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No. 826 c - l - 1948. 
Onderwerp : "Echo van het Land". 
V E R T R O U W E L I J K. 

--

J'�L/9-�� 
Aan onderstaand persoon werd in Maart 1952 het orgaan "Echo van hét 

Land" per post toegezonden: 

�f BÖHMERMANN, Hermann, geboren te Amsterdam, 14 December 1909, van

beroep timmerman, Nederlander, geen kerkgenootschap, wonende 

Agatha Dekenstraat 43-II te Amsterdam. 

M - 3. 
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Via K.B. werden van een relatie een aantal 
documenten ontvangen met betrekking tot de C.P.N., af
komstig van een districtsbureau. 

B- 14 Januari 1952 w.g-. B III
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X l Kam.-H. Jongewaardr � f e 1 "'.: r �,,,
-�erk'buurt 51 v � � · 
WE S T Z A -\ N, ,._,- � 
Waarde Kameraad, 

1 Novemher 

!Iiermade beriehten tl j jullie, dat de nog in
jullie hezit zijnde exemplaren " cho van het land" door jullie 
veroolporteerd of voor eigen rekening verspreid moeten worde .  

Kam. groetend, . 
C0?.1!.!.PARTIJ JED RL D 

\ 
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Verbinding: 32 

�!�2!!�.H� 

No.: BV/Gj/ PY-' 51 • 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
!�Q-�_!_!_!-�-�-!_S_!:

Hierbij doe 1k U toekomen een f'oto-copie 
van een brief van het Agrarisch Bureau der 
C.P .N. betreffende de "Echo van het Land",

� 
gericht aan R.v.d.Molen, geboren 17.5.1919. 

• 

Ei n d e. 

29 .11 • 1 9 51 • 

1 i. / .> /. /-"i1{'· -<J t_ / r /. I y l � 

v.r. ,;w - tl r. Yf � 
. t. lrl 

� 6 OEC. \951 1 

t1 .r. Yf .2J 

ACD/ 1:Z ./!_� 1 



tommunistische Partij van Nederland 

Partijbestuur 

Keizersgracht 324 
Amsterdam-Centrum 
Telefoon 40423 

Postgiro 511002 
t.n.v ... Algemeen 
Pennlngmeestei; C.P.N:· 

bureau. CB, 

Aan pgt. R. v.d. Molen, 
Raapopseweg 33

1 

ARNHEM. 

1laarde Kameraad, 

Amsterdam, 27 November 

Van de dagelijkse leiding in Apeldoorn kregen we bericht, 
over de moeilijkheden, die er bij jullie zouden zijn in 
verband met het verdistribueren van de Joho van het Land. 

195 1. 

We begrijpen die moeilijkheden, daar er in .Arnhem waarschijn
lijk been boeren wonen. Maar moeilijkheden zijn er voor ons, 
ook v1at het werken met de Echo betreft, om ze te overwinnen. 
Nu wonen er in de naaste omgeving van Arnhem wel boeren, ook 
vele kleine boerer... We hebben daar geen contactpunten, zult 
ge nog mogelijk zeggen, maar die moeten we proberen te zoeken 
door het colporteren of· verspreiden van onze krant. Hoe komen 
we hieraan? 

In de Paulstraat 105 te Arnhem1 woont o.a. H.Koelemy, een
kennis van me geen pg., naar ik meen, wel links ingesteld. 
Hij koElt uit de kop van iiioord ,.olland en heeft vroei;er op 
het land gewerkt. Hij woont al eni < e ja.ren in Arnhem en ma 
mogelijk ook wel in de omgeving van de stad bekend. Ga eens 
met hem praten, mogelijk kan hij ons op gang helpen door zelf 
of via een ander enkele kranten weg te \'/erken. Ik zal hem 
persoonlijk ook een brief schrijven. 

Laat ons binnenkort eens horen of je iets hebt kunnen bereiken, 
mogelijk ook voor iets anders. Gelukt het niet, dan komt één 
van ons wel eens na.ar je toe om over de "Echo" te spreken. 

Ik hoop, dat je succes zult hebben. 

Met kameraadschaDpelijke groeten, 
Communistische Partij van Iîederland, 

voor het Agrarisch Bureau, 
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t. VERTROUvVELIJK.
, _____ _. _____ ,.., _____ _ I '/ ' .. 2 8 JUNt 1951

2 
No.: BV/o /j_ �.>-• 51. . b,;.4

P 

ACD/ ÏJif1., 7' 
De Binnenlandse Ve11.1.ghe1dsd1enst 
te 

. i !!:�_!_!_!_!�_!!_!_�_!.: 
,.' ' 

f· Ik doe U hie-rbij toekomen ai'sohrif'ten van: 
1 e. een brief betreffende cursussen II Korte Ge.,.j. 

sch1eden1s 11 c.p.s.u. (b), ,Y!__, 1:r. / , 
1 2e. een brief betreffende h� amnestie-oomite 
1 "Piet van Stavere.n 11

, "1J 13S"l1
,.,. ;e. een maandnota 11 Eoho van het Land" voor de 

afdelingen 1
n 

Centraal Gel.derland en .;r_ /•1: .:. 
,.A 4e. twee- nota's van b,ótehures en vlugschrift 

',;'/'!' Gebeurtenis sen Finsterwolde• / tJ. t-:i·, J,..V- /J1JtOJ/J
( 

De originelen zijn afkomstig van het Partij. ,-i;·, bestuur der O.P.N. te �sterdam en bestemd voor
. ;.·· het Di3tr1ctsbestuur Centraal Gelderland. · 
,t · (� het adr,es vermeld in nota. no. 3792 Jos.Israels-
. , f'i. laan 99 Arnhem woont C.A. van der Schouw, ge-
,· .. { '-·..boren_ 2.1e-1 .1900 • 

. :· \' . . � �7{ 8 E d 

�-. l?D J l I ----!:-�-!.:
f: 20.6.1951. 

' � . 

I
·. UITTREKSLJ.. 1 
Utt: b/J 12. s" 
Voor: 0/i /Yi'l 

�-=;� .. b/��d 
Par.:� 



AF S C H _ I F T. 

district Gelderland 9 Juni 1951 

Maandnota Echo van het Land 

Van No 11 ZDn de volgende aantallen verzonden: 

Aantal No. Afdeling 

2() 12195 Apeldoorn 
25 96 Arnhem 

5 97 Dieren 
10 99 Doetinchem 
10 200 Ede Bennekom 
10 01 Eerbeek 

5 02 Vaassen 
0 03 Oosterbeek 

10 04 Nijmegen 
5 05 Rheden 
5 06 Uchelen 
5 07 Wageningen 

10 08 Velp 
10 09 iVinterswtjk 

140 

Bedrag 

1.40 
1.75 
0.35 
0.70 
0.70 
0.70 
0.3!5 
0.70 
0.70 
0.35 
0.35 
0.35 
0.70 

_Q.!1Q_ 

-�h§Q_
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Verbinding No.27. 

Betreft: "Echo van he·/; Land. 11 

NIET U.K. l 

ACD/ 1'ól 
DAT:?itf-'17 

l�:o/. � 

--/. / r /. / .:r-r-

An·twoord op Uw schrijven d.d. 22 Juni 1950. 

])i e n stge h e  im . 

Voor zover is kunnen olijken, wordt d9 ''Echo van het 
alhier niet verspreid. 
_ _ _ _ - - - - - - - - e i n d e - - - - -

Hoorn, 10 l!ei 1951.

I' 
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meentepolitie Zwijndrecht 

ericht op schrijven van 
22-6-50 nr 87027.�c..,....;, 

f- 3 / 
• ,JEI ,,.11. 1 

ACD/t,(8 
r

wijndrecht 11 
DAT:�� 

' Mei 

(/IP.(s, .:-----

• 

VERTROUWELIJK 

1 PAR: o/. <s, 

J���-A" 
In antwoord op Uw bovenvermeld echrijven,deel � 

U mede,dat uit het,in deze gemeente ingestelde onderzoek,niet 

is kunnen blijken,dat de "Echo van 

spreid • 

h
�

hier wordt ver-
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DTS NSTGri:HEIM. - tJ"_t3 

NIET o�i

1
. 

ACD/ 9,.g 
DAT:jp-1; 

tPAR: ·.>

·, 10 MEI �51·

Aan de heer 
IP iltj fl.i 

- _
J 

/.. a----.·--��� Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst, 

Javastraat 68, 

's-GRA VENHAGE. -

Onderwerp: Echo van het Land. 

No.: 87027, dd. 7 Mei 1951. 
1 

/� 
In antwoord op uw bovenaangehaald schrijven,waarbi · 

in herinnering wordt gebracht uw schrijven no.87027 van 
22 Juni 1950, wordt medegedeeld, dat laatstbedoeld schrij 
ven bij dezerzijds aan u gerichte brief dd. 3 Januari 
1951 reeds werd beantwoord. Een afschrift van die brief 
wordt hierbij overgelegd. U heeft dus reeds lang ant\1oord 
ontvangen • 

Tot nu toe is niet gebleken, dat de '' :i:cho van het 
Landn in deze gemeente wordt verspreid. 

Winterswijk, 9 Mei 1951. 



• 

• 

A F S C H R I F T.-

DIENSTGEHEIM.-

Aan de 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G.RA V.iENHAGE. -

Onder verwijzing naar uw schrijven no.87027, dd. 22 Juni 
1950 en in antwoord op uw scbrijven dd. 20 Dece1ber 1950, be
treffende het maandblad "Echo van het Land", wordt medegedeeld, 
dat terzake een onderzoek is ingesteld, hetwelk zich over een 
drietal maanden uitstrekte, doch welk onderzoek tot op heden 
geen resultaat heeft opgeleverd. Niet is geble'rnn, of voren
bedoeld maandblad inderdaad in de gemeente �/interswij"k wordt 
verspreid. 

Mocht nog blijken, dat de "Echo van het Land" in deze ge
meente wordt verspreid, dan zal uw dienst hiermede in kennis 
worden gesteld. 

Winterswijk, 3 Januari 1951. 



GEMEENTE-POLITIE 
TE ALPHEN AAN DEN RIJN, 2 6 April 1 9 51 • 

TELEPOON K 1720 - 3344 ALPHEN AAN DEN RIJN 

No . ..... . 

Onderwerp: Echo van het Land r1Jp.,. ,.,, 
Bericht op, schrijven van 20 Januari 1951 No. 100712 • 

. Bijlagen: - -���Ë[�I t) 7 APR, 1951') 
g J ACD/ �/j

DAT:fdl- .J-1 A(O/ 1ub '/'

JPAR· o/<; ,, . 
J'�� ;;;<-4-• .-4_.)d 

.ó 

In antwoord op Uw aangehaald schrijven bericht ik u, dat va� 
verspreiding van het orgaan "Echo van het Land" in deze gemeente niets 
is gebleken.-

Evenmin is geconstateerd, dat exemplaren van dit blad via de nor
� male vervoersgelegenheid naar omliggende gemeenten werden verzonden.

Waar het hier een maandblad betreft en het maandelijks tijdstip 
van uitgave en verzending dezerzijds niet bekend is, heeft het onder
zoek nog al tijd gevorderd.-

• 

Mocht bedoeld tijdstip bij U bekend zijn, dan zal ik het op prijs 
stellen dit te vernemen, aangezien dan de normale expeditie-mogelijkhe 
den nauwkeurig kunnen worden gecontro eerd. 

rt!/L � �� µ,t � � .çJ,..,.,t <J/J/lJ/t·f·r, -�, f . --- --
DE INSPECTEUR, 

KORPSCHEF VAN GEMEENTEPOLITIE, 

HOOFD VAN DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 
te 

• s-GRAVENHAGE,-



94/480 

--DIENSTGEHEIM--

Onderwerp: "Echo van het Land". t2 0 JAN. 1951
V 

-------

�
twoord op: Uw schrijven No.-87027, d.d. 22 Juni 1950.

JJ� � �d/7..,/ 

( / /t71'1 f .:l

NIET O.K. Il 
ACO/ 1/0 

DAT: 1'tt?-F· 
IPAR_:.F. 

._, In antwoord op bovenvermeld schrijven deel ik U mede, dat 
·'dezRrzijds tot nog toe niets is gebleken van de verspreiding 

van het communistische maandblad 11De echo van het Land". 
Mochten er inderdaad enkele exemplaren naar de in deze ge

meente gevestigde afdelingen der CPN zijn gezonden, dan zullen 
deze zeer zeker onder de leden zijn verspreid, daar van enige 
colrortag,e in dezen niet is gebleken. 

� 
EINDE. 



No. BV:J. 

