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2.Gezien. Aa n Hoo�d sectie Perf �n Bibliotheek.

Verzoeke het bericht over de/internationale brigade
te knippen en aan mij te zenden. 27-9-47 C III IJ>

3. Gezien in verband met CO ?4934. Geen actie genomen.
Afdeling C/I, 24 Januari 1950.



c.v.u.

flp:rich-f:i.n,e, r,erscombine +ie 
r·:e+- an+i communis+ische 
ins1ap:. 

i�omen+eel zi ,in een aan�·al groo,4. 1n·dus 
riëlen. en kapi ... aaU::rQcht ige ers on en, bezig,o:rn in san;em··erki ,.,. 
f.iJe+ verschillende dagbladen een an+i conn::unis+ isch boh e:rl: op 
+ e "l.-erpen.

Ach+e:r7 dP-ze hP-le ze.ale s+ aa+ de beer 0 :i ,j+ho:f, voor-heen dir c 
... eur van de Eeegsche Coursnt{door de zuiverin"' ui+s-Es1 o+€n). 
Nen is waarschijnlijk niet van plan om me+ een dogblDd u + +e 
kOJ:1'1€Il onder �en en dezelfde namr,maar mEn '\\Îl bes+9andeeS'1(' 
bendhaven;waarin äan +ezijner+ijd een zekere rich+ing wo.rd+ 
ui+gewerkt. 

De navolP,ende kran+en zouden er reeds bij be+ro.k:Èen zi,n; 
De Haagsche Coursn+. 
HA+ Dagblad. 
De Delf+sche Couran�. 
De -r-rea.erlander. 
q�+ eekblaa �e+ Yompas. 
Bovendien is :rren no� van plan om een geillus+r<::érd w�ekblad 
ui+ +A geven en een de�es+ijdsch�if+, 
Deze bladen zullen de- zuic'lel i jlrn provincicn van ons J and bc
s+ri j�en, +erwijl de hePr Holder+,me+ Elsevier,de Noordelijke 
provincien voor zijn rekenin3 zal nemen. 
Aan he.._ hoofèi van bedoelde perscornbina+ ie zal konen +-e s+-aan 
de �eer F.�.tun�bof,voorhPen boofdredoc+ our ven Flsevier. 

e voorwaarde da+ Lunshor aan de +op van deze combinatie z�u 
kO�€n is �es+eld door de hPer van vchou ·enburp;,dir'?c L eur v·in 
'he• An•s ... e:rdams concer-"gebcu•· orkes .... Deze heer van Schou P.r,bur 
heef+ et?n inzarreltng g0hou0.en vg.or "I)e �rF:derJa!1.àer' ,welI. 
�.300 000 onbrach,4..De beer �11anus V08l+ er n1e+ veel vour o� 
dP �Tederlander in è!ezP- combinA + ie +-p le+cn opnemen,!l'sar de 
commissarissen 1•·e1.n:t+ schijn+ Vf'é:roond +e houden ne+ be+ feP 
ae+ ae·-necle:rlender nog i'.1'70 000 schuld heef+ bij de. T-racgBc' e 
Couran�. 

Ri .1 deze cor.i.oino "'ie zi,jn nog bE+rokken o.s .�e î'eer �' 
direc,4.eur van de I.E.}, •• F.Verder de d!rrc ... eu:r van he+ ,.,e7ti"'. 
bedrijf r-ien ICate te .. lmelo.Ook word+ de , .1..U.genoemd en 
Philips.Nu heef+ Philips deze geruch"'en ... e�engespro�ken,r.och 
de A. .K .r:nie+ . Ook word+ nog bev.eerd da+ de heer Kor enhors.._ 
erbij bet-rokken .zou zijn,maar ze erheid hierorr;+ren+ bes ... ao +

nie+. Verder is de Ka+-hol� E.ke pers er nie+ bij ver"' egem oorr 1 1 

Ook is de heer van der ·eijrlen,zenuv:ar+s en \�ocende 'Prin"e
vinkenpark +e s9Grevenhege ,-srbi j be+rokken .Dezr,- :persoon },,:,ei+_,,ui+gela+en d�t er +wee waanden geleden voor di· doPl al een 
bedrag ven drie millioen gulden bij ellrnar was. 
·re+ +o+-acl beëtrsg wa"' momen""' eel bij elkaar gebrC::.ch+ ie zou
ach+. millioen gulden be�rsg€n.
Verder is erbij be+rokken oe beer !22!,, journslis ... 1tan Sij+ho:f
Deze heef+ een e nvrasg voor nacb+arbeid voor de "'�€de:rlonr' r

.- ingèdlend.P€n wil n.l.+ evens me+ e€n och"'r;ndblad ui+ -orren. 
De groote man op de sc.h+ergrond n a�ze hF.le ef ·airP se 1 ·n+

... i,j+hof +e zijn. 
Women+�el is men bezig om journBlis+ pn bij andere daF od 1

weg +e kopen,aoor bon +�ee duizend ·Ulden per jaar mePr +e 
/t bieaen dBn hei+g�en zij rriornen"" eel bij h n blad verdi nen. 

29-10-47.
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I 27 Oc tober 

Bo 19713. 

B a" GE 

C or:i;,. 4-72" 
20 Juli 1cj47,., 

Inlj_chtinge:1 betrocourante-

I 

! 

Ton vervel op nuJn schrijven no"Bol9713 van 16 dezer 
hob ik de eer . te berichten, dJ3,t ''de 0..-.::melander Courant" 
in het Hande register staat ingeschreven 1;.l3 "lî oorder Koe-
rier" ( 0mm. ia.er odi liie) .. Deze courant is een t·"lee ma.al 
per W9ek schijrnmd Nieuws-· en .Advertonticbln.d,dat geen 
poli t��ok•· insleog beefto . 

. .  / . �

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 

VnILIGHBIDSDIENST 
na.mens deze: 

De Heer Hoofd S ctie II!, 
l11.l .D. ,Marine.tî ·a,:f, 

./ 

J .G .c ra.bbendam" 
· mge Vijver�erg 8,

:zA VENH,tG E ..e. 



B.19713.
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B XA.. TVo3o 
GE HEI Mo 

. Corr"472 d.d.24 Juli 1947., 
24 Juli 1947 o 

Inlichtingen couranten" 

xxxx 

xxxx 

16 Ootober 

Naar ,.aanleiding van het verzoek, vervat in Uw

nevenvermeld scnrijven, heb ik de eerU in bijlage dezes 
de gevraagde.inlich tingen te doen toekomen" 

Zodra mij gegevens omtrent de "Ommelander Cou
rant" zullen hebben bereikt, stel ik mij vo·or U hiermede in 
kennis te stellen" 

De Heer Hoofd Sectie III ,rt.I .D. ,Marinestaf, 
Lange Vijverberg 8, 

• 
• s-G R A V E N H A G E " 

' . 

HET HOOil'D VAN DE CENTRALE 
VEILIGHffiIDSDIEnST 

namens deze: 

J .G .c rabbendam. 



'Naam v.d.cou.rant: 

� .De Stem. 

Bredase O oura.nt. 

Brabruits Nieuwsblad. 

- ieuwablad van het land
Alt na. 

Eendrachtbode. 

Zeeuws Daeblad. 

De Klolc. 

Eindhovens Dagblad. 

,, -urn se O ouran t. 

Boxmeers eekblad. 

Heillmondse Courant. 

Peel en Ma.aso 

Maas- en Roerbodc. 

Gazet van Limburg. 

Limburgs Dagblad. 

.. ü<lors Dt.gbla.d-comb. 

Politieke orient ring: 

Kath.Volkspartij. 

Neu.treal. 

Kath.Volkepartij. 

Chr.Hi to 

Chr.Hist. 

Chr.Hist. 

neutraal. 

Kath.Volkspartij. 

R.K.goorienteerd. 

Xa th. Volkspartij. 

Kath.Volkspe.rtij. 

