·;erd I ced~eld . '"' .~ . \. 

· Van :1ellf berust een doesiet bij het ;.ü:t1.i.sterie van Justitie af' -

pel~ doc'IZ'tantatie ZwarteVI?g 63 ~ te 's-Gravenhar;c , ïfaarfu ho ten 
: la:.:!te i'Jordt gelegd v-erraden~ van joden , ar. deze · d!:lrÎ cch..ri:fte!ijk -bij . ~ . . .... . 

de e;e~ee...~te poli.tie allüer .,en · to geven 9 Bij u:i:ts!-'raa}t vm:. het 'Bij-
• t 

zonder Gerecbtsho~ te 'e -TieTtogenbosch werd bij verooxdeela tot 8 . ' . . . . . 
jaar · ge~ .. genisstraf '1et ~f~clc 1Toar arrest. en ontzegalng van ,he~. 
k:ie:J;cobt voor 15 jaer . li.i.j is gehuwd ~n heeft drie kmderen. 'f' . t ~ -4-r--.....- .. Ste~~Ning on;ler de öerollcing . ... v 

~ - . . 
De · ster~:Lng onder de bovolh--i..'"lg alhier is ru.'3tig te noe~en·. 

l r 
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In aansluiting op eerder gegeven bijzonderbeden over 
de uitgave van het te 'l'llburg verschijnende blad "Arbeiderspost" 
en de daaraan verbonden personen, kan nog worden médegedeeld, dat 
op dezerzijds gedaan verzoek door de I.D. Tilburg een nader 
onderzoek zal worden ingesteld naar de statuten van de N.V. 
Uitgeverij "Arbeidersbelangenn en naar de namen van de bij 
dit blad werkzame redacteuren en verslaggevers. 

In Tilburg werd nog vernomen, dat de in het eerste 
~ 1rapport genoemde directeur Hennanus Petrus Antonius WBBliN, 

" ·1" · 'Lange Schijfstraat 61 te Tilburg, slechts in naam directeur 
zou zijn; de feitelijke leiding zou bij een nog niet bekend 
persoon berusten. 

De aanvankelijk geuite veronderstelling, dat 
.,INicolaas Gertrudis Leonardus karia Yl!!i IJ\NDI!.1'liJK, Goudenregen

straat 23 te Tilburg, als hoofdredacteur optreedt, kan thans 
worden bevestigd. Betreffende gebruikt deze titel in correspon
dentie. 

ZDals in het eerste rapport werd vermeld, volgt de 
plaatselijke kring van de Katholieke Arbeiders Beweging de 
activiteiten van "Arbeidersbelangen" met de grootste interesse. 
Onderstaand wordt een en ander uit deze betrouwbare, doch niet 
te controleren bron, medegedeeld: 

a) "Tevens kan ik U nog mededelen persoonlijk uit betrouwbare 
bron te Tilburg te hebben vernomen, dat achter de uitgave 
van genoemd weekblad een kapitaal staat van f.lOO.OOO.-- , 
waarmede de uitgave zeker voor twee jaar zou zijn veilig 
gesteld. De kans bestaat, dat men mij hierover nog verdere 
wetenswaardigheden zal kunnen berichten, welke ik in dat geval 
dan direct aan U zal doorzenden". 

b) "V/aarde Vriend, 
Volgens afspraak zou ik U enkele gegevens verstrekken aan
gaande het nieuwe weekblad. Het "ll.()rdt gedrukt in Oisterwijk, 
waar vroeger "Z»lart Front" en dergelijke gedrukt werden. 
Het machine-zetsel wordt gemaakt bij de loonzetterij "Vorspel" 
Gastbuisstraat Tilburg. De drukkerij heeft als patroon de 
zoon van A.Bogaards, met nog een zekere meneer Molenaar . De 
laatste weken was het er niet druk, zodat 6ên der werknemers 
maar wat vacantiedagen moest nemen, toen plotseling de 
vacantiedagen niet doorgingen (Maandag 12 Juli) , want er 
moest begonnen worden aan een groot weekblad "Arbeiderspostn. 
Ver.moedelijk is de heer BPbben iemand uit Oisterwijk, doch 
zekerheid heb ik nog niet. Op het kantoor van de nieuwe 
courant zat vorige week (niet schrikken) de heer BRIELS voor 
de schrijfmachine. Je weet wel, de zoon van Briels uit de 
ZDmeratraat. Een van de "zware geval1.en" uit de oorlogsjaren. 
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Die was waarschijnlijk aandelen aan het ty:pen, ofwel het 
"hoot'àe.rtikel". De aandelen zijn bij hem wel in goede handen, 
daar zal h1 j wel weg mee weten. De men, waar die "arbeiders
vrienden" zijn gehuisvest, is een man, die als communist 
wordt uitgemaakt in zijn omgeving. Vaststaat, dat hij nooit 
in de kerk komt. 
Tot zover mijn onderzoek van hedenavond. Wanneer ik nog wat 
heb opgediept, laat ik het je wel weten." 