Bericht op 

GEMEENTE-POLITIE FRANEKER 

FRANEKER, 15 J&nu.r.ri 1951. 
TELEFOON 2424 en 2094 (K 5170) 

l 

Wordt verzocht bij de beantwoording nummer -r en datum van deze brief aan te � / './ ,-/:, "� 

DL'J\T3TG ;rr:::n.. . � ,/jj �.., l� / 
schrijven VL.n 22 Juni 1 ro,,;-1AN�Î�sl7. 

betreffende 

"Echo van 

• Naar aanleiding vc.n Uw bovenvermeld
schrijven, deel i'- 'U mede, dat bij een ter
za,{:e ingesteld onderzoe1 .:::, niet is 'kunnen
blij 1{en, dut het 1J1.asndblad "=cho vun het
kmd" in deze gemeente vers pre id wordt.

Tevens ic niet geble':en, d.::.t c1oor 
de bevo-11ring belangstelling voor dit 
blad ,.·ordt getoond. 

:Je Inspecteur-Cor�schef v�n �ol tie: 
'--

ET O.K. i 

jefl/3
T: ;/tJZ..n 

I.�!�.: t, Q, 

Aan de Heer Hoofd vun de :3innenl&n�1se 
dienst te � e n  Ha a 1· 

JE.v2str:;,.::1t 68 

� Ve il:(_;he ic.1.-;-
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GEMEENTE VEENENDA� 
b, 157, ïYY-

�
DIENSTGEHEIM 

-:ï�--i

ACD/ f/ (3 
DAT:Y't1-1, 
PAR: V� 

i-· 12 JAr:L 1951
1 1 

het Hoofd 

L 

MAN', 
• - V\)l>t�"l,.. 

van de ---
Binnenlandse Veilitheidsdienst 

Javastraat 68 ./�..; ,::(

's-Gravenhage.-
_I �

� 
1--u-w

8

_
7
_NU
0

-

2

�-{M
7
-E
,fP

-1'-'-;t7----U-W_B_R_IE_F_V_AN _______ 
O
_N_S

_NUMME 
__ R __ _ 

: 22 Juni 1950; 23G/50; 

� ONDERWERP: VEENENDAAL, 11 Januari 19 51 •
Echo van het Land 

z 
z Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven 
r. en met referte aan Uw rappel van 20 December 1950, No.
! 87027, beiden betreffende de verspreiding door de Commu
� nistische Partij Nederland van de plattelandskrant "Echo
� van het Land", deel ik U mede, dat ter plaatse is nage-
o 
0 gaan of dit blad onder de daarvoor in aarunerking komende 
; groep van bevolking is verspreid. 
� Uit dit onderzoek is komen vast te staan, dat 
IQ de "Echo van het Land" nog nimmer werd aangeboden of 

� spreid. Wel is gebleken, dat de betrokkenen generlei 
prijs stelden op de ontvangst van deze courant. 

Bij een eventuele verspreiding in Veenendaal 
zal een en ander ter kennis van Uw Dienst worden gebracht 

De Corpschef van Gemeentepolitie, 
De Inspe 

BIJLAGEN - RED. AFD. 



No, itt 68 datum, 10 Januari 1951 

I •. D. Vlagtwedde 

� 
Aafin de �innenlandse 

Veilïgheidsdienst ) 
Java.straat 6" V 

' s - GR.\.V.3lTH..,.,G ...... 
Antw,. op: no. 87027 

dd.20-12-50

Betr: Echo van het Land, ?��---·
;i� .IIJ-2 ;- .. 

• 

• 

. 
r�·12 JAN. 1951 

n r .: 1, s T .GE_ HE r 

1: ACD{wo�, o',... 

J�-�,r� Ter voldoening aan het gesté'lde in Uw ne-

vénsvermeld schrijven, moge ik U berichten, 

dat tot dusver niet is gebleken, dat de "�cho 

van het Land" in deze gemeente 1-.rordt ver-

spreid, l'llET O.K.

1 

ACD/ 1,11.3 
DAT:1cP -'"1 

1PAR: Î � 



MINISTERIE VAN 
BINNEULANDSE ZAKEN 

No.: B 100712 

's-Graven.b.age, 20 Januari 1951 

n.a.v. scir. van �lphen a/d Rijn 100712 Co87027 

Ond.: Echo van het Land. 

IIIj/h 3 

Aan de Heer 

DIENSTGEHEI 

nt . J..J 

Rappel . 2 ,·3 ...... . 

�woord ·. ,, t "'I 

Naar aanleiding van Uw ongenummerd schrijven 
van 8.1.1951 in antwoord op het rappelscnrijven no. 
87027 dd. 20.12.1950 bericht ik U, dat mij� brief 
van 22 Juni 19 50 inderdaad aa:1 'J is gezonden. 

In deze werd a verzocht in Uw gemeente een
onderzoek te doen instellen naar de mate va versprei
ding van het communistische plattelandsorgaan "Echo 
van het Land", dat als maandblad met i.i.'1 ang van de 
maand Juni 1950 opnieuw-verschenen is. 

Deze heru.itgifte is een gevolg �eweest van de 
besluiten van het Partijcongres vau Feoruari 1950. 

Ik moge U verzoeken alsnog een dergelijk onder
zoek te doen instellen. 

HET HOOFD VAl .D:: DIE"ST d' namens ;;t. e:

1.vr 'J. G. Crabbenctatn

rorpschef van Politie 
te 
A L P H E N a/d R IJ N. 



GEMEENTE-POLITIE 
TE 

ALPHEN AAN DEN RIJN 
ALPHEN AAN DEN RIJN. 8-1-51.

TELEFOON K 1720" 3344 

No· .................... . 

� 
Onderwerp: 

Bericht op: 

Bijlagen: 

• 

Echo van het Land. (;1, I t> .;, --1 

Schrijven dd. 20-12-50. ' . 951 1 

No. 87027. - NIET U.I'-. 1 . - (/
ACD/ f/3 

� 
• /tV ]!:?

DAT:�tf'-n � r ..... ; 

1PAR: tv� l� «
In antwoord op Uw aaiwnaald schrij�be 

richt ik U, dat ik niet in het bezit ben van 
Uw brief No. 87027 dd. 22 Juni 1950.-

In of omstreeks September 1950 ontving 
ik uit handen van de heer De Greef een aantal 
brieven van Uw dienst van andere data. -

Hierbij bevindt zich niet het schrijven 
van 22 Juni.-

De heer De Greef deelde mij destijds me
de, dat ik nog enkele andere brieven zou ont
vangen.-

De INSPECTEUR, 
KORPSCHEF VA!l(\� 

j_.�-4

Hoofd v.d.Binnenlandse Veilig
heidsdienst te 

-•s-G RAVEN HA GE.-



'lrr.Jr. 

(t\ f vv-'.JV"""
1Jlf'-1 � 

Da tu.m 2 Januari

.Antwoo� schrijven 
No.87027, d.d. 22-6-50, 

eetr. Echo van het Land.-

• 

Bij het ingestelde onderzoek is niet kunnen blijken, in welke
mate "De Echo van het Land" in deze gemeente wordt verspreid of'
dat op enige wijze propaganda voor dit blad is gemaakt. Wel kan 
worden aangenomen, dat de belangstelling hiervoor zeer gering moet
worden geacht.-

. _. 



I.D.No.140

• 

' 

NAAR aanleiding van Uw schrijven, 

dd.22 Juni 1950, No.87027 en Uw rappel
dd.20 Dec.1950, moge ik U berichten, dat

tot op heden nog geen gegevens bekend zijn

geworden, betreffende de verspreiding 

van het maandblad "DE ECHO VAN HET LA.ND". 

De aandacht blijft h�erop gevestigd. 

Mocht eventueel blijken dat dit blad 

hier wordt verspreid dan bereiken U hier
over nadere gegevens. 

I.D.140.



w 6", /;i"/' /$",J 

Betreft: �, C/�,L/.f-<, 
Antwoord schrijven, No.87u27, d.d.20 Dec01ü....t1��19�0: onderwerp: 
''echo van het Land" NIET u:.. · - 19i:: 

ACD/ �<3 
J · DIENSTGEHEIM. DAT:0"'-/:ï' 

clJv--vk

J�.- ....:�·---�·:/« IPAR: ?'<s., ! _____ _.
In antwoord op schrijven, d.�O Becember 1950, betreffende 

"de Echo van het land", .No. 87027, waarin U herinnert aan Uw 
schrijven van 22 Juni 195U, heb ik de eer U te berichten, dat 
door mij, in mijn maandrapporten steeds de 11Echo van het Land" is 
aangehaald.De mening was dan ook, dat dit voldoende was. 

Ter voldoening aan Uw verzoek, kan ik U mededelen, dat hier 
te Meppel en in de dmchtst bijgelegen dorpen nog niemand geabonneerd 
is op dit blad.Zodra er abonnee's mochten komen, zal dit aan Uw 
dienst met naam en toenaam worden doorgegeven. 



DIENSTGEHEIM.-

6', 1.;1. ,::f 

NIET O.K.�::.-..---

DAT: ,:/t?-N 
ACD/ {/1:) _ \-- 5 AN. 1951 

1 PAR: } � ACDI iti ., ; i-'(t
Aan de J� .... �;-,..., 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, � 
Javastraat 68, 
's-GRA VEN HA GE. -

Onder verwijzing naar uw schrijven no.87027, dd. 22 Juni 
1950 en in antwoord op uw schrijven dd. 20-December 1950, 
betreffende het maandblad "Echo van het Land", wordt mede
gedeeld, dat terzake een onderzoek is ingesteld, hetwelk 
zich over een drietal maanden uitstrekte, doch welk onder
zoek tot op heden geen resultaat heeft opgeleverd. Niet
is gebleken, of vorenbedoeld maandblad inderdaad in de ge
meente Wi�terswijk wordt verspreid. 

Mocht nog blijken, dat de "Echo van het Land� in deze 
gemeente wordt verspreid, dan zal uw dienst hiermede in
kennis worden gesteld. 
Winterswijk, 3 Januari 1951. 



-t:h' I, is'S-_

Echo van het Land. . P,1

..:::i:f, i./ f Z.

Antwoord op verzoeks No. 81;027, da� 22 Juni 19� ;J 

• 

idem, dd. 20 Dec. 1950 • 

./1�.;-.c�l/fi//ÄtJ. l 

In antwoord op bovenaangeha.ald schrij-

ven heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te 

berichten, dat tot heden nog geen enkel 

rapport is binnengekomen waaruit blijkt, 

dat de "Echo van het Land" in de provin

cie Zeeland is verspreid, terwijl evenmin 

is gebleken, dat er voor bedoeld wlad bij 

de landelijke bevolking in deze provincie 

enige belangstelling bestaat. 

Middelburg, 30 December 1950. / . 



• 

• 

Bolsward. 28 �ecemoer l��u. 

Dienstgeheiiµ 

(/,S/.iiT 
IS'_ t/J-t

J.n antwoord op uw schrijven No.
87027 d.d ..... 22 J\mi 1950, betref1'en
de de verspreiding van de" Echo 
van het Land" deel ik U mede, dat 
tot op heden is gebleken dat dit or� 
gaan, noch te Bolsward, nog in 
hare onmiddellijke omgevlilng--j.s ver
spreid. 

Indien zulks in de naaste toe
komst mocht geschieden, zult U 
hiervan dezerzijds onmiddellijk op de 
hoogte worden gesteld. 

NIET O.K. 1\ 
ACO/ L/Ï6 
DAT: ' - 11

iPAR: <) 5' 

De Adjudant- Korpschef 
van Gemeentepolitie te 

Bolàward. 

Aan het lioofd .. 

van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

's- G R A V E N H A G E 

r� 
( /
l 



Betreft: Echo van het Land. Datum, 28-12-1950. 
/ "/,/JJ 

Antwoord op het schrijven van het � Ministerie van Binnenlandse Zaken tn".<ff Z, 
d.d. 2Q-6-1950 en 20-12-1950 Nr. 87027. 2 C. 
lfr. 995. D I E N S T G E H E I 

/ 7 ---------"·-·· '}f tJ.f tl f

�G'�� In antwoord op het schrijven van het 

' 

Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d.2�-6-
1950 Nr. 87027 en idem d.d.20-12-1950, betref 
fende de Echo van het Land,wordt het volgende 
gemeld: 

"In het begin van December 1950 werden 
voor het eerst in de gemeente .ALKEMADE enige 
exemplaren van de Echo van het Land verspreid. 
Deze couranten·werden aldaar aan diverse wo
ningen bezorgd.De verspreider is nog niet be
kend,doch het onderzoek naar de identiteit 
van deze persoon wordt voortgezet.Nadere be-

(

vindingen ten deze zullen ten spoedigste wor
den gerapporteerd.Een exemplaar van de te AL
KEMADE verspreide Echo van het Land gaat als 

( 

bijlage hierbij. 
Tot heden is van het verspreiden van de 

Echo van het Land• in andere gemeenten behoren 
tot het District Leiden der Rijkspolitie niet 
gebleken.Alle verbindingen in het District 
zijn dezerzijds dienaangaande geactiveerd.!' ••• 

., 
IQPKAART 

t,.(D/ '/ /J

ÓAT: ju". h

PAR: 1,5,.J 
-

. 

r-



Verbinding no. 64. 
No. 87027.

99ycJ.1 
Ond. Echo van het land. 