Voorui tstreveml 
Kàth.Volkspartij. 
Kath.Volkapartij. 

Kath.Volkopartij. 

Kath.Volkspartij. 

Kath. Vollrnpartij • 

1'T eu tra.al. 

Niouwblad van hot Noord.en. Neutraal tot :Partij 
V-8.11 de Vrijheid. 

.1: ieuwe :Provinciale G ro
ninee:r Oouran1;. 

Ons.Noorden. 

Gronings Dagblad, 

Goudse Courant. 

Rechts • 

Xath.Volkspartij. 

Neutraal. 

Officieel neutr al. 

- 2 -

O nmarl"...ing na 

Met eni e R.K. slag. 

Aanvankelijk voort 
komen uit de illegali
teit.Op 1- 47 opgehev 

Tijdens da Duitec be
zettine pro-Duits.Op 
22-1· ... 45 weer v roch -
nen na gestao.k to ziJ
go eest. 
Met Chr.:.stelijke in

slag. 

Da co ssnrio der 
N .v ."Gronin s Dagbl 
J.J.Leening vervaaz� 
digdo alo drukker pro
pasande.materisal oor 

e C .'P. • 

Uit verschillcnd
tikelen blijkt s p -
thie oor de Partij 
van o rij eid. 
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B.19713.

één. GER:i:Il. 
BXA.. !V.Jo 

Corr.472 d.d.24 Juli 
24 Juli 1947. 

Inlichtingen oourárl.ten. 

1947. 

Naar aanleiding van het verzoek, vervat in U
novcnvermeld schrijven, heb ik de eer U in bijlage dezes
de gevraagde inlichtingen te doen toekomen. 

Zodra mij gegevens omtrent de "Ommelander Cou
re..nt11 rullen hebben bereikt, stel ik mij voor U hiermede in 
kermis te stellen. 

De Heer 'Hoof�. Sectie III ,M.I .D. ,Marinestaf, 
Lange Vijver1'erg 8:, 

• s-G R A V E N H A G ::: o 

·llET BOOFD VA11 DE CENTRALE
. VEILIGlffiIDSDIENST 

na.mens dezo:. 

J "G .c rabbenclam. 
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... 

aam van de cour&""ltt 

Ra.age O ou.rant.

Nieuwe Laidse Courant. 

Prov.Zwolse 11 

Courant. 
erijsselae 

Dagb1ad van het Oosten. 

'.Qaebl.ad Tv_be.utia.� \fäa.r· opge• 
· nomen de Vrije 1!wentse,een.
Pa.rooluitgave.{1ü�·bl3.6).

•

DordZ'echta Wi xwsblac:1.

Schoonhovense Courant.

Het Vrije Volk. 

Het -Parool. 

Volksl:ran.t. 

:i:romv. 

Gooi- en Eemll.mder. 

IJ mui der O ouran:'.;• 

· Kennemer Koe�ier.

/ 

- 2 -

Poli tielre ori.ent ringt 

.cutrnal. 

An·t:;i-revolutionnnir. 

Woutraal. 

Gematigd Partij van de 
_rbeid. 

_ <.tttro.sl met�na.a:r aai,
gekondigd 0progressiove 
inslag. 

B' eu. tra.al. 

Neutraal. 

Partij ven de .Arbeid. 

Linker leugel Partij 
van de · r- eitl.. 

Keth.Volks:pe.rttj. 

Anti...aovolutionnair. 

Liberaal. 

:Neutraal.. 

Neutraal. 

· l>rov ieuwe Noord Roll.Courant. Neutraal •

Uiem70 Noord Holl.Couri.Ult• 

Helderse C our-0.nt. 

Gematigd Partij van 
de Arbeid. 

l eutraal. 

- 3 -

cent 

-Vermoedelijk aymp -
thie met Partij van
de Vrijhei •

T �b � -pers ias 
in de oorlog p 
D�ito lá�er geo · 
teerd op .v.d ., 
mis chien brengt 
fuSi.o · jz·e g. 

V :rmocdel · jk s 
pathi voor Partij 
v.d.Vrijhaid.

A vankelijk lib -
raa.l,thana progres
sie..,_ li e ... 
noutraal etikat. 

met R •• • slag. 

R of� dacteur o -
bestemd libo:re.al. 
Deze courant is d 
0Xonnemer-ea·tie" 
van hot Haar! ms 
d blad. 

ormoedel.ijk s 
pathie voor 'Par 
van do A.rb - • 
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� Naam n..'"l de courant: Politieke orientering: 0 crk:tn nt 

t oord llollo...�dse dagb1aden. Kath.Volkapartij. 
( 4 odi ties) o 

Vrij Alkma.a.rd r. G ... l!la ... igd to" links. 
Partij van do Arboid. 

Enkhuizer Oourant. Uiterst gematigd Par j 
van de Arbeid. 

· Schage:r Courant. Neutre.a.l. 

Nieu.we Schaee:r Con.ranto

•

Bim1enhof. 

leritas. 

Kath.Vol1tspa.rtij. 

�eahts progr oo�e�. 

Niev.wsblad voor Rijn on Gouwe. Neutraal.. 

. 
. 

Ko.�Yijker Post. 

lîoordwijker Post. 

Leids Dagblad. 

0 Je Koorier. 

De Do rd. ten.aar. 

Ido Nieu\1S- en Advertonti -
blad. 

Nieuwe Brielse Courant. 

Gorinchems ieu1sbla . 

'N ev.traal. 

Neutraal. 

Neutraal. 

eutraa.l. 

eutraal. 

Neutraal. 

Rechts. 

Voor gekomen uit de 
llegali teit. 

Vermoedelijk gemati -
do symp""thie voor Pa 
tij e.n de Arbeid • 

Publiceert veelvuldig 
artikelen. aarin d 
toootruiden bij ov 
heidsinstollingert n 
ol1tiekorpsen d 

kaak orden ge teld. 

Opgehev n. 

oortgekomen uit d 
illegaliteit. 



aam van de oou.ranta 

Ni?ttweblad "Hoeltsowe.a.rd". 

Rotterdams Nieuwsblad. 

SchakeloBarend�uoht. 

Schakel Maassluis. 

S choonhovenao O OUl'."Ol'l t. 

�rouw.(11otterdamsc ed.itie). 

ieuwe Vlaardingse O ourant. 

"De tJ asel en. Lekotroek!' • 

Het Nieuwsblad vmi het Zuiden. 

Dagblad voor Ooat-:Brsbant. 

Echo van het.Zuiden. 

Udense O oura.nt. 
e.rov.Noord B:rab.Oouran"t 

HHet Huisgezin". 

Axelse Courant. 

"De Vrije Zeeuw' ,Terneuzen. 

ttDe Schakel" ,. roskens. 

Zierilczeeso Courant. 

P rov. �ecuw·se Q ou.ran t. 

Meppeler Courant� 

- 4 -

olitie e or1 nteri.h.g: 

Neutraal. 

N GU tre.a.l • 

A.n-t;i- evolutionna.ir.

Chr.Rist.

Neutraal.

Anti- volu.tionnair. 

eutranl. 

Neutraal. 

Kath.Volkspartij. 

Advo:rten b1 d. 

Vermoed 1i j " 
thie oord 
van de Vrij.he· 

· Hoo.fdred cteu.r Jef 

N' cu tra.al. 

Kath.Volkspartij. 

Kath. Volkspartij" 

Neutraal. 

Nou.traa.1. 

Gematigd socialistisch. 

Ncu.traal. 

Neutraal. 

Onde:f _i..,erba.e.r. 

- 5 -

d J3rou� or ia gaarne 
in d oppooiti .op 
politiek gebi dis 
hij echter positi f 
rechts gèorient erd. 

V rmoa lijk ymp -
thi voor de ah. 
Volkaparti ;j o 

er.moedel±jk .R. 
sympathie n. 



· � B aam van de conrant:

in:::ohoter Cour" t. 

Acser Courant 

Hoogeveense Courant. 