o) "Hierbij volgens af'spraak enkele gegevens omtrent het week
blad ".Arbeiderspost". 
1. Bet weekblad is per 15 Juli 1949 voor het eerst verschenen. 

Het bureau is gevestigd Willamaplein 6, Tilburg. 
2. De directeur van het weekblad "Arbeiderspost", Uitgave 

van Uitgeverij "Arbeidersbelangen" N. v. !a. oprichting, ia 
de heer H.Robben, Lange Schijf'atraat 61. Deze heef't een 
boekbinderij aan de Industriestraat en is bovendien nog 
dansleraar. 
Voor de oorlog was hij in Tilburg de man van het ''Verdinaso 

3. De redactie wordt vermoedelijk gevmmddoor de heren Briels 
en N .p .G. van Landewijk. 
De woonplaats van Briels is mij nog niet bekend. De heer 
Briels is een "zwaar geval" tijdens de bezetting. In de 

( bijgevoegde brief' vindt U meer hierover • 
... t De heer N.P.G. v. Landewijk woont in de Goudenregenstraat 

23. Hij is voor de oorlog werkzaam geweest op de secretarie 
in Haaren, boycotte de ~itae zaak en werd tegelijk met de 
Burgemeester en alle andere ambtenaren van Haaren aan de 
dijk gezet door de Duitsers. In de verdere oorlogsjaren 
dreef' hij ogenschijnlijk zwarte handel. Na de bevrijding 
van Tilburg sloot hij zich aan bij de z.g. Ondergrondse. 
(Deze "Ondergrondse" hield zich onledig met het ophalen 
van verdachte en eerzame burgers der stad Tilburg.) 
Echter werd van Landewijk op Eerste Pinksterdag 1945 
in zijn huis gearresteerd als z1 jnde een "zwaar geval" 
tijdens de bezetting. Hij moet medegewerkt hebben aan 
Jodenverraad en oplichting van Joden. Wat hie:t'van ook zij, 
van Landewijk is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf' 
en is op 2e Pinksterdag 1949 weer uit de gevangenis ont
slagen. Hij is de vennoedelijke hoot'dredacteur, want na 
een verzoek van de directie van "Arbeidersbelangen", i.o., 
gericht aan de politie, om legallsering van het weekblad 
te verkrijgen, is een door N.v.Landewijk ondertekend 
schrijven hieromtrent bij de politie ingekomen • 

.P(.. -\ 14. De advertentie-acquisiteur is de heer F.SMI~ een politieke 
", delinquent en vroeger de uitgever van nat •fberuchten 

weekblad "De Tilburgse Post". 
5. De heer N .v.Landewijk leert thans autorijden o.m een rijbe

wijs te halen en kan daä (vermoedelijk) in dienst treden bi 
de firma Smarius aan de Goirkestraat, de beruchte bakkerij 
tijdens de oorlog. 

6. De heer N.v.Landewijk leeft met vrouw en 3 kinderen een 
keurig en christelijk leven. Zij gaan allen goed ter kerke. 
Het oudste kind heeft kortgeleden de Eerste H. o:>mmunie 
gedaan. Tijdens de gevangenschap van N. v .Landewi jk heeft 
de vrouw in alle opzichten keurig en netjes geleet'd. 

Verdere 
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)\ \7. Verdere medewerkers zijn o.a. een zekere heer Tr1mbacll 
uit de Hoefstraat en een zekere heer en mevrou~ Nassau 

......-1 uit de Anna Paulownastraat 54., alhier, welke een boek-
~ handel en bibliotheek drijven. 