------------- NIETüiÎ---------

• 

' 

ACD/ ,y/6 
DAT:ftfl-n 

IPAR:t� 
M 

In antwoord op Uw bovenaangehaald 
schrijven heb ik de eer U beleefd te berichten, 
dat in deze gemeente niet is gebleken van de 
verspreiding van de "Echo van het Land11

• 

Dezezijds is niet bekend of er alhier 
abonnementen op dit maandblad zijn.-

;.9/0. .()7 t,._(' 1/.)J.

Steenwijk, �0-12-1950. 

"Eind� 



VERBINDING 34 
� � 

No. 227 /' 50 . 

:b 

DIENSTGEHEIM 
1

" 29 DECEMBER 1950. 

�twoord op schrijven no. 87027, dd. 22 Juni 1950. L--

• 

Uit betrouw�are inlichtingen is gebleken, dat het maand
blad "De Echo van het Land" voor zover bekend in deze gemeente 
niet wordt verspreid. Aangenomen kan worden, dat voor dit blad 
iiïaeze gemeente geen belangstelling bestaat. 

NIET O.K. 1 
ACD/ // 13 

rDAT:1v1 _ n 
1 PAR: '} � [ 

"Einde". 

/. 1 ;[/. / :>'3_:-
- t,t-,-S, 'lt/2 

,� t' .,.,/ 



I.D.Zuid-Friesland 
No. 148/50. 

.�9�. 

Heerenveen, 29 December 1950. 

b. 11>-I Js·.s-
! 

Onderwerp: Echo van het Land. 

tn '· t/f <
(h(. J- L 

.ê.am 

.933 15 
Ter voldoening aan het gesteld� i� Uw schrijven 

d.d. 22 Juni 1950 no. 87027, betreffende bovenvermeld 
onderwerp, heb ik de eer U te berichten, dat tot op 
heden van de verbindingen geen berichten zijn binnen
gekomen, dat de Echo van het Land in het mij o.h. Dis
trict wordt verspreid . 

De Heer Hoofd Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 

'G R A V E N H A G E. 



. ' . 
I.D.Oostelijk Groningen. 
Onderw: De Echo van het Land. 
No. 1732 

Antw.op: Uw verzoek om inlichtingen 
dd. 20 December 1950.No.87027

.. 

$1 NIEl .J.K .
ACD/ �13 
DAT: Yu>.�·1 
PAR: 

In antwoord OJ? uw rappel vervat in nevensaangeaalde
brief, moge ik U berichten dat àoor mij het antwoord op de 
door U bedoelde brief, op 25-10-1950, onder no.1395, reeds 
is toegezonden. 

, J 7t; :. 
/:»lJ-- i, / 

I .D.Oostelij k o/oningen. 23-12-50 

� 



• 

..h 

• 

Almelo, 23 December 195C. 

Inl. be treff. "Echo vr..n het �, nd." l/ 
/t.v 

Antw. op schrijven No. 87027,cd.2�.6.5C. 

In dit rescort io v'n eni e ver
epreidin1; v�.n de ''J!..cho vun het L.i.nd 11 

niet kunnen blijken. 

Dezerzijds blijft de aandacht hi�rop 
.;eveeti•d. 

�Iccht _iil.lr:;r10-, van eni
.,.

e v�r�nreidin" 
blijken d�n z�l hi�rovPr n,d�r worden 
bericht 

HlET O.K. 1\
ACD/ t;Ïf; 
DÄT: '/fl-1"1 

1PU: 'Y � �

f', KT A)T 

(K,ij-.J...-
\ 2 s o�c. 9J 

ff,ft)� 1



(ï1?. �
l

�
t.t:t/.1.fr
/'3-. '(JZ 

• 

• 

No.424/661 -1950- DIENSTGEHEIM. 

Onderwerp: Echo van het land • 

,�2 8 DtC. � 

Met betrekking tot Uw schrijven No. 87027, d.d. 
22 Juni 1950, betreffende bovenstaand onderwerp, moge 
ik U berichten, dat tot heden alhier niets ie gebleken 
van de verspreiding van het maandblad "Echo van het 
land". 

Voor zover kon worden nagegaan is genoemd blad bij 
de bevolking nog onbekend. 

Indien omtrent de verspreiding van het blad iets 
blijkt, zal hiervan bericht worden gezonden • 

.Amsterdam, 23 December 1950. 



Verbinding No.59 

No. I.87 

.. . .... �NIET u.�" 1-----1 
ACD/ �/3 .\

Onden1erp: Echo van het Land 
DAT: �;f' .IT. 

IPAR: �3.·. 
geheim 

A 

!•� 

• 

Dienst 
'ffftJ} 

-

In antwoord op Uw schrijven No.870,27, dd. 22.6. 50, betref 

fende de verspreiding van de flEoho van het Laadfl, heb ik 

de eer U te berichten, dat tot heden van de verspreiding 

van dit blad in deze gemeente niet is gebleken. 

Mocht enige activiteit t.o.v. dit blad aan het licht ko

men, dan zal hierover nader worden bericht. 

23.12.50 



GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE Doetinchem, 23 Dec emb e11950. 
District DOETINCHEM . ..�r. Hubt,ifnoodstraat No. 5 • Tel. 223 
COMMANDANT (��::_:) /�/ol; '-" 

No. :237/50-doss. B.V.D. DIEN�TGEEIEIM. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

Antwoord op 

f Bijlage(n) 

NIET O.K. 

ACD/ I/ Ij
DAT: 11'"- f-1 

1 PAR;_. o/ 's.

:Hoofd v.d. ,Binnenlanfü,,e VeiJ. 
igheidR: dien::it te R-GRAVID-tHAC-E. p.,/ó°'�'/ •/a:r 

: nEcho van het Land". rr: t,j<., Jfl

:Uw brief, dd.20 Deo·imber "'19� 87027. 

,Gene. ,$ 2 7 DEC.1950 

_ACD/ fti' C ;: 

In antwoord op Uw,hierboven aan
gehaald, schrijven moge ik î'hoogedel ge
ge1:1trenge berichten dat tot he den niet 
bleek dat de bevolking in het mij on
derhebb ende Di�trict belangstelling 
heeft voor het blad "Echo van het Land" 

Van versprfed:l.ng van dit gesohr 
bleek alhier dan o,k, tot heden ,niet. 

' 

r 



�---� 

DIENSTGEHEIM 

GEMEENTE POLITIE 

WOERDEN 
WOERDEN, 22 December 1950. 

Telefoon No. 96 

No. 1401 t.Ai-//JJ 

�"J- . '(y ,<_ 
(Bij beantwoording vermelden) 

� 1.) 
Onderwerp: "Echo van het Land" /"-

Antwoord op Uw schrijven van: 22-6-' 50, no. 87027 
7 DEC. 1':l� · 

• 

Naar aanleiding van Uw aangehaald 

schrijven deel ik U mede, dat na een lang

durig ingesteld onderzoek niet is gebleken, 

dat de 11Echo van het Land" in deze ge'!Ileente 

wordt verspreid. In verband hier'!Ilede is van

zelf niet nagegaan kunnen worden in welke 

mate de bevolking belangstelling voor dit 

blad toont. 

De Inspecteur-Korpschef van Poli tie, 

4p __ 
NIET O.K . J'. osting. 

ACD/7'� 
DAT: YJ' li? 

.1 PAR: t} � 

AAN de heer Hoofd van de B.V.D., 

's-GRAVENHAGE 



I.D.Roogev_een.

No-.1385.

Bericht op Uw brief van 22 Juni 

Betreffende:"Echo van het Lana: 11 • 

NlEi 1.H. l 

ACD/ t;/3-

·1,0
1950,nr.87027 

$ 
• DAT: '/t/1 J DIENSTGEHEIM 

PAR: o/ � 

6. Ut/.
1
·�� 

K,UQ� 
. u -2 2 DEC. t;8)

f Äa)I ff 661
20 Decem.ber 1950. 

In antwoord op Uw bovenaangehaalde brief heb ik de eer U te be
richten dat in d..ez.e gem.eente van verspreiding van de "Echo van 
het Land itniet is gebleken. 

• 

Een en ander houdt echter m.ijn aandacht. 

Binnenlandse Veiligheidsdienst t

Javastraat 68" 
' s-G R A V E N H A G E • 



Rp. No. 2213 
< I 

Dienstgeheim.

Onderwerp : Echo van het Land.
g. v ri-7 

P' l 
• 

l l,.,:;{ I· 

In aansluiting aan mijn schrijven d.d. 23

October 1950 no. Î853 Dienstgeheim moge ik U

berichten, dat ook te Vaassen de "Echo van het

Land•' in een bundeltje van plm. 10 _:..xemp1-"1"en

• . /ü -J 
werd toegezo �ISn persoon, met name aan

/'nu) f-v-V de bij Uw Dienst bekende : 

\ ivv- r:f.. \ J Eildert Johan van Petersen, geboren te Deven

ter 12 Maart 1888 en wonende te Vaassen, Pas

toorsweg H.358.

lpeldoorn, 11 December 1950.

OP KAART 
ACD/ t;'I'?> 

, 15AT; !/rf.1, 

PAR: 



Uit OD 356 F • 

• Voor : OD 1422 

Ag. nr: S9109 

Aard van het stuk: De Waarheid.

UITTREKSEL 

Naam:DAGDLAD "DE WAARHEID" - VERLOOP A.NHA.NG. 

Naam: "DE ECHO VAN HET LAND" • 

Afz. :KB. Datum14-12-50. 

Bij De Waarheid worden "gedraaid": 

• 

Uitgetr. door: L.J • 

Datum:29-5-51 e 

"ECHO VAN HET LAND" 2 .800 opl. 

Op aanwijzing van: B III • 



• 

,/ �-
.. .I"'� 

DISrR.IÇT-s.�RAVENHAGE" 
· JtifTKSPOLITlE-

A:]1D "RECH. -� 
... 

' 
/ � .. a-GltA VENHAGE 

,,..;--
'No.370 ctipHEnr. � 

. l 

·9nc1e.tV{• :E,cho van het LP..l'.ldo
�-, 

A�D1 1//IS"J/ 
' .'r' ;.\ • 

�- �(.) 

. /i /\;.;.J., J�.., Haairr aanleiding van UW schrijven n(l).8702'
7

,d.d. 
(f,.<.î,� �..N

., 

�·-.22 Juni 1950, betrekking hebbend op boyenvermeld onderwerp, 
rtf-( �/ >·'� :J deel ik U med-e ,dat er voorzover is �unne.:1 -.vórden nagegaan, 

lM-i �l'� [ , ':\ 1, 1 t,.-�{ iQ · de mij o .h" Groep n der Rijkspolitie LK'1C:.RKERK en VOOh· 
'··(! 10 l;• SCHOTEN' geen verspreiding van het blad 1• ECHO VAN HET

!v ./; plaats vindt. 
! U " Evenmin is gcblekon ds.t de bevolking, wonende j...n 
1 j1'

1 de bewakingsgebiea.t!t'l ,ra.n gemelde Groepen, vé;lor dat :Blad be, -
. ,·-y · � .langstelliiit toont. , 1 

.. 

\ �· ,. l . � . ; • ·k\ l ·, 
.{ \ 1 
\ '\ i � .. 
\ 1 

l 

• i Aan l_(l.e H$er J .c.cra.bbendam 
• 1 n:av�stra.at 68 te 

, '/ \ t s-GRAVENHAG.E. 
/'>.. 1) )1 
i :· } \

Ds Districtscommfondant, 
De Dir. Off. der R�jkspolitie 3e kl. 

NIH ü.K . 

ACO/ I/ 1.3 
DAT: rv4. l-., 

tPAR: 9' <; '



• 

• 

DISTRICT-s-GRAVENHAGE. 
RIJKSPOLITIE. 

/
/ 

AFD. RECH" 

no. 3 55 GEHEIM. 
'------...Onderwerp: Echo v�n het Land. r ACD/ 

NIH 0.K. f

ACD/ 1/IJ 1 
DAT: Jfl)_f./ 

IPAR: 't: s
- ..

,'/ 

N-aar aanleiding van UW schrijven no.87027,d.d.

22 Juni 1950,betrekking hebbend op bovenvermeld onderwerp, 

deel ik U mede,dat er voorzover is kunnen worden nagegaan, 

in de mij o.h. Groep.en der Rijkspolitie BLEISWIJK,s-GRAVEN

ZANDE,KRIMPEN a.d.IJSSEL,NIEUWERKERK a.d. IJSSEL en SCHOON

HOVEN geen verspreiding van het blad "ECHO VAN HET LANDn 

plaats vindt.Evenmin is gebleken dat de bevolking,wonende 

in de bewakinsgebieden van gemelde Groepen,voor dat "Blad" 

belangstelling toont • 

De 
De Dir. 

Districtcommandant, 
Off. der Rijkspolitie 3e kl. 