� Opr.�tcenwijker Courant. 

Veenkolöni.ale Courant. 
S tadelcana1il. 

Enmer Courant • 

ra�u e Ooovordor CoL1ront. 

Gr otega.ster Cou.runt. 

Off. Vlagtwedder. 

Boord Coster. 

Loeu.vrerder Courant. 

Fries :Dagblad. 

BeerenveenBê Koerier. 

:Bildtae Pos-t. 

Borgumer Courant. 

Dolswarder Jîie1. wsblad. 

Kollumor Courant. 

Dalkstor O ou.rant. 

Sne ker Nie•'twnblad. 

trijdond cderland. 

Zwols Bi u ;s-o Adv-rt.e tiG

blad. 

- 5 -

Po1it ele orien ering: O er in n: 

"Ncutr •

Noutrt:,al. 

eutra.al. 

Neutraal. 

Ohr.I!ist. tot Anti
Revolutionnairo 

Neutraal .• 

O-ficieel N utranlo

eutra.al. 

Neutraal. 

Xath.Volkopartij. 

Gematigd Par 1,ij 
van de Arbeid. 

Neutraal. 

Neutraal. 

Noutrnn.J.. 

i.eutraal.

Neutraal. 

eutr 1. 

Neutraal. 

eutr·e.l. 

Non. traal. 

eutraal. 

- 6 -

.. 

go o een g se ·1 
mot de radactiel -
den is ui eret 
li rag O ient r 
r dact ur par 1-9-
47 ont lag n. 

Zou symp"'t 1 
met de meest 
se vleugel d r 
tiJ van e .Arbei • 

Met p.:omatictd Chr. 
insl g. 

Vermoedelijk a 
p0 tuioer nd m t 
P rti j V • d .A • 

In hoofdza 
t ntiebl •



... 

.a van de courant: 

van 

Niól.lwo ;pelJoornse Courant. 

Deventer Dagblad. 

Gelder- verijsselae Courant. 

Vrije Twentse on .Achterhoekse 
Cour snto 

• 

engelo• s Dagblac1. 

A rnhemae O ouran to 

Gelderlander om1,. 

Oost eldorlonder. 

rnhems Dagblad. 

Tielse Coura.nto 

Dagblad vmi N ijme ;>en. 

'4W
dense O ourLnt.

Utrcchto ienwablad. 

trechta Kuthol1ek Dagbl .d. 

mers oort. r Courant. 

De comb.G elderso en Z .Hol 1. 
bl�den. 
"De Voorlichter'. 

Sticht Courant. 

·oeoter Courant.

- 6 -

Politi.ke orienteringi O 

eutr .al.

eutr 

Rechts. 

• 

Linkse Par·tij vt n de 
Arbeid( zie blz.2.) 

Neutraal. 

. N' utro.al. 

Kath.Volkspartij. 

Kath.Volkspar.tij o 

Kath.Volkspnrtij. 

eutraal. 

Ohr.Hist. 

Ueu.. aal. 

Neutraal .• 

a t11. Volkspartij. 

Neutraal. 

'N eu. tra.al. 

Pa7:tij VM. do Arbotd. 

et Christelijk 
slsg. 

In begin 1947 voer
do de redactie n 
int nsieve bericht 
u.i t sselin · met 
"do .rheia. • 
In Sept.19 7 opg g 
1n de 1--,e. ti 

ed 
garanti voor 
gr ssivitcit. 

Sedert S�pte �er 
opgenomen in de 

"Ri v · 'rbà n • 

Niet links geori nteerd. 

eutraal. 

�-------- --------

St t en eer 
tieve Ind1 -poli
tik voor.



De stem ••••. • ................................ ft':..f.. f. ...... .
Bredase Cournnt ••• · •••••••••••••••••••••••• ilJ.!'�4,,/: .... . 

Brabants Nieuwsblad •••••••• � ••••••••••••.••• � •• /1: • .f: .... . 
Nieuwsvlad van het land van Altena •••••••••••• �.f?7'��. 
Eendracht bode •••• .' ••••••••••••••••••••••••••••• /!./t.. � /;
Zeeuws Dagblad ••••••••••••••••••••••••••••••••• f:J...&,;,/.. 
De kl ok ••••••••••••••••••••••••••••••••.• ��-�;'��.,,,_�4

. %: JI: P. Eindhovens Dagblad •••••••••••••••••••••••••••••• , •• , •••••.• 

• 
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Districtscommandent d•r Rijkspolitie te Nijmegen. 

J h.et Nieuwsblad van het l.and .van Altene. 1 

J d• VoorUehter. ., 

Districtscommandant der Rijkspolitie te Middelburg. 

1Eendrachtbode1 

J za,ra Dagblad, 
,J A:ll!se CoU?'Ut, 
,J De Schakel (Breskens), 

Districtscamnanda1lt der Rijkspolitie te Breda. 

Jne nok, 

Districtscommandant der Rijkspalitie te Eindhoven.. 

J Deuns• courant , 
v Bameers Dagblad,· 

�pil.ai • sa eostw!Siaba1ll, 
-Ratio ,aa he• ia:f.4ee, 

Districtac�ant der Rijkspolitie te·Roe?mOlld. 

J Peel en Maas, 

cSssaris van Politie te Helmond� 

1/ Helmondse Courant, 

Districtscamnandant der Rilkspoliti e te Groningen. 
; Nieuwsblad van het Nool'den, 
J Ni'8Ulre Provinciale <lroninger courant, 
JGrootegaster courant, 

Bootd-Cammiasaris van Politie te Groningen. 
v Groningse Dagblad, 



Commissaris van Politie te Gouda. 

\/ Goudse Courant, 

Commissaris van Polit te te Zwolle. 
v Provinciale Zwolse en Overijsselse Courant. 

. . . 

�-· 

:r.�. Jansen, Wijk III. no. 37'1 te Vriezçveen. 

J Dagblad van het oosten, 
� Twents Dagblad, 
..J Gelder� Overijsselse CQyrant, .. 
v Vrije Twentse Courant, 
J Oost i9lderle.nder. 

Commissaris van Politie te Dol.'drecht. 

u Dordrechts,Nieuwsblad, 
1.1 De Do:rdtenaar, 

• 

IH9irietscommandant der Rijkspolitie te •s-Gravenhage. 

Vscho�ovense Courant, 
Hi IPIQ•lai .an Rijn en Sua•e� 

lf De NoordWi jker Post, 
v' rdillH.aje K-oedei. / L:.11" J
-- - � - - - - -.. . 

Commissaris van Politie te Velsen. 

v IJ"muid� Courant. 

Districtscommandant der Rijkspclitie te Alkmaar • 

" Kennemer Couri er, -
v Nieuwe Noord Hollandse Courant. 
VNieuwe Noord Hollandse Dagbladen. 
'1 Enkhuizer Courant, 
.J Scha.ge� Courant 

Commissaris van Politie te Alkmaar. 
"Vrije Alkmaarder 

Korpschef' van Politie te Katwijk. 
vKatwijker Post. 
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Korpschef van Politie te Ridder:kierk • 

.J Ido Nieuws en Advertentie blad Ridderkerk. 

Districtscommandant der Rijkspolitie te Dordrecht • 

...---Nieuwe Brielse Courant, 
__ Nieunblad Hoeksewaard, 
- Schakel Barendrecht,

• 
11ss 1 en Lekst:Mek :Kraling.

Commissaris van Politie te Gorinchem.

--- Nieuwsblad van Gorlèum 

Kerpsohet van Pol�tie te Maassluis • 

...- Schakel Maassluis.

Commissaris van Politie te Vlaardingen. 

-Vlaardingse Courant.

Districtsco:mma.ndant"der Rijkspolitie te •s-Hertogenbosch.

-Het Nieuweblad ·van het Zuiden,
�'1'-9e Co�j •'.., . 1 /J,,,_,,_ 11 

• î ..J_,,. � M6« ,te s i .,,.,,.,,,,,..»f!,:J 
� Korpschef van Poli tie te Terneufzen-. 