Beiden staan bekend als volbloed communisten\ 
8. De huur, welke betaald moet worden voor het lokaal in het 

pand Wille.tnsplein 6 bedraagt f.l5.-- per week. De verhuurder 
l< .-i een zekere heer ZWakars staat bekend als communist (zie 

~ brief). 
9. Vertrouwelijk is mij gezegd, dat het geld wordt beschikbaar 

..- t gesteld in cafA .Adem.s op de Heuvel. Of de heer .Adams zelf 
/ de financier is, is niet te zeggen. Het is echter wel sterk 

te betwijfelen, daar de heer Adams niet als een finantiüel 
sterke persoonlijkheid bekend staat. Adams is echter wel 
een politieke delinquent. 

lO .Omtrent het karakter en het doel van het weekblad is nog 
niet veel te zeggen . Het lijkt echter veel op een "da capo" 
van de tt~filburgse Post" van voor de oorlog, alleen de naam 
verschilt. Het is afbrekelld critisch in zijn volksuitingen 
(Kees en l!art) en werkt de onverschilligheid in de hand." 

B. -staf, 23-8-49. 



Directeur Hóofdredacteur : 
N. G. L. M. van Landewijk 

vecantw. voor inhoud en algemene leiding 

W. van Nassau 
verantw. voor zakelijke leiding e~ propaganda 

Rob van Valkenburg 
verantwoordelijk voor financiële leiding 

O.a. werken aan dit weekblad mede : 

N. G. L. M. van Landewijk 
Buitenlandse politiek 

Prof. Amant 
Cultuur 

Pater Engels, Norbertijn 
Godsdienst 

A. Bogaers 
Vrouwen rubriek 

Niek Haremans 
Poësie en recensies 

W. van Nassau 
Stadsnieuws Tilburg 

B. ]. Barten 
Beschouwingen 

joop C. Oversteegen 
Stadsnieuws Eindhoven 

en vele anderen 

Uitgave van Uitgeverij 
.,Arbeidersbelangen" N. V. i.o. 

gevestigd te Tilburg 

Het blad is eigendom der 
Arbeiders~ Aandeelhouders 

Redactie en Administratte: 
Willemsplein 6, Tilburg 



I 

Aan K.B. 

Van Bet-. 

, Q 

Betreft: 

30 Juli 1949 

V 

en" i.o. 

twee bijlf.a·g~~ 

Van de zijde der Katholieke Arbeiders Beweging werd de aan
dacht gevestigd op een in oprichting zijnde N.V. Ui~geverij 
"Arbeidersbela~genn, gevestigd te Tilburg, Willemsplein 6, 
en op een door deze uitgegeven orgaan, onder de naam "Ar-
beiderspost". -

Bij onderzoek bleek, dat door de I.D. te Tilburg reeds een 
summier rapport over deze zaak is opgesteld en dezer dagen 
werd toegezonden aan de c.v.n. In dat rapport komt tot 
uiting, dat verschillende oud-politieke delinquenten, of 
lieden, die contact hebben gehad met de vroegere "Verdina 
Zwart-Front"-groepen min of meer direct in de leiding van 
bedrijf en of blad zijn opgenomen. Ook werd reeds een eer
ste, zij het onduidelijk contact met communistisch georien
teerden vastgesteld. 

Naast de in het betreffende I.D.-rapport genoemde persehen 
kan als belangrijke figuur in dit gezelschap worden gezien: 

~ ~ ~Nicolaas Gertrudis Leenardus Maria VAN LANDEWIJK, 
6' geboren te Tilburg, 6 Augustus 1920, 
~ lgehuwd met Johanna Hermans Francisca LUYTEN,geboren te 

0~ Tilburg, 25 September 1923, 
~ beiden wonende: Goudenregenstraat 23 te Tilburg. 

Van Landewijk staat om meerdere redenen niet gunstig be
kend. Hij werd op 4 Juni 1947 door het Bijzonder Gerechts
hof te ~-s-Hertogenbosch tot acht jaar gevangenisstraf ver
oordeeld wegens overtreding van artikel 21 Besluit Buiten
gewoon Strafrecht en wegens het opzettelijk in tijd van 
oor log aan de vijand hulp verlenen. 