Aan de Heer J.C.CRABBENDAM 
Javastraat 68 te 

s-GRAVENHAGE. �,0 



185 - Geheim" 

• 
Betreft; Uw no .. �B:t> 8702 7 dd,; 

Dordrecht,\I 3 

Rl'--/

22 Juni 1950. 

November 19 O. 
,/j/, /J 

ff.�& 
• 8 NOV. JSl·,�

�, (0/ 91 ayj-
:o(:) in.l.1 chting<m .g�vrt,;ngd 'b1J Uw h,.}gErgffloemd schr:1 Jven wrd�n U Ï-l!,:JJr.t'\�1.c
gestrange hierbij aan.g(�bod�..n" 

•



/ 
.Biricht op schrijven 

.a.d.2'/ Juni 1950, 
no. 185 - Geheim. 

• 

Naar aanleiding vam. boven a.ngehaald schrijven, 
heb ik de eer U Hoogedelgestrenge beleefd te berichten, dat 
de "Echo van het Land" in de maQllden Juli en Augustus 1950 
door leden van de C.P.N. bij hun partijgenoten, woonachtig 

• 

in de Groep Brielle, werd verspreid. 
Na die verspreiding kwam vast te staan, dat er naganoeg 

geen belangstelling voor het blad bestond en in verband daar
mede na Augustus niet meer is verschenen. 

Naar verluidt zal het blad,in verband met het gebrek a.n 
de getoonde bel�stelling en de daaruit voortvloeiende 
financiële moeilijkheden, voorlopig op de Zuidhollandse ei-
1.nden niet meer verschijnen.(C.P.N.overleveringJ. 

In.dien de "Echo van· het Lmd" in de naaste toekomst weer 
onder de communisten wordt verspreid, d.n zal daarvan onver
wijld melding worden gemaakt. 

1 November 1950. 

A.r -& . �l&-,rt>

./)-1) f) ! 0 ;(, l ·
,. 



Rp. No. 1853 Dienstgeheim. 

Onderwerp : Echo van het Land.-

Antw. op Uw schrijven d.d.22 Juni 1950, 
No.87027 Dienstgeheim. 

OP KAART 
ACD/ �/3 
DAT: �-� 
p ,R: <y� 

ACDJ 

, Hierbij moge ik U in antwoord op bovenaangehaald schrijven het 
navolgende berichten. 

�.Jfé� Op 4 Juli 1950 werden 4-exemplaren van de flEcho van het Land� 
... �· toegezonden aan de bij Uw Dienst bekende Julie Wilhelmina Bruske, gebo-
{'111"". ren te Amsterdam 21 September 1890, wonende te EERBEEK, Kloosterstraat 

· 

1�K.448, omtrent wie U laatstelijk bij mijn schrijven d.d.15 Jt.mi 1949 . 

1 :r"l,v� nr.9()0 werd gerapporteerd. Van enige activiteit ten deze is te Eerbeek
\1 � '-·" overigens niets ge bleken. 
\\ In de maand Augustus 1960 werd een tiental exemplaren van ge-

noemd blad toegezonden aan de bij Uw Dienst bekende Harmen Antonius· ,ff(f:5' XI de Wilde, geboren te Voorst 21 Augustus 1926, wonende te TWELID J.22 

(VJ;i,V" gemeente Voorst. Omtrent hem werd laatstelijk door mij gerapporteerd 
bij schrijven d.d.30 Mei 1950 nr.1713. Van enige met deze bladen ge
voerde actie is naar buiten niets gebleken. Nadien zijn dergelijke 

--È.laden niet meer aa�enoenrl adres toegezonden. 
Te VAASSEN werden in de maand Augastus 1950 10 i 12 exemplaren 

val!l de "Echo van het Land", elk voorzien van een adresstrook, per post 
bezorgd� De namen van de geadresseerden konden tot heden niet worden 
vastgesteld. Alsnog wordt getracht deze namen te allhterhalen. Omtrent 
het resultaat zal U zo spoedig mogelijk bericht worden gezonden. 

Apeldoorn, 24 October 1950. 

/ 



I.D.Oostelijk Groningen.
Onderw: "De Echo. van het Land".
No. l395

OP KAART 1
ACD/ I'/ (3 

,-· I, r1. Trs

o .v1tt U
Antw.op: C,{)Uw verzoek om inlichtingen .,,,,,,,,., 

dd. 22 Juni 1950.No. 87027 

DAT:7"P'� h 

PAR: o/<; 
·2soct�·

• 

-

R p .'"� vw,r, 1,.;.; r""" ACD/ 1�· ). �2
Ter voldoening aan Uw verzoek;1 verva� in nevensaangehaalde 

brief; moge ik U berichten dat uit een dezerzijds ingesteld on
derzoek is gebleken dat op 16 September 1950, voor het eerst een 

• vijftal exemplaren van het blad "De Echo van 4et Land" via de ��f P.T.T. zijn toegezonden aan Jan Hendrik JAGER, geb: te Scheemda,
() · · 21' October 1898, landarbeider, won: te Nieuw-Scheemda, Kerkwijk, 

no. 59. 
Aan wie deze exemplaren ter lezing zijn aangeboden, is 

niet bekend kunnen worden. Mocht echter blijken dat v�rspreiding

van dit blad in de toekomst een grotere vorm aanneemt, dan zal 
hierover nader door mij met U worden gecorrespondeerd. 

I.D .oost4fijk Groningen.24-10-56



/ / 
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 22-6-50 No.-

87027 betreffende 11Echo van het Land 11, heb ik de eer U te 

• berichten, dat dit blad geregeld wordt ontvangen door:

'f.. l 11 /RINZE BROUWER., geboren 4-10-98 te Ureterp, los werkman,
wonende te Ureterp no. 483.

;d 2 .v, SIJBREN VAN DER KAMP, geboren 4-8-17 te Marum, los arbeider
wonende. te Si�gerswoude no. 19. 

tl 3.u CATHARINUS MULDER, geboren 7-11-20 te De Wilgen, landarbeider, 

1 
wonende te Ureterp no. 483. 

y._ \i 

4. WIJBREN RITSMA, geboren 24-11-86 te Oostermeer, grondwerker,
wonende te Ureterp no. 492.

• 

OP KAART 
ACD/ 9 IJ 
DAT: 'jt17.)·1 
PAR� (y <!, 

-� 6 OCT. 950

ACD/ fit 1f3



No. 825/B.2. 

• 

,l')y A., 

/ 
/ 

DIENSTGEHEIM. 

Naar aanleiding van Uw brief d.d. 
22 Juni j.l., No. 87627, bericht ik U, 
dat in deze gemeente tot heden niets is 
gebleken betreffende het verspreiden 
van en/of belangstelling voor de 
"Echo van het Land". 

Tiel, 27 Se
�

ber 1950 •



• 

• 

VERBINDING 

No 

ONDERWERP 

. • 125 • 

170/1950. D I E N S T G E H E I M 

Echo van het Land. Datum : 25 September 1950. 

ANTWOORD OP : Uw schrijven dd. 22-6-1950,No: 87027,Dienstgebim. 

� �-/S-/,/SS' !

HIET U.K. 

ACD/ '' J 

DAT:/' 

IPAR: 
'"" 

'· ... g. 
. 

1:28.SEP. �- \ 

ACD/ ? ;_7 il 1r \ 
Naar aanlaiding van Uw voormeld schrijven en de 

daarbij gevoegde foto-copie van een door het hoofdbestuur 

der C.P.N. aan alle partijafdelingen gezonden circulaire, 

heb ik de eer U te berichten, dat bij het ter zake in mijn 

opdracht ingestelde onderzoek niet gebleken is dat de 

"Echo van het Land" in het mij o.h. District wordt ver

spreid en dat er van de zijde der bevolking belangstelling 

voor dit blad wordt getoond. 

De onderwerpelijke aangelegenheid blijft echter 

mijn aandacht houden en indien daaromtrent alsnog iets 

mocht blijken zal zulks aan U worden doorgegeven. 

E i n d e , 



/ /; 
-

Antwoord op Uw schrijven 

dd.22-6- 1 50 no. 87027.-
___________ i __________ _ 

r2 3 SEP. tgsQ �t 

• 

• 

-

ACD/ fJft91

Naar aanleiding van Uw 

bovenaangehaald schrijven, heb 

ik de eer U mede te delen, dat 

in deze gemeente tot op heden 

niet is gebleken, dat genoemde 

krant werd verspreid. 

Een en ander heeft de vol

le aandacht. 

Winschoten, 22-9-'50 • 



RUK.SPOLITIE 
DISTRICT noRDRECHT 
Co mm a nda nt 

No.185-Geheim.___________ ,.. __ 
• 

ONDERWERP: Echo van het 

Bijlagen: gene. 

Land. 
r/f 

Bericht op schrijven dd. 22-6-1950 

NIET O.K . 

. ACD/ �13 
DAT:Y'.11 

1�: yo 

w
/ 

No. 87027. 

])ordrecht, 15 September 19 50. 
Buiten Walevest 8 
Telefoon K. 1850 - 3500 // 

�b/ l'J'/, IJ'!"'_;. 
-ef/lf:l!

. ·· 1a SEP.1950 . 

ACD/ f Jofs-. t 

In antwoord op het gestelde in Uw schrijven dd.22 Juni

1950 nr.87027,heb ik de eer U te berichten;dat in het mij o.h. 
District niet is gebleken,.dat het blad 11De Echo van het Land" 
wordt ver.spreid. 

Het is mij derhalve niet bekend in welke mate de bevolking 
belangstelling voor dit blad toónt. 

• 
AA.N:de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
i.s-GBAY ENHAGJ.:..

]., 1.D, 233/'fJ 

De Districtscommandant, 
De Dir. er Rijkspolitie 3e klasse, 

� �/_ 
,\.J�lfael. � 



•• 

• 

Inlichtingen 

no.1507. 

VERBINDINGSNUMMER NO. 65. 

-6 ,....-î /<""' .. ,' >/..J h . vl J 

as:: 0,z� i 
·13 SEP. �j

ÁCD/ t, -Pu � 1 
In antwoord op Uw schrijven van 22 Juni 1950, no.87027, 

onderwerp "Echo van het land ", heb ik de eer U mede te delen, 

dat van de verspreiding van het blad "Echo van het land II i:a de

ze gemeente niets is gebleken. 

Einde. 

11 September 1950 • 

I 



• 

Aan 

RIJKSPOLITIE Assen, 4 September 1950. {/ 

DISTRICT ASSEN 

� 1-----l co���T ,� 

��D;;:: J NIET O.K. 1 

ACD/ f 1.3 
DAT: '1p1.'r

IPAR:. ·� 

No. 183. V ERTROU\f';]:LIJK 

Onderwerp: Echo van het La 

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d. 
22 Juni 1950 no. 87027, onderwerp als boven, 
moge ik U berichten dat mij totdusver niet is 
gebleken dat de plattelandskrant II de Echo van 
het Land 11, in mijn rayon wordt verspreid. 

Ook is mij nog niet gebleken dat er voor 
deze krant propaganda wordt gemaakt of dat er 
bij de bevolking belangstelling voor dit blad 
bestaat. 

Uit het feit dat van het een en ander tot 
heden niets werd opgemerkt kan gevoeglijk ge
concludeerd worden dat er ook geen belangstel
ling voor is, aangezien de vooraanstaande G.P.N. 
leden uiteraard met het bestaan van deze krant 
op de hoogte zijn en de wensen te dien aanzien 
van de hogere leiding zullen kennen, maar er 
wel geen belangstelling voor zullen kunnen vin
den bij de partijgenoten. 

De Districtscommandant, 
Dir.Off.der rijkspolitie 3e klass 

Jhr.W.A.Uevers Deynoot. 

de Heer Hoofd van de �.V.D. 
te 

's-Gravenhage. 



• 

Verb1nd1ng : 1.n.west-Gron1ngen. 1,, ---� 
No.181.R.Dlenstgehel.m. Datum: l september11950. o5.�'1 
:Betreft : "Echo van het land". 

Antwoord o�: Uw schrljven,d.d.22 Junl 1950 
No.87027-Dlenstgehelm. 

l 
c.�

1 ' 
1 

,. v·. 

1�;. 4' SEP. Qij()• J
. 

. ,

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrljven,met als onderwerp 
"Echo van het Land" ,moge 1k mroogEdelGestrenge beleefd berichten 
dat over·een tljdsverloop van enkele maanden een onderzoek werd in
gesteld 1n welke mate de "Echo van het Laad" 1n het m1j o.h.ressort 
werd vers.Pre1d. 

Daarbij 1s van enlge vers�re1d1ng van genoemd blad tot heden n1et 
gebleken.H1erult kan worden afgeleld,dat de bevolking nog geen op
vallende ·belangstelling voor het blad heeft getoond. 
Mocht ln de toekomst van vers�relding van het blad blijken en van 

de zijde van de bevolklng belangstelling voor het blad komen te 
bestaan,zo zal hieromtrent dezerzijds nader worden berlcht. 