- De Vrije Zeeuw Terneuzen.

Korpschef van Politie te Zierikzee.

_ Zierikzeese C�t. 

Korpschef van Politie te Meppel. 

__ .Meppeler èourant. 1 
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Korpschefvan Pol1t�e te Winschoten. 

Winschoter courant. 

Commissar.is van Politie te Assen. 
Asser Courant. 

Korpschef van Polit�e te Hoogeveen. 

Hoogeveense Courant. 

Korpschef van Politie te steenwijk. 
. . ' 

_ Opr. steenWij�er 'Courant. 

DistrictscoJJ111endant der. Rijkspolitie te WillSchoten,

.._.--, Veen koloniale S�adskan. 
Heewa 8tsa,e1 eot4'82rb; 

Korpschet van Politie te Enmen. 

__. Enmer Courant. 

-
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Korpschef' van Politie te Coevorden. 

NW. Coevorder. 

Korpsehet van P�litie te Vlagtwedde.,· 

Off• Vlagtwedder,. 

Korpschef' T8J1 Politie te D.eltzijl. 
- De Eemsbode Deltzijl.

' 
.

Xorpschet TBn Pol1�1e te Veendam
.!-

• 1 

..-- Qmnelander coure.nt •

Commissaris van Politie te Leeu118l"den. 
Leeuwarder Courant. 

KD�pachet van Politie te Heerenveen. 
Heerenveens• courant. 

.. 

•

• 



Commissaris van Politie te Nijmegen. 
1 

.1/ Dagblad van Ji jmegen. 
J IJilJ4ttJI /),IJ4�. 

Commissaris van Politie te Eae. 
v ilciense Courant• 

D18tri4tscommendant der RiJksPolitie te utrecht. 
1 

e J Stichtse Courant.

· Korpachet van Politie te Soest.
'

1/ Soester Coure.nt. 

���Hootd-Commissaris '9'8ll·Politie »e ·Rotterdam. 
Ifssel en Lekstreek, Kralingsveer. 

Korpsohef '98D. Politie te Leerdam • 

v De gecOlllbineerde Gelderse en z.Hollandse bladen. 
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��ictscommahdant der Rijkspolitie te Leeuwarden. 

v Bildtse Post• 
v Bergumer Courant, 
1/Kollumer Courant, 

Korpschef van Politie te.Bolsward. 

JBolswarder Nieuwsblad. 

DistrictscOJ1111and�t der RijkaPolitie te Heerenveen. 

VBalkster OQurant. 

Korpschef van Politie te Sneek. 

J Sneeker Nieuwsblad. 

Oolllllissaris van Politie te Zwolle. 

V Zl(ols Nieuws- en Advertentieblad 

Commissaris van Politie te_Apeldoorn.

v Nieuwe Apeldoornse Courant. 

Commissaris van Politie te Deventer. 
v Deventer Dagblad. 

Ocmmissaris van Politie te Hengelo (o.) 
5 

· J Hengeios na,blad.

Hoofd-Commissaris van Politie te Arnhem.

v .Arnhemse CoJU'Qt.
V .Arnhems Dagbl.Bd. 

COllllllissaris van Politie te Tiel. 

J Tielse Courant. 

•



B.197130

G E HE 1: M • 

17 September 

1827)0" 

7o 

. �nliohtingen betreffende 
couranten. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mo� 
gelijk met aniga spoed - te willen doen inlichten om
trent de politieke richting van het "Nieuwsblad van 
het Zuiden••, welk blad, naar mij werd bericht, te 
Uwent wordt uitgegeven. 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 

namens de zet 

· e Heer C ornmissaris van :Poli tie L.L.van La�re.
te 

TILBUa.G. 



B"197130 

II o TVo3o 

1 • 

Inlichtingen betreffende 
courantêno 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mo
gelijk met enige spoed - te willen doen inlichten om
tr�t de politieke richting van het nNieuwsblad van 

. het Zuiden", welk blad, naar mij werd bericht, te 
Uwent wordt uitgegeven. 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 

na.mens de ze: 

De Heer C ommissa:ds van Poli tie L .L. van La.ere. · 
te 

TILBîRG. 



B .19?13. 

II. 

Inlichtingen betr. couranten. , 

4 Sep_te�ber

� 182?30. 

--· '�--- ,-[��r.' n·" '1 
1 l,, ; ., .• .. , . . • 1 tL • il \ .. +� .... r"-s- .. , 1_ __. 

..,., . ....-
�� .... 1 

7. 

In aansluiting op mijn schrijven no.B.19713 d.d. 26 Augustus 1947 
moge ik U verzoeken mij - indien·mogelijk met enige spoed - eveneens te 
willen doen inlichten omtrent de politieke .. richting van de vermoedelijk
in Uw ressort verschijnende courant "Het Nieuwsblad van het land van 
.Altena"., 

Aan de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie, 

HET HOOFD V .AN DE CENTRALE 

VEILIGHEIDSDIENST 

f1>_p:. Namens deze ;

J.G.Crabbendam. 



lhl9'713. 

II. TZ.3. GE li E I M. 

Inlichtingen betro couranten. 

September 7. 

llti 182730 • 

In aansluiting op mijn schrijven no.B.19713 d.d. 26 Augustus 194? 
moge ik U verzoeken mij -·indien mogelijk met enige spoed - eveneens te 
willen doen inlichten omtrent de politieke richting van de vermoedelijk 
·in Uw ressort verschijnende courant "Het Nieuwsblad van het land van
Altena".

' ' 
I 

HET HOOFD V .AU IlE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 

a:i!amens deze :

�an de Heer Districtscommandant 
J'.G.Crabbendam. ier Rijkspolitie. 

)oll�: et1r 



'' 

B.19713.

II. TZ .,; • GER El M. 

28 Augustus 194?. 
Inlichtingen betr. couranten. 

4 September 

!ffl 182730. 

7. 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven moge ik U berichte 
dat mijn brief No.B.1971-3 d.d. 26 Augustus 1947 inderdaad betrekking 
heeft op "De Heerenveense Koerier", omtrerit de politieke orientering 
v an 1,�lk bl ad ik gaarne· zal worden ingelicht. . . 

Aan de Heer Inspecteur, 
Hoofd der Gem.een�epolitie, 
te 
H,.-._E R E N V E E N • 

• 
< 

Coll.: 11,N

1 '- HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

131> 

J'.G.Crab bendqm. 



,. 

AfJif: 

II SvD" GE HEI 1M,

I�licntingen betr.couranten., 
,, 

26 k..tg. 

xxxx 182730DCCX 

Ik heb de eer U te verzoeken mij ... ind.;.en mo!?tL:i..:t • et enige. 
�T.Joep. -' te willen ·doen ip.lich·ten omtrent de politieke richting van -
onde:rgenoomde courant�. · ..

Heerenveense. Courant HET HOOFD YAH D C ,i.�:':Tl'l.:.Uä-1-"ll 
VEILIGHEIDSDJENoT, 
namens deze: 

J.G.C:rabbendm:1. 

De,lleer Eorpschef van Politie 
te 
HEEREIWBP 1 



II. TZ.3. G 1.,· 'II E I M. 

Inlichtingen betr. couranten. 

2 September 

gg 182730. 

• 

.. 

In aansluit:i...1 op mijn schrijven 1.fo.B.19?13 d.d. 26 Augustus 1..47" 
waarop ik op 28 dv e" onö.er Ho.18521 Uw antwoord mooht ontvangen, I:J. ,:;.e 

ik U verzOéken mij - indien mogelijk spoedig - eveneens te willen uoen 
inliclh�n omtrent ö.e politieke rîchting van de to Uwent verschi·jnc.nde
courant · nde voo!'lichter 11 � 

Aan de Heer Inspecteur 
Hoofd van Gemeentepolitie, 
te 

EB.D.t.M. 1 

HET IlOOFD V;i.N DE CENTR1J:E 
VEILIGiILIDSDIE.JST 
Namehs �,;ze: 

J .G-.Crabben daru. 