Waarschijnlijk fungeert genoemde als hoofdredacteur of 
redactiesecretaris van "Arbeiderspost". Vast staat in ieder 
geval, dat hij in schriftelijk contact treedt met min of 
meer bekende figuren, teneinde van deze mensen artikelen 
voor "Arbeiderspost'1 te verkrijgen. 

In de nummers 1 en 2 van "Arbeiderspost'', waarvan exempla
ren aan dit rapport worden toegevoegd, verzorgde Van Lande9 
wijk de rubriek "Politieke Beschouwingen". Geest en termi
nologie van deze artikelen tonen duidelijk verwantschap 
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met vroegere "Verdinaso"- en soortgelijke publicaties. Ook het 
in numner 1 voorkomende artikel "Het zere been" is waarschijnlijk 
gevloeid uit de pen van een na-oorlogse bewoner van het kamp 
Vught, terwijl bet in nummer 2 voorkomende proza onder de titel 
"Het gebroken geweertje" juist even te veel nationalistisch is 
gesteld. 

Overigens kan van "Arbeiderspost" nog worden gezegd, dat hèt vol
gens insiders in menig opzicht een voortzetting betekent van het 
voor en ook nog aanvankelijk tijdens de bezettingsjaren versohe
nen blad "Tilburgse Post". Ook dat blad gaf volop gelegenheid aan 
zijn l&zers om zelf de pen te voeren, ook dat was vrijwel steeds 
tegen allen en alles in oppositie en oo~ daarin kwam een rubriek 
voor ''Kees en Bart" • 

In de kring van de Katholieke Arbeiders Beweging te Tilburg volgt 
men de activiteit van de uitgeverij "Arbeidersbelangen" en de 
ontwikkeling van "Arveiderspost" met grote belangstelling. 
Enerzijds gelooft men niet in een lang voortbestaan, omdat de 
zaak financieel op zeer smalle basis zou zijn gegrondvest en men 
wel vrij zeker is van het mislukken der pogingen om een groot 
tal arbeiders als aandeelhouder te winnen. 
Anderzijds ziet men de zaak met enige bezorgdheid tegemoet. Het 
is namelijk een feit, dat de invloed van de K.A.B. in Tilburg, 
een der grootste industrie-centra in het katholieke Zuiden, niet 
voldoende is. Reeds eerder werd getracht de Tilburgse textiel
arbeiäers te verenigen in een los van elke centrale staande vak
bond, zoals dit b.v. ook in de mijnstreek is geschied met de in 
die inc,ustrietak werkzame arbeiders. In de uitgave van de "Arbei
derspost" zou een nieuwe poging kunnen worden gezien de arbeiders 
uit Tilburg en omgeving nog meer te vervreemden van de K.A.B. 
Daarnaast is het in dit verband van belang te vermelden, dat in 
Tilburg een groeiend anti-clericalisme bestaat, waaruit zeer ge
makkelijk een vo~ledig loslaten van de christelijke beginselen 
kan volgen en het overstappen nae.r een duidelijk materialisme 
dan :voor de hand ligt. Omdat "Arbeiderspost" deze stap reeds 
doet, zal de ontwikkeling dienen te worden nagegaan. He~ ligt 
voor de hand, dat het communisme in de centra van onze ~eeds 
uitbreidende industriegebieden gebruik zal maken van iedere po
ging, welke gedaan wordt de arbeiders te vervreemden van het 
christendom en de bona-fide vakbeweging. 

Tenslotte kan nog worden medegedeeld, dat de uitgeverij "Arbeide 
belangen" en haar directeur; 

Her.manus Petrus Antonius ROBBEN 
geboren te Tilburg, 27 Juli l9l4, 
Nederlander, 
Rooms-Katholiek, 
gehuwd met: Henriette Johanna Oornalia SUYS, geboren te Tilburg, 
10 Januari 1915, 
wonende: Lange Schijfstraat 61, Tilburg, 

niet als zodanig bekend zijn bij of erkend door de Vereniging 
tot behartiging van de belan~n van de Boekhandel,waaruit kan 
worden geconcludeerd, dat het niet in de bedoeling ligt naast de 
"Arbedld rspost" ook nog boekwerken uit te geven. - Einde. 
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I aar aanle idinf' van het voo,~ het eer'3t op 1 5 Jul:.. '1949 ver 
ct i.jnen van -he:t ónaf'hankelijl{ , 0nenhartig weelcbla 1 11 Arbeiders 

I ost; w~.'lrvan de re~'hr.tie en adminiotratie gevestigd l.S aan het 
-:in..err:<.n:>lein F26 alhi'3r , heb ik , ra 1r.orteur J!.l) , na hiertoe "Jel.-o 
~en opdracht , een onderzoek ingesteld en UE~elrestrenge bierontre 
beleef'd het navolgende te rapporteren . 