) 

Par. 
Aan : 
Hetioofd van de Blnnenlandse 
Veillghe ldsd lenst NIET O.K. 1 

ACD/ �/3 
1 DAT: '/tl'.$-, 

te 
's·G r a v e n h a g e • 

,��,.,LlJ 



// 

l.D. 1950. No. 46. G e h e i m • 

Onderwerp: M a a n d v e r s l a g • /Je � , ' ?71;:z: --J//. --'-'·•:_.__· __ ____JJ i�-,. 0. �:J 

Ca 

Ik moge U berichten,dat in de afgelopen and de poJitàeke,ac
tiviteit in dit District zeer gering was en dat z· ��t gebied een 
vermeldenswaardige bijzonderheden hebben voo�geda • ,\;;llf .Loó't> 

Vergaderingen van daarvoor in aarunerking komende partijen en 
verenigingen,waarva.n de verslagen geregeld aan U worden doorgezonden,zijn 
de afgelopen maand niet gehouden. 

Hierbij wordt aan U toegezonden een afschrif't van een gevraagde 
opgave door de Heer Procureur Generaal(Bureau Ïnlichtingen Leeuwarden) 

ffende de besturen van de afdelingen C.P.N. en E.V·.C. in dit ressort. 
Voorts moge ik U ter beantwoording van Uw schr.dd.22-6-50,No. 

� , betreffende de verspreiding van het blad "Echo van het land", be.-
en, dat omtrent de verspreiding van dit blad ten plattenlande nog 

�ets is vernomen.Wel wordt te Holwerd,gem.Westdongeradeel) een 40-tal 
E'hcemplaren van het communistische blad 11Het werkende Land" per post be,. 

teld bij leden of personen die in aanmerking komen om bewerkt te worden 
oor de C.P.N. 

� 

Noo�Friesland, 15-8-1950. 

,' ;�
) p 1'



GiW'.rs,sr s-til!i.tt'l'w.l!i1.ili��l1. 
Dl!iJ:t J:ücT�v.W:.i:D!. 
DIS.ói.i.UT - BJi.clD& 
1,;"11JMAN:OAlW:t · . . -

Af BREDA, 23 Augustuè'l950 

• 

• 

-!�!-��!;�!!�l,:22. 

UIDERWERP: Ver spreiding van 1rde Echo van het Land;;. it

ACDf f11t� 
Naar aanl.eiding van UN schrijven d.d. 22 Juni 1.950 

.No, 87aJ!J betre:f'f'ende bovenvermeld onderwerp,m.oge ik U berioh 
ten,dat van verspreiding vao. de door U bedoelde plattelanders 

-�
-'

1ti-o�.K:'.""',., .krant in het .mij o.h.. Di.strict tot heden. niet .is kunnen. blij
Ä(D/ Y Z3 ken, terwijl evenmin van enige belangstel) ing voor dit b1ad
D�î: '1,()· '1 van de zijde van de bevolking is gebleken.
P/..R:_'1 � :Mijnerz:ijds is echter de aandacht van de daarvoor in

aanmerking komende ambtenaren in het mij o.h. District op dit
blad gevestigd en z_odra van de ver:q;ireiding daarvan blijkt,
za1 ik u. daarover bij aan.sluitend -schrijven berichten.

De Districtscommandant. 

n.d. De Of:f"icier der Rijkspolitie le kl.

�� t-L� 
G.L.J.J.B:EKKER •

de Heer Hoof'd van de Binnenlandse-Veiligheidsdienst 
Java�68 

te 
'a-GRAVli;.'{EAGE, { 3 ex.)



·:t 2 Ala 1QSO-� i
J 

-· ·l 

: 160 GEHEIM. 
, · 

1 // 

. f' l, '1 7 J 
Aan de Heer : Hoofd BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

te 
's-GRAVENHAGE. 

Onderwerp . Echo van het .

====== -oPTI�Rr- 1çJ.Jtf
ACO/ .ff 3 . 'l,i Land • 
DAT: ;;;.. , ,. tr ·""

Bijlagen . 
-----

. PAR· 't n 1. ,C ·--·-.--... l / (.r· 

Anloord op . Uw schrijven . dd.22-6-1950,no.87027.

DIENSTGEHEIM. 
-------------
-------------

Naar aanleiding van Uw hierboven vermeld 
schrijven en ten vervolge op mijn schrijven 
dd. 31-7-1950,no.160 Geh. heb ik de eer U te
berichten, dat op 14 Augustus 1950 door het
Staatsbedrijf der P.T.T. één exemplaar van
de "Eche van het Land" is besteld bij ANTONIE

/1 O·Î?;IARINUS SIBEN, geboren te BEUSICHEM, 16 April 
'/1903, wonende te RAVENSWAAY, Lekdi jk R. ij • 32. 

• 

Het blad was geadresseerd aan SIBEN voor
noemd • 

Op de andere kantoren der Posterijen in 
de Groep Rijkspolitie LIENDEN zijn tot op heden 
geen exemplaren van bedoeld blad aangekomen. 

Nij;;gen, R.P. �-8-1950. QPç, 



Ve�inding 109. 
Ó' No. Litt. X.4./1900 DIENSTGEEIEIM.

Onderwerpt ''Echo van ·het Land"� �

Datnm van ontvangstberichts Uw schrijven dd. 
Betr01D1Wbaarheid bericht t 

2a Juni 1.9 r·w· 7i . �

'Waardering bericht s --- j ACD/ f "l'i lt.-Tevens bericht gez.-onden aan: 
� l 

Procureur-Generaal. 

tx� 
Medewerkende instanties a 

Ondernomen actie : 
Bijl.agens -----• 

fgd. Directeur van Poli tie 
/ te 's""Hertogenbosch. (in. dupJ.o) 

Gewestcommandant der Rijkspolitie 
te 's-Hertogenbosch 
Districtscommandant der Ri.jkspol.itie 
te I s-Hertogenbosch. 
Genë. IOPKAARI l
Gene. ACD/ 

DAî: .,, / 

PAR: 1" r� 

1 
; 

Naar aanleiding van Uw hierbovenvermel.d s chrij'Vïen met on.der,-
werp als in de margine des.es vermel.d, moge ik UHoogedeJ.ge-/ 
strenge al.s volgt berichten.-

Uit een dezerzijd;s met de meeste di.screti.e ingesteld onder
z.oek is gebl.eken, ëat

Ó· �. J 11 �;b�;;;-�-sëirr:;i;ii:-J��b:Vf��:· ;�b;�;;-�;d;;�r, 
wonende te SCHIJNDEL, 1Wîjbos G.No.ai, o 'M . 

· den

• 

el.eden getracht hee'ft een �antal. exemp:. ren vaJ!t. 

e Land1t: te verspreiden.-

Deze verspreiding vond pl.aa ts op een W:erkobject van. de 
Dienst Uitvoering Werken (D.u.w.) gel.egen onder de gemeente 
BEST, ter plaatse genaamd "'Broek".-

N"adat door HAVINGA 5 à 6 exemplaren waren verspreid, werd 
van de zijde van een der arbeiders daartegen sterk geaggeerd 
en wel. op :ztodanige wij�e, dat lfAVINGA van. verdere versprei
ding afzag.-

Of door hem in stil. te nog verspreiding heeft pl..aats gevonden, 
kon tot heden niet worden achterhaal.d..-

Dat ae bevolking in mijn bewakingskring enige i.njr.eresse voor 
genoemd bJLad toonde, i.s uit Diets gebl.eken. Nagenoeg niemana. 
weet z.elfs van het bestaan daarvan af.-

Dezerzijds blijft de aandacht op deze materie gev:estigd en 
bij eventuel.e verspreiding zal. U z.ulks onve�vijl.d worden 
bericht. 

Een xeklÏID'll verspreid exempl.aar kon niet worden achterhaalde!� 
-�-------------------Einde -----------------------------



r�IET ü.K . 1 

ACD/ t' � 
DAT: .ÎtP- ,..t 

IPAR: Y$ 

I 

• 

I 

No. 949 - Geh. Pers. 

Betreft 

Antw. op 

"Echo van het Land". 
··': 7 NJj, 1gso · .tj

f. ' ____ ; 

No. 870�� dd. 22-6-50. _(1-ff4LJ

Na een de�erzijds ingesteld onderzoek is gebleken

1 dat de "Echo van het Land" in het mij o.h. ressort -voorzo

ver is kunnen blijken- alleen wordt verspreid in Loos

drecht en Breukelen. 

Het wordt ingevouwen in het dagblad "de Waarheid" 

bezorgd. 

Over het algemeen bestaat er in deze plaatsen geen 

belangstelling voor dit blad en het wordt nagenoeg niet ge

lezen. 

Mocht vers_chijning op meerdere plaatsen bekend 

worden, dan zal U dit terstond worden bericht.-

De Bilt, 4 Augustus 1950.
_ 
0 

j ']�. I 



I I 

1........ 

Drachten, 1 Augustus 1950. 

� 

Antwoord op No.87027 d.d. 2:a-6-1950. 

Onderwerp: 
"Echo van het Land•" 

• 

• 

NIET O.K. 1 
ACD/ I <{ 

DAT: , • 
IPAR: 

' .. 2 Alii. l;}SÓ � I

ACD/91.t1J f
-1 

In antwoord op Uw schrijven, d.d.22 Juni 1950 , 

no. 87027, betreffende de "ECHO VAN HET LAND", moge ik 

U berichten, dat na een alhier ingesteld onderzoek is 

gebleken, dat genoemd blad hier onbekend is en wanneer 

het wel gelezen wordt,di t in zeer geringe mate zal zijn. 

Het meerendeel der c.P.N. leden kent het blad niet. 

Verder zijn de ko sten welke verbonden zijn aan 11 De Waar

heid" (die hier als DE krant geldt) dusdanig hoog, 

zich niet kan veroorloven er nog e-en blad bij te nemen. 

Mocht in de toekomst blijken, dat het aantal lezers van 

het onderhavige blad toeneemt, dan zal hiervan bericht 

worden ingezonden • 



·/ t

's- GRAVENHAGE·----. 
=============== NIET O.K. 

Onderwerp : Echo van het Land. 

: -----

ACD/ . •
DAT: ':"·'' 

1 PAR: I � llagen 

Antwoord op : Uw schrijven dd. 22-6-1950, no.87027. 

• 

DIENSTGEHEIM. 
============= 

Ter voldoening aan het gestelde in 
Uw hierboven vermeld schrijven heb ik de
eer U te berichten, dat NIET vastgesteld
is kunnen worden, dat bedoeld blad in de
Groepen van het mij o.h. District wordt 
verspreid. 

De aandacht zal op de onderwerpe
lijke aangelegenheid blijven gevestigd •

Nijmegen, R.P. 31�7-1950. 



Bericht op Uw verzoek: 
dd. 22 Juni 1 950
No, 87027
- eo .• ------rT,---

� �, i� '/ DIENSTGEHEIM 

No.140/50 V.G 

L u1.1s-f

(; 9 JULI 9:tl Xf;

/ 3c1>i C 
·----

Ter voldoening aan het gestelde in Uw .hierboven aan

gehaald schrijven moge ik UHoogedelgestrenge berichten, dat na onderzoek 

is gebleken, dat het blad "Echo van het Land" in mijn ressort niet 

Aan: 

,,.V.D.

wordt verspreid. 

De aandacht blijft op eventuele verspreiding gevestigd. 

Noord-Noord Brabant, 

28 Juli 1950. 



!{apport van B IJI g 
voor D van Jan Haken 

t 

Corn. Borst 
Gerrit de Vries 

CD 1422 
(Andijk) f OP 

:----

1 ACD/ o 
,�; 1 JUU�· 

.. 

DM: o {ijf() 
1:PAR:

,.. fo'ld-a
: �CO! di94J 

,A In Juni 1950 is de 11Eche van het Land" voor het eerst 
sinds October 1949 weer verschenen. Hoofdredacteur is thans 
Jan Haken. 

l. edewerkers zijn blijkens de nummers 1 en 2 Gerrit

r/J...
de Vries en Oor. Borst.

� IIIg
25 Juli 1950 



GEWEST' s-HERTOG ENBOSCH

DER RIJKSPOLITIE. 

DISTRICT ROERMOND.

COMMANDANT. 

"Echo van het land" • 

Ber cht op schrijven 
No. 87027, d.d. 22-6-50. 

" 

Roermond, 26 Juli 1950. 

NlET o�ll 
ACO/ t , 
DAT:' t. 1. 

tPAR: 1 >

·--------------.

' -

- i 

·21 JULI tgs(), 01

DIENSTGEHEIM . 

CD{tJ J.r! 9:J j 

' 
Aan: 

. 

Ter voldoening aan het gestelde in Ew .nevenvermeld schrijven

moge ik U berichten, dat voorzover is kunnen worden nagegaan 

het blad "De echo van het land" in het District ROERMOND NIET 

is verspreid. 

De Districtscommandant. 
De Officier d·er Rijkspolitie le rkl. 
b.a. De Districtsadjudant. 

Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 
• a-GRA VENHAG E.