B.19713.

II. TZ.3. G 1. H E I M. 

Inlichtingen betr. couranten. 

2 September ?. 

gg 182730. 

In aansluiting op mijn schrijven No.B.19713 d.d. 26 Augustus 
waarop ik op 2S 5ez.er onder No .18521 Uw an_twoord mo9ht ontvangen, moge 
ik U verzoeken mij - in dien �ogelijk spoedig - eveP-eens te willen doen 
inlichten omtrent de politieke richting van de te Uwent verschijnende 
courant ·1de voorlichtcrn. 

Aan de Heer Inspecteur 
Hoofd van Gemeentepolitie,' 
te 
I DAM. 
""'-

Coll.: /' 

HET HOOFD VAN DE CENTRAIE 
VEILIG"J: IDSDIÈNST 
Namens cleze: 

J .G.Crabbendam. 



t. . 

. 
. 

... 

. \ 

• 

No.B�l9'713. 
Dict.:II. Typ.:TZ. 

•s-Gravenhage;B6 AugustusJavastraat 68-. 
Tel. 182'730.

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • ;t).16 't
GE HE I M. ,-""' ...... --" .... ,,. � r'*"' ., .

' 

1947. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - in�ien mogelij�met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront &e politieke
ric ting van ondergenoemde couran t(en). 

De gecombineerde aeld�rS9en z.Hollandse bladen.

HET HOOFD VP.JJ DE OENTRJJ.E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de HeeIKor.pschef vrui Politie· 
te !, E .is R D A 1. . 

' 



B.19713.

II. TZ.3.

Inlichtingen betr. couranten. 
. 

. 

8 September 7. 

·"-�

Naar aanleiding van de toezending van de in mijn schrijven ro.B. 
19713 d.d. 26 Augustus 1947 genoemde cou�anten, welke ik - met uitzon
dering van- "de Eendrachtbode" - op 6 dezer ontving moge ik U verzoeken 
mij alsnog te willen doen inlièhten omtrent de polÎtieke oriëntering 
van de leden der ond�rscheidene redacties. 

Spoedige b�antwoording zal ik zeer op prijs stellen. 

de Heer Districtscommandant 
1 Rijkspolitie, 

te M · I D D E L B U R G. 

HET HOOFD VAN-DE CENTRAIE 

VEILIGHEIDSDIENST 

�:
• deze:

,-

t.L.v .Laere.



B.19713.

II. TZ • .3. G 1T HE I M�

Inlichtingon betr. couranten"

8 September 

= 1827.30. 

<ll'S" ........ 1·JP!J"-'I ...... ;:7��1 
t '\.:.�f't,C __,. ....... 

:, ·�-

\·-u·�-��;-,���.ur..: ' 
� . Naar·aanleiding van de toezending van de in mijn schrijven No ••

19713 d.d. 26 AUgustus 1947 genoemde oourantén, mlke ik - met uitzo -
dering van °do Echdraohtbode tt - op 6 dezer ontv!ns moge 1k u verzo 
mi,j alsnog te willen doen inlichten ontrent de polÎtieke oriilnterin{:
van de leden der.onderscheidene redacties. Spoedige beantwoording za.l ik �eer.op prijs stellen. 

de Heer Districtscommandant; "Jkspolitie, 
M I D D E L B U R G.

HET HOOFD VAN DE CENTP...AIEVEILIGIIEIDsDIENSTnamens deze: 

�.L.v .Laere.



• 

• 

GENT.RA.LE VEILIGHEIDSDIENST 
•s-Graverihage,6 Augustus
Javastraat 68.

.

J r -<,. , . No.B�l9713t., 
Dict.:II. Typ.:TZ • Tel, 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 
J 

GE HE I M. 

1947. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront cte �olitieke
rio ting van ondergenoemde courant(en). 

X--endracbJ.tbode, ,. Zeem-rn I>agblad, .Axelse Oo\U"ant, 
De S ohal:el :a:resk ns) • 

/ 

HET HOOFD V.AN DE CEN'11RALE 
VEILIGHEIDSDIENST. 
Namens deze! 

J ,G.Crabbendam. 

..... 



·J

..,., .. �

• 

• 

aEN'l'RALE V'EILIGHEIDSDIE NS T 
•s-Gravenhage; 194?. 

No.B.19'713. Javastraa� 68 .•• 6 Aue tuDiot. :II. Typ •. :TZ. Tel, 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. courante�. � /16
GE HE l Tul• 

I 
Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mo�eiiik met 

enige s:po.e,c1 - te willen döen inlichten· omtrent à.e J;>Oliieke 
rio ting van ondergerioemde oourant(en) � ·. 

\ 

nieu o rielso Courant 
�iou�sblad Hoeksewaard 
cna�e1 Barendrecht. 

HET HOOFD VJ...îî DE CEWrRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze : 

J.G.Crabbendam. 



. ' ... 

• 

•• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIE:tiST 

No.B.19?13. 
Dict. :II. TYP• :TZ. 

• s-Gravenhage.� .,6 ,wu=:tt�.,,Javastraat 68., � - .....
Tel, 182'730. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M., 

194?. 

. Ik heb de ee� U te verzoeken mij_- ind�en·mogel�ië met
enige spoed - te willen doen inlichten_omtront c"î.e :poi1.1.eke 
ric ting van ondergenoemde couraht�)• 

.......... -, 

HET HOOFD VAJ>T DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G.Orabbendam. 

Aan de HeeIK·rpsche ·�an Politi te� •l, 3 



• 

7 

• 

No.B.19?13. 
Dict.: II. Typ. :TZ • 

•s-Gravenhage;2ö Augustus
Javastraat 68. 
Tel, 182'730. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. /v{) / 

GE HE I M. 

1947" 

Ik heb dé eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront O:e politieke

. rio ting van ondergenoemde courant(cn). 

�tiehtse Om.trant. 
1 

HET HOOFD V 1'..N DE CENTRA.LE 

VEILIGHEIDSDIEJ.�ST 

Namens deze: 

J .G.Orabbendam. 

Aan de Heer Districtscommandant der Rijkspolitie,
te 
tJ'l.REOHT & 



b e 

• 

• 

No.B�l9'713, 
Dict.:rr; Typ;:TZ, 

. . . 

. t s-Gravenhage ; 26 A,1cnu.?tUS 
Javastraat 68. ·""l:>-

Tel. '182'730 •. · 

Onderwerp: 
0 Inlichtingéfi betr. couranten. 

GE HE I M, 

194'7. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te wil len doen inlichten·omtront de politieke
rio ting van ondergenoemde courant(en) • 

.. 

HET' HOOFD VP.JJ DE CEN1IR1JE

VEILIGHEIDSDIENST

,.' ,·). 
t • Namenf) deze: 

. J ,G.crabbendam. 

uer Rijkspolitie, 



• 

• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIE IB T 

No.B�l9?13. 
Dict.:II. Typ.:TZ. 

ts-Gravenhage.; 
Javastraat 68 • 
Tel, 182?30. � 1: �. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

G lf HE I M. 

194?. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - i,na.ien mogelijk met 
e3;i�e, spoe,d - te willen doen inlichten; omtrent c1-e politieke
ric ting van onder-genoemde oourant(en)� 

. .  �-�:--t 

A C ,1.. 
\··- (·i�·0;.f :· -� ·

sseP ouran:'-• ---
...... --

/ 

, Aan de Heer 

HET HOOFD V Plî DE CEWI'R.ALE 
VEIUGHEIDSDIENST 
Namens dezè: 

J .G.Crabbendam. 

ASSEN Co �issaris van Politie 
• . l\r"" ,. 



• 

No.B�l9?1'3. 
Diot. :II. Typ. :TZ. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten� 

GE HE I M. 
26 Apg. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mo�elijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront de politieke
ric ting van ondergenoemde courant{en). 