'3o·..ren genoend blad, '"'aarvan directeur zou zijn H. P .A. Robben , 
boekbinder , wonende Lange - f1chijf':::Jtraat lH~6 1 alhie:r , verschi jnt 
eenmaaJ. per weelc , en de abonnements - prijs hiervoqr is / 0 , 32 per 
maand , terwijl l!len losse nul""mers kan kopen voor 1 0,1 0 p'7r blad . 

Genoe·Ylde H. P . A. Robben zou enig. j"'ren t;eleden bestuurr1er zi 
gewee~t van eell verenit:,ing , clie 1;ot ctce 1 had , aan~Lütin.s van 
Belp;iebij .Nederland . 

He t blad dat , zo werc1 1i j r,ede[;edeeld. , bij insclu~ijving voor 
het drukken zou zijn aanbesteed 1 wordt t:eclrukt te OisteT\'!ijk, in 
een :eboU\' , rvaar vroeger r.et blad voor 11 bwa;rt - Jtt::an.t" werd ge 
drukt , ternijlhet machine - zetsel wordt Yervaardigd , bij Vorq:pel 
en Zn, nachine - en letterzetterij aan de Gasthuisst:!'aat :7e7 alhier 

>e Jrukkerij te Oister!lijk zou als l)atroon hebben, een zekere 
11. . van den Boogaard en een zekere ~ alenaar , beiden wonende te 
Oisterwijk • 

.Als sdver1-srr'-iecol. 01 ... eur voo:r genoe· blad zou c;.treden QC 
poli ticke de lin i.Ä.t.mt rranc iJcus, Henri " i..s , •,-wmmde , Pla~t9.nn-
Sliraa·t 1~ 4 ~ a l hier . -

CphelJ bureau aan r_t "lillersplein ! 0 f5 aJJ1ier werden f?l';ll1,3e 
~çrof"en de nolitiekJ Jl}li..nauen1i ... enliCl;.::, J'ohannës, Antonius 
.Briels, wonende 'i i ng baan- esG fii'J298 al11ün , terwijl achter een 
less~naar zou 'hebben plaats genomen d .chtgr::note van de bekende 
ecnmunist :iihe J.mus , Johannes van ·· assau , wonende A~na Paulrwna
s t raat ./? alhier , genaaMrl APYJ.9, JOPPphina, .luherdina lJc,_:·ae:rs , 
._;e boren te Ia!î..a ken ( 3) 2 -) ,T~nuaT:t 1 112 , 

.ueze laatst-~n ?.Ouden , "-' o "Je;rl rri j ""!er3egeciee ld , var1 elkaar 
scheiden leven, echter h 1 b ik hicrvéln nog r;e"'n 'oevef'iïiging kunnen 
krijfen. 

A-:n, h-:t gebouw .. ille,r:splein ( 1 omen ~seregeld p olitieke del in 
quenten o. bezoek. t r 1 :1 Juli 194 , 1.,e ornstreekê 16, y ' uur , stond 
voo.1..' net &e bcnw , een vi<::rwie lig moto-rrijtuig _1!4642§_gepari<eerii, en 
kwa~en even latt::r twee 1)ersonen uit het r;t:bóu~· , üe met het vier
wieli.~ 1 otor:rijtuig zijn weggerer1en . 

Bij onaerz0el,.. bleek dat h t m:F ~~rbt:mijs is afgeóeYen aan 
l!, . J . Kracht , ~onende te Eindho·:en , Iafm-enzstraat gä2 . 

Deze persoon is werkzaay op de :Fhilips fabriek te ~inaho·..ren , 
en staat aldaar bekend al~ co·1munist . 

Aan bove!lc)enoe·-:d ge "IJf)uw zal de :!10 hge aandacl!t Vlorden bestee 

Tilburg , 26 Juli 1949 . 

I.D . 
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