�� 



J1ens1igeheilll N .238. 
p; 

_ 
· 

Berichv op: ow schrijven �.d.22 duni L950 No.37027�D1e19 g�h�-��

.in.derwerp: .1Scho van he-C: .1.;and.
-
�

. NIEl O.�-

� 

,-� 17 ·JUU 950
,ijlag·en : _ L \l ��/: r-. ,, A(D· - t, ri . 

\!AR: q 
-·---·- e� ')... .. --� 

• 

Naar aanl.eidïng v-an-O'w hier'boven aange
ll.aaJ.d schrijven" 1ierzake h.e-'G onderwerp als in margine ge
noemd,heb ik de eer� ve berfchven,dat u�1i he� 1�es�elde 
onderzoek niei; is gebleken dat de •t.llioho van het; �and" 
in mijn ressort word1i v�rspreid. � 

.Een en ander aeeft Îlij voo.r·lïduring .de 1üj'zonde-re 
aandacht mijner ondercommandanven en zodra ie011s -1,erzake 
mochv blij.1:Cen zal u di11· ·lïerslïon.d worden gerapparueerd • 



I 

• 

-�IENSTGEHEIM.

Schrijven no.87027 - dd.22 J , 950. 
No.:155g. ,P7 

� 
Onderw erp :Echo van het Land 
Verbinding :I.D.Culemborg. 
waardering bericht :Betrouwbaar. 

Z. 1:1· 1. )ji

-- �.;,,;

'7.18 JULI t�'. 

ACD/ .PJ��ói i 

Blijkens het dezerzijds in diverse richtingen ingesteld 
onderzoek, is niet gebl�ken,dat het maandschrif't'1 de Echo 
van het Land 11 in deze gemeente,in ·welke mate dan ook,wordt 
verspreid,of' daarvoor enige belangstelling wordt getoond. 

einde 

r 1 
tilEl O.K. j 

Juli 1950. 

A(D/ ' -

D�l: '
' ,r 

PAR: ., l 



1.fil.ICHTINGENTIIENST BEVBRW1JK 

Nr. 295

DI.:JNSTGEHEIM 

Onderwerp: "Echo van het land" 

Antwoord: Uw schrijven d.d. 22-6-50 
Nr. 87027. 

t,.D
/ 

6 JuJü 1950 

.L . , • ...e 

.!?.:..f. J r. IJ ..ï � 
1--Hj�'f/.'- · ... l

r-12 J.UU l950 ·

ACD/ &9 ° # 

Naar aanlei'l.ng van bovengenoemd schrijven, delen 
wij U mede dat tot op heden in de gemeente Beverwijk 
nog geen enkele verspreiding hee� plaatsgevonden 
van het blad "Echo van het land". 

• 

Eventuele verspreiding in de toekomst zal voortaan 
onder de afdeling "Colportage" in ons Maandoverzicht 
U ter kennis worden gebracht. 

I.D.

•



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

,No•:· B 87027 

Ond.: · Echo van het Land ·

IIIg/h 2 rappel 

•s-Gravenhage, 7 Mei 1951
Ontv. bew:.

-----.. .......... -u ..................... . 

Rappel 
=·--:-------.. l.J . .-_ ...... . 

ARtwoord : . ..lll,f C/b2 
7�·-··f,;,Î·•··············--D IE Ii S T GE HEI .M 

Hi.ermede moge ik U nogmaals mijn schrijven 
no. 87027 van 22 Juni 1950 in herinne�ing brengen. 

• f

Ik zal het op prijs stellen daarop althans 
enig antwoord te ontvan�e�. 

, " 

Aan de Heer 

� Korpschef van Gemeentepolitie 
te 
W I N T E R S 71 I JX. 

HE"T HOOFD VAN DE DIENST 

�.
namens deze: 

k ·< 



No.: B 87027 

Ondo: Echo van het Land. 

IIIg/h 2 rappel 

's-Gravenhage, 20 December 1950 

DIENSTGEHEIM 

Hiermede moge ik U miJn schrijven noe 87027 ddo
22 Juni 1950 in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer op
prijs gesteld worden. 

. Aan de Heer 
Korpsohef van Politie
te 
A L P H E N a/d R IJ N. 

' i.17
/ t, 1, 

HET HOOFD VAN DE DIENST f namen
� 

deze: 

!Y 



ui 1 ,.,o 

n.a.v. schr. van �otterdam 87027nz.Co

0 

JIIp?:/g 48 

R.P. 

!!ïtar 
TTtrécht 
den Haag 
I eidsn 
;lordrecht 
r iddelburg 
Groningen 

"•inschoten Brede 
Leeuwardenf�h'Jindhoven 

f. Heerenveen îtoermond F:de · Ops.ter ·and
Assen :· raastri cht Emmen Ol(yJ SmaàlingerlandS 
Zwolle �lf'l}f Gem. Pol. Franeker Steenwijk �···interswi jk 
Apeldoorn \lphen a/d "Ri in Heerenveen Tiel '·oerden 
Umelo Beverwijk ' FooP.:eveen. Veendam Zwijndrecht 

Ni .imegen Rolsward Hoo;n " Veenendaal 
Doetinchem Culemborg reppel Vlagtwedde 1L,,,-

's-Hertogenbos ch Doetinchem Onstwedde" ':inschoten / 



" i 

IIIg/g 48 

11 �o 

van Rotterdam 87027nz.Co 

��,,��,-;. 
R.P.( 1,vinschoteir -B.red& f/�tfö

Leeuwarden9l«><Wiindhoven !J"}N1 · • 1 , Arnste�dam Heereny��oermgnd .9()!195 F.de Ops.te�land, '{J f !> nn 

� · a
ij

''7
� 

Assenti:Pfó
.
"' ·� aastricht6'17 Emmen 1°1rµ Smaàl1n

9
erlaq4ft�rswijk

recht lf3, Zwolll37. j -/ "Gem. Pol. Franeker SteemyiJk 1'.oerden 
den &1i 1,1 't,,, Apeldoo rn·.·:ii"'.JAlphen a/d Rijn Heer/Mé'énTielf�;- "'· Zwijnd recht 
Leidsn ·/ '.Umelo 4 ., Beverwi jk6'yoQi, Hoogevee�,,u;veendam
Dordrecht'3°V<Ni jmegen/J,H:)io lsward Hoorn Veenendaal ,,c 
Middelburg Doetinchem CulemborgJ'qibo Meppel Vlagtwedde fU/ 

. 
Groningenyti�Y 's-Hertogenbqsch Doetihchem Onstwedde i:,ïnschoten,1�;1- I / 

',o"it '7l ttë.� f•:t,.., 
�



llo.: 87027

Echo van het Land

Ver7,onden aan: 

Gem.Pol. 
,·J..l't,, Alphen a/d Rijn/ooJ/t """ 1vBeverwijk r 1 -/ 

Bolsward J'l t; J'I, Culemborg fr � ,.. 

Doetinchem H-7 3/ 3Ede n. 
EJ'llmen / () / y o'I 

Franeker /F PJ 1) 

F�!ryeen ,� " Êoor�tJJ/' 1l"e.rnel /,;" .f Yt' Onstwede l•o � 'Il,Drachten •1
Opsterland 9 ,., ?> Samll5ngerlan 1 �3Steenwi,ik lil,;,�Tiel 
Veendam f v/� !> Veenendaa'l .n 11.I' J.t,Vlagt redde hNl'J/ 
11finschoten tJ � 'I- ,.,. nters 1ri.ik � IJ6.J h..iOOtC/1(
11 oerden ff ?J/ - ZwUndrecht be> 

J.2..1(-;

's-Gr avenbage, 23 Juni 1950

Rijkspolitie Amsterdam t .., c.•YAlkmaar /. Utrecht r z Den Haag ; · f' Leiden Po/ DorèJ.r echt ; � 11 

- N:îddelburg /�,p 2. ,, 
Groningen y1, rn 
i:nnschot en9 n --

1 Leeuwarden c '-/Je!' Heerenveen 1f/1J
J1 ssen 'n , '" 
Zwolle 

� , 

Aneldoorn /• n. '/JJ/�oAlmelo 9ffc r 
JITi ,imegen ï · 1 t .!i
Doetinchem $Jfr,l., 's-B:ertoi;renbosch !? tH:> 2.. tBreda l1 l\ ,.. 
Eindhoven >'J � 
Roermond f fi ��aastricht � 

1
., / 
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Onderwerp: "Echo van het Land11 

Aan B.V.D. 

Hierbij wordt in afschrift een circulai,re toe
gezonden betreffende de her-verschijning van de "Echo van 
het Land" i het agrarisch orgaan van de Communistische Parti 
Nederland. 



COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND.·

Roemer Visserstraat 4,Amsterdam w.

Telefoon 86453 - 83502 - 87913. 

Amsterdam,22 Mei 1950. 

Aan alle afdelingsbesturen der C.P.N. 

Waarde kameraden, 

�e toestand waarin de kleine werkers op het platte land verkeren, 
wordt steeds moeilijker. 

De gevolgen van de steeds meer naderende oorlogscrisis,blijven ook 
voor de kleine boeren,-tuinders,landarbeiders en middenstanders niet 
uit. 

Het groot aantal werklozen onder de landarbeiders,de steeds groeiende 
schuldenlast onder de massa's der kleine boeren,-tuinder� en midden
standers, zijn er de even zovele duidelijke symptonen van.1 

Onder die omstandigheden worden de voorwaarden voor onze partij om 
onze inzichten en politieke opvattingen over alle problemen die deze 
werkers beroeren,te verspreiden,en daardoor de invloed van onze partij 
op het platteland te verstevigen en uit te breiden,steeds gunstiger. 

Wij achten dan nu ook de tijd gekomen,om de uitgifte van onze platte
landskrant te hervatten.Beginnende met de. maand Juni zal 11 de Echo van 
het Land�georganiseerd en geredigeerd volgens de aanwijz!ngen die het 
Dlgelijk� Bestuur van onze partij daarvoor heeft gegeven,opnieuw ver
schijnen.' 

De Echo zal voorlopig eens per maand uitkomen,de prijs bedraagt 10 
cent per nummer.Hiervan moet aan de Landelijke Leiding van de partij 
7 cent per nummer afgerekend worde�,de rest,dus 3 cent per nummer 
komt ten bate van de afdelingskas'. 

Wij vertrouwen er op, dat onze kameraden in de afdelingen het politie 
belang van het werken met de Echo op het platteland zullen inzien en 
hun schouders onder dit werk zullen zetten. 

�ooral in de huidige situatie is het meer dan ooit de plicht van elke 
communist om de werkers van het platteland,speciaal de landarbeiders 
kleine boeren en- tuinders duidelijk te maken,dat zij hun belanggn 
slechts kunnen verdedigen wanneer zij samen met de_arbeidersklasse 
uit de steden de strijd voor vrede en brood voeren. 

De redactie van de Echo zal �rachten door m:ï:-,ddel van de krant aan de-_ 
ze strijd zoveel mogelijk richting te geven.Dit zal haar slechts moge 
lijk zijn,wanneer onze kameraden in de afdelingen bereid zijn met al 
hun krachten dit werk aan te vatten en door in de eerste plaats de 
verspreiding van onze krant krachtig ter hand te nemen. 

Tevens verzoeken wij onze kameraden ons hun op-en aanmerkingen over 
de krant te willen sturen en de redactie in te lichten over de pro
blemen welke in hun gebied de kleine werkers van het platteland het 

-meest
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meest beroeren�· 

Wij vertrouwen erop,dat onze aÏdelingsbesturen er mee accoord gaan, 
dat bij de verschijning hen ee� aantal exemplaren worden gestuurd en 
dat onze partijgenoten met dez, krant gaan werken. 

Met kameraadschappeli\ike groeten, 
Communistische Pàrtij van Nederland 
voor het Dagelijks Bestuur der C.P.N. 

J .Haken:· 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

0 0: B 87027 

. ''-\ 195 

LJJT;�tt{j .. �-�::. 
I 

's-Gravenhage, 7 Mei 1951
--- ....... - �

!

Jbew: ... --.................................... .
Rappel : ... __.:_ .. ·-···-f!t

] 
...... . 

Ond.: Echo van het Land ABtwoord �-···fi;.J..{7;····�--� H E I M

IIIg/h a rappel 

Aan de Heer 

· B:iermede moge ik U nogmaals m1Jn schrijven
no. 87Q27 dd, 22 Juni 1950 in herin.."lering brengen. 

Ik zal het op  prijs stellen daarop althans 
enig antwoord te ontvangen. 

IIBT HOOFD VAN DE DIENST 

� 
namens de ze: 

.orpachef van Gemeen te poli tie 
te 

k (y 

HO ORN. 

:': G C- b • · " .b::mdam



MINISTERIE VAN 
BINNENLAfîDSE ZAKEN 

No.: B 87027 

Ontv. bew:.._ .. , ·" . -., 

Rappel : ... _. 
7,r .... 