Aan de Heer 

HET HOOFD , V .f.JJ DE CENTRli.LE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens de ze : 

J .G.Crabbendam • 

Korpschef van Politie te EMMEN.

' 



r 

• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIEN3T 

No.B.19?13. 
Dict. :II. Typ. :TZ. 

's-Gravenhage � 26 .Augustus 194?.
Javastraat 68. 
Tel. 182?30 • 

Onderwecy: Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront de politieke
ric ting van ondergenoemde courant(on). 

Z110ls Nieü-ws- n Auvertentiebla.do 

--

HET HOOFD VJ.il� DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbenda:m.. 



• 

• 

No.B.19?13. 
Diot�:II. Typ.:TZ. 

•s-Gravenhage �
Javastraaii 68 �ugustus
Té;l., 182?30.

Onderwerp: Inlichtingen bet r. couranten • 
' 

GE HE I M. 

194?. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogeliik met
eni�e ,s�oed - te  wil len doen inlichten·om�ront &e poli ieke 
ric ting van ondergenoemde courant(en). 

rcvinoiele Zwols en Overijsselse Courant. 

Aan de Heer 

HET HOOFD VJ..N DE CEWffilJE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam.. 

Co.mm1.:á$a,ria van Politi te ZWOLLE. 
,.,, \ T,t 



e ':to r 

• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST

No.B.19713. 
Dict �:II. Typ, :TZ. 

's "-Gravenhage; 2 
Javastraat 68. 
Tel, 182730. 

• 
• j 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE I M •. 

194'7. 

I 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoe� - te willen doen in�ichten·omtront &e politieke
ric ting van ondergenoemde courant {en). 

Vrije Alk.mar er 
/ 

HET HOOFD VJ,..N DE CENTRA.LE 
VEILIGBEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de Heer Oommissaris . an Pol1t1 
te N!J:'!JJ,B...,,. , 



• 

• 

No.B�l9?13. 
Dict.!II� Ty:p.:TZ. 

•s-Gravenhage � 6 AugustuJavastraat 68. 
Tel, 182?30.

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE I M. 

194?. 

Ik heb de e er U te ve rzoeken mij - indien mogelijk met 
�ni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront de �o!it1eke 
rio ting van onder-genoemde courant,L.Q.ri.). 

HET HOOFD VP..N DE CENTRALE 
VElUGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G.crabbeno.am. 

•



• 

• 

No.B.19'713. 
Dict. :II. Typ. :TZ. 

.•s-Gravenhage �r, Aueustus. 1947.Javastraat 68. 
Tel, 182'730.

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE I M• 

Ik heb de eer U te verzoeken mij:- indien mogeliJ°k met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront de politieke
rio ting van pndergenoemde courant(en). � � 

_,,, 
Jssel en Lokstre k, Kralingsveer. ·. ·:.;o��·

� ... ---
\...:�---

--
-

HET HOOFD VJ...N DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendam. 



•s-Gravenhage,
,i ,, -"' No.B;l9'713. 1 

piet.: II• Typ.: TZ, 
Javàstraat 68. 26 Augustus
Tel. 182'730. 

• 

• 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten� 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
eniffe spoed· - te willen doen inlichten omtrent de politieke
rlc ting van ondergenoemde ·ooU!'ant(en). 

Tielse Courant. 

RIBT R-OOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGireIDSDIENST cre ,s \deze : 

. \�� 
J ·----

� 

Aàn de Heer' 
cO!im!issari� van Politie, 

te TIEL. 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST 



• 

• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIEN:1T 

No.B�l9713. 
Dict.: II. Typ. :TZ • 

's-Gravenhage.; � 
Javastraat 58. "' 
Tel, 182?30. 

. ·Onderwerp: Inlichtingen betr. cburanten. 
t)J

G E H E I M. 

• 

· ·!k heb de eer U te verzoeken mij - indien fll-oge,li�k met
enite spoed� te willen döen inlichten·omtront_de poli 1eke 
ric ting van ondergenoemde courant{on). 

-

--

HET HOOFD VAN DE CE1FffiA1E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .n.crabbendam. 

Aan de Heer 
.... rpschef vnn Po_ it:..e



• 

• 

• 

CENTRAIB VEILIGHEIDSDIE!f3T 

No.B.19713. 
Dict. :II. Typ, :TZ. 

•s-Gravenhage.;
Javastraat 68 
Tel. 182?30. 4 A • 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M. 

1947. 

I 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront èle politieke
ric ting ,van ondergenoemde courant(on). 

Vlaardingse Courant 

/' 

Aan de Heer 

HET HOOFD VJ..JJ DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J,G.Crabbendam. 

tio 



. ' . 

• 

• 

No.B�l9'713. .• 
Diot. :II• Typ. :TZ. 

•s-Grave age,
Javastraat 68. 26Tai. 182'730. gustt:. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE l M • 

Ik heb de. eer tr te verzoeken mij - indien mogelitk met 
enige s�oed - te willen döen inlichten·omtront de �oii ieke 
rio ting van ondergenoemde courant(en). 

,'De.gb1ed van het Oosten; Twents Dagblad; �lders OverijsselsCourant-; Vrije �rentse Courant; ost Gelderlander. 
, 

Aan de Heer 

J .F.JE.!lsen 

Wi.jk II:C J.10 • .:J77 

HET HOOFD VJ....N DE CENTR.!JE 
VEILIGEEIDSDIENST 
Namens deze: 

., .. ,.,,-:':.t:�"r"'·""��\ .... � r . 
. , 

J,G.Crabbendarn • 



• 

/ 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten.. 26 Augustus 

GE 'HE I M.· lJ 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront de �oiitieke
richting van ondergenoemde courant(en). 

' 

Hengèlos Dagblad. 

Aan de Heer·, 

HET HOOFD VJ...N DE CENTRJJ.E

VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze: 

J.G,Crabbendam.

· CQiilll".isse.ris van Politie

/teHE?JGELO(O.) 
•



No.B.19?13. 
's-Gravenhage; 
Javastraat 68.·2 ,A.U.gustus 

· ..,......, Diot.:II. Typ.:TZ. Tel. 182?30. 

• • 

Onderwerp: Inlichtingen betr. oourap.ten• 

· GEHEI<M.

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogeliik met 
eni�e spoed - te willen deen inlichten·omtront de poli ieke 
ric ting van ondergenoemde courant(en). 

Dordrecht N1eu.wsble.4 
De Dordtenaar. 

HET HOOFD VP.N DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G.Crabbendam • 

Aan de Heer 
Oo.mmissaris van Politie 
te DCRDltEOB:l',, 



...,. 

"' 

• 

• 

No.B�19?13. 
Diot�:II. Typ,:TZ. 

•s-Gravenhage �
Javastraat 6s.26 Augus'll.ls
Tel, 182?30.

Onderwerp: Inlich�ingen betr. courflten • 

GE HE I M. 

194?. 

Ik heb de eer V te verzoeke·n mij - indien mogelijk met 
eni�e spoed - te willèn doen inlichten· omf'ront ête l)Olitieke
ric ting van onderg�µoemde courant(en). 

·-�

Sneaker l ieu.w-sblad. 

HET HOOFD VJ.1'1 DE CE:t-f.rR.b.IE 

VEIL!GHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de Heefol .�chct van Politi � <'" -n)"I_'_ . e t
t, - ...,.l.'l.4.,,1:�e 



. ' I
r, 

• 

• 

CfüFRALE VEIL. GHE DSD!ENST 

1'îo.n.19ro • 
Die�., II. Typ.svD. 

•s-Gravenha.gc1 26 ;ug.1947
J avash'"aat 6 •
Tel,.: 827:50.

Onderwerp: I!'1.1ichtingen betr.cou:ranten. 

Il E HE. I • 

lît'h,-Coevorde " 

.Mni 
D ·ees Kornsche� van_politie
'.,e 

- .. 