A!ól woord :_J..o./2._,t._/.. .. 
's-Gravenhage, 7 Mei 1951 

---- - -
1 ,1:-1ir·r�,\Ç.� 1·UÎ ,1[..,:U-1, 

Ond.: Echo van het Land 

IIIg/h 2 rappel 

DIENSTGEHEIM 

Aan de Heer 

Hiermede moge ik U nogmaals mijn schrijven 
no. 87027 dd. 22 Juni 1950 in herinnering brengen. 

Een spoedig antwoord zal op prijs worden ge
steld. 

Korpschef van Gemeentepolitie 
te 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

� namens deze:

iil' 
/ Z W I J N D R E C H T. 

� 8 M[I 1951' 



Echo van het Land. 
No. 870� · 20 Decëm� 1950 

Rappels verzonden aan Rijkspolitie 

Alphen a/d Ri"ntVT>J/2.. t-.. Ji.1.J_ 
Bolsward fffl /.. f 

Doetinchem / vo �J �

Ede ./v, 
""' Emme . / I lf 'I.J 
,. Franeker 1 "1 o J"
• ,Hoorn /lltil/t( 

Mep pe 1 /j, q ;. 'lr" 
Onstwedde 1� o l. f t
Steenwijk f,/t<J'� 
Veendam t? t{ 
Veenendáál / ,<>J.ji.J 
Vlagtwedde ,tftJ..-<'J/ 

,,.. Winterswijk � W,,'l.4�:- ·, . 
Woerden f'IJJI- / · 

r ZwiJndreclit fOfllt .

Amsterdam f/An v.
Leiden fftP.'J> y Middelbu� /t,# u-,. 
Winschoten '1 •7 :; y t<>-1-
Heerenveen fqf/lt; ,., I 
Almelo f:9 ,,. � / 
Doetinchèm JJffL



r?J, 
Partijbestuur 

Communistische 

Ji(-14l.�
Partij Nederland � 

Roemer Visscherstraat 4 - Amsterdam-West - Telefoon 83502 - 86453 - 87913 
Postgiro 511002 t.n.v. ,,Algemeen Penningmeester C.P.N. (De Waarheid)" 

Afdeling: Financiën 
Betreffende: 

Amsterdam, 21 Maart 19ft 50

$ 

Mijne Heren, 
Naar aanleiding van Uw schrijven

dd. 17 Maart j.l. delen wij U mede, dat de uitgave

"De Echo van het Land" vanaf no. 6, jaar 1949, niet .

meer is verschehen.
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UITTREKSEL ' 
Uit : .P..D ...... b.1.��--•···· 
Ag. no.: .... �1. .. S: . .B .. � .. , .. , .. 
Voor : ... Q ... t>. ... l.':l.l.'L., ... 

I I on<;elferp:: 
l! .. 1, ! '

"Echo van he"t Land". 

Il 1 ;t ;/ · r i, .. , I ,·'· 1 ,'I 
't / ,r /• 

) 
Naar aanleiding van de vraag wie de schrijver is 

van bepaalde Groningse en Drentse artikelen, voorkomen
de in de "Echo van het Landtt , is dezerzijds en onder-

I 
f 

1 

1 1 , zoek ingesteld. Als uitgangspunt werd daarbij genomen 
1 het artikel "Men noemt hem een kleine boer", voorkomen
' de in de 1e Jaargang No. 2 van April 1948. 

1 Met boer "Jansen", waarover in dit artikel wordt 
1 gesproken, wordt bedoeld: GRITIN(JS HUITING, landbouwer,' 

geboren 23 Februari 1915 te Roden, wonende te Eelde, 
Koedijk 2. De verdere familie-gegevens, zoals die in

; , het betreffende artikel naar voren worden gebracht, 
' / 1 zijn overeenkomstig de werkelijkheid. Hui ting is inge

; 
1 trouwd bij zijn schoonmoeder, d weduwe Arend-Rutgers. 

'· Hij staat ter plaatse niet bekend als communist en is 
\. niet geabonneerd op "De Waarheid.,. of de "Echo van het 

Land", noch op andere communistische lectuur. Een groot
gedeelte van het jaar is hij werkzaam bij het dors
machine-bedrijf van de firma Drijfhout te Ida, gemeente
Vries. In verband met zijn kindertoeslag werkt Huiting 

.' uiteraard het liefst niet voor zich zelf. Zijn gemiddel
inkomen per week is ongeveer f. 35.- à f. 40.-. De 

11 levensomstandigheden van het gezin zijn zeker niet zo
·' 

1 slecht als in het artikel wordt geschilderd. Dat Hui
l ting voor zijn twee bunder land een paard nodig zou 

hebbm is stell-ig niet waar. 
Gebruik makend van een alibi werd dezerzijds een

'bezoek gebracht aan het boerderijtje van Huiting. De
eerste indruk was niet zo gunstig. De kinderen zagen
er slordig en onverzorgd uit en ook de vrouw van Hui tin 

f, met haar moeder ( Hui ting zelf was niet aanwezig) maakte 
,/1.'.·. een dergelijke indruk. Rondom en in het boerderijtje 
f trof ik hetzelfde beeld. Na een algemeen praatje geluk-
1. te het mij het gesprek naar het bewuste artikel in de 

1 "Echo van het Land" te voeren. Mij bleek toen, dat om
,\ streeks begin 1948 een on't.ekende man twee kinderen van 
/1 Huiting, die uit school kwamen, was gevolgd naar de 

/i'; woning, waar hij een gesprek met de aanwezige familie 
1\ 1 had aangeknoopt, daarbij voorgevende een artikel over 
/ hun levensomstandigheden te willen schrijven. De vrouw 
1 van Huiting, wie ik de naam van Van der Geest noemde, 
r meende inderdaad, dat de bewuste persoon zich onder die
;I � naam had voorgesteld, doch zij wist zich dit niet meer 

• 1 met vcil.e zeker.heid te herinneren. Een an ander geeft 
1
· mij toch echter aanleiding te veronderstellen, dat de
1 schrijver van het artikel is geweest: KLAAS VAN DER 

i' GEEST, geboren 27 November 1903 te Schiermonnikoog, 
, l toentertijd wonende te Haren, Mellenssteeg 23. Haren 
1

1 ligt namelijk niet ver van Eelde af en de man was lo-
) pende geweest. Daarbij komt, dat Van der Geest wel meer 

,1 ' 

- 2 -
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in communistische bladen schrijft, onder anderen in het 
blad "Een" van de E.v.c., hetgeen bij de I.n. Groningen 
bekend is. over Van de� Geest berust een rapport b�j 
onze Dienst. Hij zou thans met een woonschip verb11jf 
houden in de omgeving van Giethoorn, voor het schrijven 
van een streekroman. De aard van mijn alibi was dus
danig, dat ik op een en ander niet uitvoerig kon in
gaan. Mijn indruk ia, dat de familie Huiting niet hae�t 
geweten, dat de verstrekte gegevens voor communistische 
doeleinden zijn gebruikt. In dit verband is het niet 
onmogelijk, dat Van der Geest heeft voorgegeven de g -
gevens nodig te hebben voor een te schrijven roman. 

•s-Gravenh,age, 18 October 1949.

26 • . 
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( 1 Ag.,11n 

OD .345. 

OD 1422. 

64.310. 

UITTREIZSEL 

Naam: Maandrapporten Noord Hol.la.nd •

Naam: De Echo van het Land.

Afz. : Amsterdam. Datum: 16-6-49.

Aard van het stuk: Maandoverzicht April-Mei 1949.

• 

Mat betrekk6ng tot het tijdschrift KWARTAAL wordt hetzelfde beeld 
wrkregen, alleen komt dan Friesland boven Amsterda11 en de Zaanstreek. 
"Wat ontbreekt"-zo schrijft het partijbestuur-"is een goede organisatie, 
initiatief van de leden en een stimulerende leid1Dtb die zich voorgenomen 
beeft de resollltie 1n de practijk toe te passen". 

Ook voor het maandblad voor het plattelalld ECHO VAN HET LAND heeft 
het partijbestuur een weri'aetie georganiseerd, waarvan het resultaat als 
volgt wordt omschreven: 
"Van de taken van de ECHO is niets terecht gekomen. Alle districten hebben 
zich hoogstens phandhaai'd en zijn in enkele gevallen zelfs achtel'Uit gegaan • 

Uitgetr. door: J.H. Op aanwijzing van: B III 7.

Datum: 

>111> non - · 49 25-1-51.



UITTREKSEL 

Voor .... . .  OD 1.4.22 ..... Naam ...... De .Echo .. v.an he.t .. land .. . 

Origineel in .. . ......... l' ..... en .. B.... ... . . ....... Naam .. .... . . Organisatienie.uws .. 

Volgnr ................. ....... ..... Ag.nr. . . . . .. Aard van het stuk m�aAdPla.q . 

• 

• 

.. ..... .. ............. . ....... .... . . Afz. .. . ............. Datum Me.J .. J.94.9 ... . 

Van de taken van de Echo is niets terecht gekomen. Alle distric

ten hebben zich hoogstens gehandhaafd en zijn in enkele gevallen 

zelfs ach ter uitgegaan • 

Uitgetrokken door dJ • ..... . . ..... Afd./Sectie . ..... F.&B ........ . ............. Datum ..... .s .... 7..,.49 • .  

Op aanwijzing van .. B III :f. 

® 5030 - '48 



OD 1422. 

MEDEWERKERS II ECHO VAJ.\f HET LAND 11. 

Cor BORST, lid 2e Kamer C.P.N. fractie. 

Piet VOLKERS, Langendijk 6/48 (PD.2289). 

Gerrit de VRIES,' Andijk 3/48 (PD.6471). 

J.K. HOLLANDSEVELD, 7/48. 

e 



UITTREKSEL 

Naam . . J{!)e ... Echo .van het . Land o .,, 

Origineel in.. .. ;81) .102,·;,;-· .. ... .. Naam H.; GORT-ZAK.· 

Volgnr. .. . Ag.nr.. 55898 •........... .... Aard van het stuk ... . . Intervien- .

····························· ············ · ·············· ·  . . . Afz. 
·····PNssea1·nst ;·····

. ... ................... ·Datum ..... 19;.2.49.

• 

• 

nl• Kommunistische Partei zaehlt gegenmlrt1g M).000 Mltglieder, 
da'Y0.11 14.000 in Amsterdam. S1e beaitzt einet�agezeitung mit 
einar Autlage von 130000, eine Wochenzeitung mit so.eeo und eine 
manatliche Bauernzeitung mit einer Autlage von 10.000 Eamplaren 
ansserdem nei wei1'ere Monatszeitschritten • 

Uitgetrokken door ........ . .. · ·J\;B.; ·· . .... Afd./Sectie . ACB"IV b� ............ Datum .. ·31·.·5.49·;. ·

Op aanwijzing van .. B Ilif.·· 

� 5074 - '48 



UITTREI(SEL 

Voor .. . . .  OD ... l422 Naam .... ''J:>e . lcho . .  van .. het. J:,,and '' .• 

Origineel in ... ··O •.. !2-43 . ... , ....... .. Naam .tJ.l?.-, -.- . ûrganisa tie • 
Volgnr ............ ...... Ag.nr. ··5'4Gi ............. Aard van het stuk . .  ,B a1ot:Qn l.«le.nvorc.«lPli af: ,.

·· ··Rot.tor, a.m. ' ···op·· 84.].. Afz. ········· ···· .l
:. 

.tJ···Rot-terd ·-. ···················· ··· ······· Datum ·· · ·29.1 •

• 

• 

1001·rM.Rt§. 

Ir&û ombomv:en van. Vo ts •ot een editio voor Rotterdaa cm 
omsv e. Up grond van het feit. dat Vco ai-ts daardoor gote1"0 
anutrekkJ.ncskraob1. �13st voor . tterdamse ub 14era. zal. d. 
o · opgevoerd m · ten wora.en tlot 6000-vooral door hot organl,Sor n 
trnll eon rogel.tw.tîge. col,.port: ge. 

ECHO van het 

Hot. opvoeren van h at antal. seoplareA mot 50 atUkS, d ama t- voor 
1 ere bui m:fde.l.ine per .one.nd een. 0.1..;;enbu:r bij e nk )� ov.er 
asra,riSche 'V'raa68 l,�n" 

'mEOBTl§WE LlJCîY!:m 
• 

innon n l.00 .niemve at>oGnc .-s op P.en c •. en 50 op Ä.l1s.rtaal. 
:renpJ.o.r van h- IJ'; 14 daagse orgqan der Gouinfol'tl { llluer.haf'ten 

n) en 2500 schol.ingsbrool'mres (l)ör brooh )40' 

Uitgetrokken door .............. . .. o •...... ... .. Afd./Sectie . ..... A00 . .. 41)., ........... Datum... .S.49 .. 

Op aanwijzing van 

� 5074 - '48 



ORGANISATIE nieuws, uitgave van de C.P.N. "De Waarheid". 

3e Jaargang No.4 Jan.1949. 