O.E\TORDEN • 

� ROOF!) Vil 
DIEmf, 
Namens deze• 

.. .,. .. 
. . 

r';. 



• 

• 

No,B�l971J. 
Dict.:II. Ty:p.:TZ" 

-.u=-<:;q=;o , 

Javastraat 68. 
Tel. 182730. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 2& A.UgUStus / f Î 
GE HE I M • 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
eni�e spoed - te willen doen inlichten· omtrent êLe J;>Oli.tieke
ric ting van ondergenoemde courant(en}. 

Katwijker Post. 

Aan de Heer 

\ 

-

HET HOOFD VP.N DE CENTRJJ.E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendam • 



II SvD. G E HE I M. 

_n:·· chtingèn be-tr.coura.nten. 

. 
' 

�6 uge , 

xxxx 182730. · 
� 

7 • . 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - ind"ien mo�elijk re" en.:ge 
çpoed- te '\1illen doen inlichten omtrent de, politieke richting van 
ondergouoeode courant. 

Leeuwarder Courant. 

.AAN: 
De Hee- C :ssaris van Politie 
te 
�EUWAPJ>�-I ... 

( 

IIBT HOOFD VAN DE C rT r;& 

VEILIGHEIDSDIE ST, 
Namens dezes 

J.G.Crabbend • 

' 



CENTRALE VEILIGEEIDSDIENST 

No.B.19713, 
Dict.:II• Typ,:TZ. 

. 
, 

's-Gravenhage.; .� A 
Javastraat 68. 
Tel. 182?30• 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M. 

• 194? •

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen in�n- omtront de politieke
ric ting van ondergenoemde cour�). . .. ..-

--- · � ., 

1 .,, l"I --- ""'•• r•\"";( ,. . \ ' _e:-.u: ... -c� vourant. 
�\ � :.._:,.J;"-'' .: 

HET HOOFD VJ,.JJ D� CENr.rRJi.lE. 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze:' 

J ,G,Crabbendam. 

Korpschef van Pol tie 
��Effin{)fA'r'll-......,.,!1'11' 



• 

• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIBM3T 

No.B�l9?13, 
Dict.:II. Ty:p.:TZ. 

's •Gravenhage- j, 
Javastraat 68. 
Tel. 182?30 • 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten, 

GE HE I M. 

194? • 

Ik heb de eer U te verzoeken m�j - indien mo�elijk met 
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront &e politieke
ric�ti.ng van ondergenoemde courant(en). 

-. 
I .mu1der Oourant. 

_._.� r .,- '\ t��: 

Aan de Heer 

l u \J 
� 

HET HOOFD VJ...J:-T DE CEN'IB1i.1E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Nam�ns deze: 

Co.omissaris van Polfba,Crabbendam.
te VELSilN. 



. A 

• 

• 

No.B.19?13. 
Dict.:II. Ty:p.:TZ. 

ts-Gravenhage � 
Javastraat 68 • 
Tel, 182?30. 

Onderwerp� Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M. 

194?. 

...6 ug • 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront de �oiitieke
ric ting van ondergenoemde courantton). 

/ 

Aan de Heer 

X 

HET' HOOFD Vlill DE CENTRJJ;E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendara.. 



• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

No.B�l9?13. 

Dict.:II. Typ.:TZ. 

•s-Gravenha�Javastraat 
Tel. 182?30 • 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten.

GE HE I JJ.,î:.

194?. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - ihdien mogelijk met,

enige spoed - te willen doeh inlichten· omtrent Qè :politieke 

ric ting van ondergenöemde courant (en)·· 

Hoogeveense Cou:ranto 

'-

Aan de 

HET HOOFD VP.J:-1 DE CENTRiJE

VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 



No.B�19?13. 
Dict.:II. Typ.:TZ. 

•s-Gravenhage� 194?. 
Javastraat  68.,6 A,,�u t Tel, 182?30. · ·""i.) SUS 

• Onderwerp! Inlichtingen betr. couranten.
I 

• 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront de �oiitieke
rio ting van onder-genoemde courant(cn). . 

Ido Nieuws en Advertentie blad Ridderkerk. 
-- ...... _ .. --: 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie

_ te R�dUl�rker 
:XX � 

HET HOOFD VJN DE CEN'I'RJJE 

VEILIGEE IDS DIENST· 
Namens deze: 

J .c.crabbendam. 
' 



,j 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIBNST 

Nc;,.B�l9'713. 
Diot. :II. Typ. :TZ. 

•IS-Gravenhage� :i Aueusturi 194?.
Javastraat 68.
Tei. 182'730 • 

Onderwerp: Inlichtingen betr� couranten� 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige SEoed - te willen doen inlichten:omtront Qe politieke
rio ting van ondergenoemde courant(en). 

Eoho van het Zuiden. 

HET HOOFD VJ..J:,1 DE CEN1RA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de He er ..;.. rpsohei' van oli ti s, 
te , A A T i. J K • 

-



.. , No,B�l9?13. 
Dict.:II. Ty:p.:TZ. 

•s"Gravenhage.;., ugustus
Javastraat 68. 
Tel. 182?30. 

� Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten.

• 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te vérzoek�n mij - indien mogelijk met

�ni�e spoed - te willen doen inlichten·omtrqnt de politieke 

ric ting van ondergenoemde courant(on). 

Nicuvrsblaé:. '\i an .,.., i jn en Gou re. 
. --. 

HET HOOFD VJ.J) DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G.Crabbendam. 



CENTRAIE VEILIGHEIDSDIEN3T 

No.B�l9?13. 
Diot.:II. Ty:p.:TZ. 

•s-Gravenhage;
Javastraat 68.
Te;t., 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. coureµiten. 

GE HE l M. 

194?. 
26 

l 

Ik heb da eer U te verzoeken mij - indien �ogeliik met
enige spoed - te willen döen inlichtcn·omtront de po!i 1eke 
rio ti�g van ondergenoemde courant(cn). 

Aan de Heer 

'· . 

HET HOÖ FD V P..N DE CE NrrRJ..LE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendam. 

van >olitie



• 

• 

• 

CENTRA.IE VEILIGHEIDSDIE N3 T 

No.B�19?13. 
Dict. :II. Ty:p. :TZ. 

's-Gravenhage � 
Javastraat 68.26 ugD 
Tel. 182730 • 

Onderwerp: Inlichtingen betr. cou.ran·ten •. 

GE HE I M. 

194?. 

Ik heb de eer U te-verzoeken mij - indien mogelijk met 
eni�e 

1
spoed - te willen doen inlichten·omtront de politieke

�ic bing van ondergenoemde couran�n), 

I 

...... 

. , 

HET HOOFD . VAN DE CENTRA.LE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de Heer� 
horpschef van Politie 

te . 411sç11Q;ten,



. .. 

• 

CEN'IRALE VEILIGHEIDSDIE :tiE T 

No.B.19713. 
Dict.:II. Typ,:TZ. 

•s-Gravenhage�2ö AugustusJavastraat 68. 
Tel. 182'730. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

GE HE I M• 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront <18 politieke
ric ting van ondergenoemde courant(en). 

Soester Courant. 

/ 

HET HOOFD V.AN DE CEWJ.Rl-i.LE 
VEILIGHEIDSDIENST 

· Namens de ze :

J ,G.Crabbendam. 

Aan de Hee 
t 
SOEST. 

· pochet ven :Politie,

/ 



.. 

• 

./ 

-·

CENTRAIE VEILIGHEIDSDJENST 

No"B.19?13. 
's-Gravenhage.; 194?. 

Dict.:II. Typ.:TZ. 
Javastraat 68.26 �Uu""UStus 
T'el. 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten• 

Ik heb de· eer U te verz0eken mij - indien !].Ogeli�k met
eni�e spoed - te willen doen inliohten;omtront &e �oii ieke 
rio ting vah ondergenoemde courant(en} • 

�ols arder Nieuwsblad. 

HET HOOFD VJ..lî DE CENTRA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze! 

J,G.Crabbendarn.. 