Het grootste dorp ·.11a - .Werlaa4 
wer�t met de Echo · .· -

Och, -<tenslotte 1S het ook hier wieer, waar 
een lllil is, .is een ·weg. M.ogen wjj U lhi'er .eens 
het �ts.te d011P lfall ODS land tot v.oorbeeld 
stellen. 
Dat _groo.tste dar.p v.an NederlAnd, U wist he.t 
wsaclrien niet, .dat is Den. Ha�. 
Op zichzelf kan men moeilijk �enen, dat 
het een agrarioohe gemeente -ls. 
Ook f(}e �.ing is /IJ. _geen � \V'.OOl'
.heeld v.m pDQletaria:he J.anc;L .en ti..inbouw.. 
ln het aer+reactionaire · en k,,api.� 
.tnillloou:w.cen1rwn .;;!het · W.est189d"., lis het 
zeer mQei.l.ijk wer.kien,� �helle� 
zijn :evenmin ideaal, .de :i>oe:nen -en -v.eeho.u
.QeN .i.tl .'"1e. .richtit1ig Gouda. z.we.ren oQk .uqg 
bij- de kapitalist.isohe .op.v.atl!iJ;igen, ,eIIZ; 

Niettemin heéft .dis1,rict Oen Haag, de a&l. ··e Bosb,op, -�, Amersml.; Leiden, NOO!!'d
$, -èié 1illlt-0U1JVer elke maand respeetli,en-

lliijk '25, 2i, 4.0, 45 ,en 59 �lven vrean .tie 
&m aa,a- cle de -masi braeh1'm, � helt 
meetlijkte- ea zware eel})OO'tta�k. Maar
toen we de kameraden daar wezen o_p .de 
boe� ODQel" � IV.&?l 

T6,joe Deb . .en Mao 'L,je Doene en .de .snelle
.o.n�ne -.r .in Gw.Da, M>aren ';a! toer-

- - - -
stond .lclaar en kregen we s,poedjg 'berièht 
dat het co1portage-aamal.. verd1+bbeld werd.. 
lioe had me� dit k'laargespee1d?_ 
�nvou"dig, iffie a'fa,e1ing_ van lhet district Den 
Raag, file __ geen �1eme: 'boeren., tuinders of 
1ana�� 1hadde:n, namen Tu.et �et.schap 
aan over do!J)ell waar verspreide partijge
noten of 'kleine afde'lingen waren en 1ieten 
'VOOr rekening van hun afdéling de F.èho daar 
gra'tis Önder de 1boeren vers,prèiden. . 

:Dat 'is een manier ..tie � -vOOl'Clelèn
. 1leeft, � �-na'!! 

. -

Het 'is eim grote eer om 1id vmi. de ·Commu
nistische Par-tlij te zijn. Het breug't 110k -hoge 

'V�tr.tmgen ten opzklAte van .Qe ar.bei
cierskla.e.se, van .het werk.ende volk ell :van 
de gehele . natie met :r;!ch. mee. Daarom 
<vet'langt de Partfl van haar leden, dat zij 
ib--i.� · 'llianclst.en-,Jerd!iiir111m zijn, da.t ·mij 
zicll.zetf ·l(e.r.tmuW.Q iroak,m · me.t de .b.egiDlle-

. Jen. :1<an het l)Quljewisme, die .de grondslap"
voqr' de Pan;ij vormen, en dat Zij overal en 

j �d aan deze beg'ins� 'tNluw zullen 
� 
lt. 11lan.sly, ·lfwartaal nr.· is. 

ORGANISA TIENIEµws 7 
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•, INLICHTINGENDIENST. 

• 

ROTT ERDAM . 

I.D. No: 1200. 

Volgno. 

GE HEI� 

r 

�> Hierbij wordt een·exemplaar toegezonden van 

het S eptembernummer van de "Echo van het land" ,welk 

maandblad door het District Rotterdam,van de C.P.N.

"De Vvaarheid" ,aan zijn afdelingen is verzond en. 

In een begeleidena schrijven,waarvan afschrif't is 

aangehecht,wordt gezegd,dat men genoodzaakt is op deze 

wijze te helpen de landelijke verschijning in stand te 

houden • 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheids Dienst 

te 

's-Gravenhage. 



• 

C .P .N. 11D e Waarheia n • 

District Rotterdam 

Mijnsherenlaan 93 

Tel: 77070. 

W.K. 

A F S C H R I F T • 

Rotterdam, datum postmerk. 

Aan alle Afdelingen. 

Bijgaand ontvangen jullie een 2-tal exemplaren 

van No: 7 van het uitstekende plattelandsorgaan: 

11D E E C H O V A N H E T L A N D 11 

voor velen van jullie geen onbekende voor apderen nog 

geheel. 

Helpt naar vermogen mede om te bewerken, dat ze hun 

werk goed doen. 

Deze exemplaren komen voor rekening van de Afdeiing. 

Wij moeten dit doen,omdat het District een bepaald 

aantal moet afnemen om de verschijning voor het gehele 

land in stand te houden. 

Overbodig te zeggen, dat zij in vele streken van ons 

land onmisbaar is geworden. 

Met kam. groeten. 

Distr. secr. 
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' 

A G. 

�JOSS • 6/642 • G· � H .J: I H. 
1.��·- ". JJ)J43

· 18· JUi'll 1948

:.Iierbij wordt toegezonden "De Weg na 

No.3, uitgave van de C.P.N. voor het pers�������� 

HEEM alhier. 

verzonden op 16 Juni 1948 

aan: C. V.D • 



I. D.

D E N H A A G. 

Doss.6/599/3. GEHEIM. 

COMIJIUlifISTISCHE PARTIJ 1.îEDERLAîiID 

verschenen is het derde nummer van het maandblad 
"Echo van het Land", een uitgave van het Agrarisch Bureau 

van de Communistische Partij Nederland. 

Een exemplaar van dit blad gaat hierbij.

verzonden op 14 Juni 1948 

aan: C.V.D. 



B 34889 GEHEIM 

III IIIh 2 

Maandblad11Echo van het
1 

Land" 

20 Mei 8 

schrovan Amsterdam No 
34889 

Met verwijzing naar Uw in margine genoemd schrijven 
en onder dankzegging voor de toezending van een exemplaar van het 
maand:blad11Ec!io van het Land111heb ik de eer U to be�ichten, dat dezer
zijds rechtstreeks eeh abonnement op genoemd maandblad zal worden 
genomen. 

Aan de Heer

Hoofd Commipsaris yan Politie 
te 
AMSTERDAM, 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

,
namens deze:

J.G.Crabbendamo 



POLITIE TE AMSTERDAM 

Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 29 April 1948
J . o�?.
j Vol1.1,. • 

t mn:r.. .: ��·· 

Nr. I.O. 826 B - 1 - 48
Uw brief: 

, -1 MA�1_9��

A( t.J 'l ll!J
Onderwerp: "Echo van het land" )&o 

Bijlagen: één
GEHEIM 

. 

fV 

Aan 

. 
A , � / .l!ISJS-

ln aan.sluiting op eerder g;e elde rappor/.n deze materie be
treffende, toegezonden onae nr. I.D. 826 - 1 - 48, d.d. 28 
Januari 1948 en nr. I.D. 826 a - 1- 48, d.d. 2� Februari 1948,
wordt als bijlage aan dit schrijven toegevoegd een exemplaar 
van nummer 2 van het maandblad "Echo van het land". Het blijkt
dus wel, dat, zoal.s aanvankelijk werd veimoed, reeds in Maart 
j.l" het eerste nummer van deze periodiek is verschenen. Wan
neer het wenselijk wordt geacht, kan· mogelijk dezerzijds gezorgd
worden voor een abonnement op het betreffende� orgaan. Een be
richt dienaangaande wordt gaame spoedig tegemoetgezien. 

Zoals uit de toelichtemde tekst aan de kop van het blad blijkt,
fungeert als hoofdredacteur niet de aanvankelijk genoemde Jan 

\a�Q �· aim WIERINlGEN, maar de bekende partij-fimctionnaris en lid van
J � de Tweede Kam.er der Staten-Generaal: 

l}�O X Cornelis BORS'1\ 
] geboren te No'ord-Scliarwoude, 1 Februari 1891, 

wonende te Hilversum, Gijsbrecht van Amstelstraat 161.

Verz. aan Hfd. C.V.D., •s-Hage. M.-2 



I.D.
D E lî .I A A G. 

Doss.6/599/2. GEHEIM. 

BUf&AU B

1 b APR 1Ç4S 

-:J',"olgno. 

,____ .._,,..._

1 6. APR.1948 
-- - --

AC ; d .j '-/ I '-/ 

COLI'.UHISTISCHE PARTIJ ffEDERLAND (C.P.i� 

d:ierbij wordt toegezonden het 2e nuramer van het m2and

blad voor het platteland de 11 3cho van het La11d 11 een uitgave 

van het Agrarisch bureau der Communistische Part ij ifoderland. 

op 16 April 1948 

C.V.D.
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I 

G 

JU ,, !!> 

i!JJ /) 

f-2.P.N. 

E HE

j), 
/ 

I r.i. 
·--�---

Jtotj� 
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/Naar aanleiding van het schrijven van de e.v.�., iio. 
28595, d.d. 26 ?ebruari 1948, wordt hierbij toegezonden 
een exemplaar �an het na8ndblad voor het platteland, ge
naamd ":3cho van het land", u.itgave van het .Agrarisch Bureau 
der C.P.1L (:1e .'laarheid). 

op 24 !fam:t 1948 

C. -1. D.
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30463
een· 

GEHEDl 

A/1 165/48
27.2.1948 
Echo. 

XXX 
XXX 

1 2 Maa�GELEG� . 8.

·onclor dankzegging voor de -toezending v m het nxemplaar 
van de Bello,' heb Ïk de eer U hierbij bovengenoend blad, dat ra.ij
ook reeds van ander

.
e zijde· <'erd toegezonden, te retourneren. 

Aan de Heer· 
Hoofdcommissaris
te 
U T R B C H T. 

. 
I 

van Politie 

Het Hoo.rd van de 
c1mTR \LE VEILIGHEIDSDIENST

� nanens-
. 
deze:

L.L. van Laere.



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

GEHEIM. 

UTRECHT 

LAD Nr 11,5 '48 
UTRECHT, den 27 Februari 

Bijlagen: 1 

Bericht op schrijven No .... 

van 
� 2 = MRZ.1948 ; . 

j AJJ/J o '-! b:!, 

BUREAU B 
; . j 'il 

Hierbij doe ik U toekomen het eerste 
exemplaar van '!Echo", een tijdschrift van het 
Agrarisch Bureau van de Communistische Partij 
Nederland. 

Voor zover U reeds een exemplaar in bezit ..
hebt; wordt terugzending op prijs gesteld. 

De Hoofdcommissaris van politie, 

\ 

A 
de Heer Hoofd van de an 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e n h a ge 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

01 ll(l'L 

;b /
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j�lrYb 
Nr. I.O. 826 A - 1 - 1948 

Uw brief: 

Amsterdam, 21 Februari 1948

� ;l
- �UREAU ��

Onderwerp: "Echo van het 1 and" 
�--'-41 16,z,'f'J' 

I' 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

/ 0.)) 
6;, S-:l �- B � � Q Ç\ � S � @;�..-.-t. i'{' / j,fl 

In aansluiting op/hetgeen dezerz,ijds d.d. 28 Januari 1948,
onder nr. I.D� 826 - 1 - 48, werd medegedeeid, kan thans 
worden gemeld, dat zeer binnenkort te verwachten is de ver
schijning van het maandblad 
"ECHO V..ANï HE1' L.ANiD" 
politiek orgaan voor het p:h..attelan.d 
een uitgave van het Partijbestuur der C�P.N. 
Hoewel men in laatstbedoelde kring had gedacht aan een op-
1aie van 15. 000 exemplaren, is deze door de bevoegde in
stantiy voorlopig vastgesteld op 5. 000 inneem omvang van 4
pagina s en met een formaat van 40 x 55 rem. 
De technische verzorging is toevertrouwd aan Drukkerij 

....... -��Heierman en. Co, El andsstraat 96, Amsterdam-Centrum. 
Als hoofdredacteur van het nieuwe blad zal fungeren.: 
Jan VAN WIERINGEN! 

23 Mei 192"1, 
· / 1 wonen.de te Amsterdam. 

'��).. (i?\t
0�»11�:i, 

1. �
,: 

Van Wieringen is als journalist verbonden aan het dagblad 
"De Waarheid". Op het C.P.N.-congres van December j.l. sprak 
hij over de noden van del!;>lattelandsbevolking en werd ver
vo�gen.s aangewezen a.1.s leider van het Landbouwbureau. 
Het is dus wel zeker, dat het nieuwe blad een betrekkelijk 
eenzijdig karak.ter zal dragen.. Waar de verspreiding niet in 
de grote steden zal geschieden, wordt het dezerzijds prac
tisch onmogelijk geacht de te verschij.nen Dlllmmers van de 

-� "Echo" te bemachtL3;en..
/

Verz,. aan Hfd. c. V.D., 's-Hage.-

I 

I 

Aan 

0-10-47 
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