Aan de Heer orpschci' ven Politi to B O L W A R D • 
8' 

I 



• 

• 

No.B�l9713. 
Dict.: II. Typ. :TZ. 

•s�Grave.tihage� 26 AUgu$tUS
Jave.straa� 68. 
TS). • 182'730 • 

On�erwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE l M• 

194?. 

Ik heb da èer U te verzoeken mij - indien mogelitk·met 
eni�e

1
spoed - te willen doen inlichten· omtront ê.e �oliieke 

rio ting van ondergenoemde couraht(en). 

Deums Courant, · 
Box.me ra Da:gbl d

1

Aan de Heer D1str.Oommandant 
d r jkspo11bie 
t E DHOVEN 

. \ 
: '. \i.. · \. �' .\ 

� ,t>' , • 

HET HOOFD VP..N DE CEN'rR.hIE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabberidam. 



• cm:T ALTI V'.GILI �IEIDSDIEJ.!ST •s-GravenJ1age 26 Aug. 1947•
J trrnstraat 6 •
Tel.: 1827.:>0•

• derT;orp 1 !nliehtingen betr.couranten.

• 

GE HEI�. 
,1 

-- Ik hob do er U te verzoeken tri, -
,#;;

n
.;;.
d.:..i���������;;:.,.l!;:.:=;a,;;;, 

�noeà _. te illen doen inlichten om:tren 
van Öndergeno 1de c�uran'G. -

Off. Vlagtwedder. 

AAI t 
De �or Korpschef van Politie 
te 

lfET HOOFD \Î' AN DE "rJT 1/iül 
VElLIGlm!DSlll:EUm1

Namens dezeJ 

J.G.Crabbendam. 



• 

• 

No.B�l9?13 • 
Dict.:II. Ty:p,:TZ" 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couränten. 26 Augustus

GE HE I M • 

Ik heb dB èer U te verzoeken mij - indion mogelijk met 
eni�e sEoed - te wil len doen inlichten·omtront de politieke
rio ting van ondergenoemde courant(en). 

Deventer Dagblad� 

Aan de Heer 

. 'f 
·····D_... �

.,. , . ,1t' • 1'-? \ 

�·'

EET HOOFD VJ.,..J-T DE CENTR.b.1E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G.Crabbendam • 

. 0omraiss-a..1:"is van Folitio, 
te D E V lll - T 1!, i • 



• 

• 

No.B�l9?13. 
Dict.: II.- Typ. :TZ. 

•s-Gravenhage; 26 AUgUStu
Javastraat 68.
Tel, 182'730.

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten •

GE HE I M. 

194'7. 

Ik heb c!.e eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met

eni�e spoed - te willen doen inl_ichten · omfront. c1e politieke 

ric ting van ondergenoemde courantt'e'n)• 
........ --... 

lmonda Courant 

Aan de HeeÎC mm1osar1S
van ":il tie 
te .t Ll 'OUD. 

HET HOOFD VJ..l� DE CEN'IBAIE
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze� 

J .G.Crabbendrun. 



194?, 
,,.-

No.B.19'713. 
Dict.:II. Typ. :TZ, 

•s-Gravenhage; ..... ,,., 
Javastraat· 68, ...,1:) .n.ugu:::tu.s . ' 

Tel, 182?30. 

•
Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten.

GE HE I M, 

/ 

• 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien �ogeliik met
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront &e �oli leke 
rio ting v'an onder genoemde courant (en) • 

�1 erse Courar.�.

HET HOOFD V J...N DE CE1'YIB1JE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Orabbendam, 

de Heer ûo� ·1 saaris �an Politie 
" N H E L D E it. 

'



f 
•A. CENTRAfE vÉILIGHEIDSDIENST 

No.B�l9?13. 
Diot. :II. Typ. :TZ. 

•s-Graven:hage.�
Javastraat 68. 6 
Tel, 182?30. • 

194'7. 

" Onderwerp: Inlichtingen betr. courantenl 

• 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken 'mij-- indion mogeliik met
enige spoed - te wili8n doen inlichten·ömtront CLè �oli ieke 
rio ting van _ondergenoemde courant(on) • 

.XX 

Aan de Heer 

HET HOOFD VP.JIT DE CENTR.A.LE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 



.. 

• 

• 

No.B�l9?13 • 
Dict.:II. Ty:p.:TZ. 

•s-Gravenhage
Javastraat 68! 
Tel, 182?30. 

,:;6 U8• 

1Ç)4?. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te wil len doen inlichten·omtront de politieke
rio ting van ondergenoemde courant(en). 

XX · . : ·,' ·.rI\
V e kolQrutale Stadsltàn. \_..� 

Aan de Heer 

HET HOOFD VP.J>T DE CEtF.rRli.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .a-.crabbendam. 

der Rijkspolitie WINSGtTEN. 



• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIBN'ST .. 
· '. :.··. --··'&-'Gravenhage� J. :i.gustus

No.B.19'713, 1 .,, , . ,  v., JJtyastra�t.: 6.8 •. 
Dio;t,. :II; 'Typ .�:IJ;z�·- , ,'. , · •. ; Tel., .. ' l.82'730 ••. :_· · . .. . � .,... ·- .... , . - . .\.. ... � -- .......... � •'C' ... ..... .• • • 

1 �,.. • l , .... . J •· � ' • •"\ 

Ondêrwe'rp': . Inliëh'tih'g'èri 'oetr·� 
.-,, ! 

ooüranten • 

GE HE I M, 

,; 

1947 

Ik heb de eér U te verzoeken mij - indien mogeliik me·t 
enite spoed - te willen doen inliohten·omtront &8 �oli ieke 
ric ting van ondergenoemde courant(cn). 

ie1w1e Apeldc,orrnc Courant. ,t .. • •. ,· . . • •. • ·-
-, i, 1,. .., 4 -· J / ... 

1 � -· • 

H
É

T· HOO'FD 'v J.]IT !>E CENTR.hIE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens de ze : 

• 

J .G.Crabbendam. 

Aan' de H'eer Crm · -tssaris van Politie, 
to A.P.:. uOLJ: .. 



. . ... 

• 

• 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No.B�l9?13. 
Dict.:II. Ty:p1:TZ" 

•s-Gravenhage�5 Augustus
Javastraat 68. 
Tel. 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

G .E HE I M, · 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogeliik me 
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront Qe' poli ieke 
rio ting van ond"ergenoemde courant{en). _.-�·· 

� ---. : -� --:>�, �(' 
Bildtse :Post, 

.,.,., Bergumer Courant; 
.-- Kollumer CoUl'ant. 

.. '! ... 

... - 4 .... 

,,. EET HOOFD -vp.J>T DE CENl'R/1.IB 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de Heer � istriutsco:mmandant der Rijksp�litie,te L J.1o ·c.1 0 t A R D E I'i. 



1 ' � CEN'IRAIE VEILIGHEU)SDIENST 

No.B�l9?13. 
Diot.:II. Typ.:TZ. 

ts-Gravenhage.; 
Java.straat 6s.26 Augustus 

1�47. 

Tel. l82?30• 

·• Onderwerp: Inlichtingen betr • couranten, 

• 

GE HE I M. 

Ik heb de  eer U te verzoeken mij - indion·mogelijk met 
enige spoed " te willen doen �nl�chten · omtront ê,e politieke
ric ting van ondergenoemde· courant(on}. 

/ Dagblad Oost-.D.rabnnt. 

Aan 

HET HOOFD V.kN DE CENTR1i.1E 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G-.Crabbendam. 

vo.n Politie, 



..-J 

• 

• 

• 

., 

,, 

No.B�l9713, 
s- r V , 

Dict. :II, Typ, :TZ. 
Javastraat 68 

6 Tel, 182730. 2, ugustus

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten� 

GE HE I M • 

. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien moge,li jk met 
e*ige,spoed - te willen doen inlichten·om�ront de �oiitieke
rio tJ.ng van onder-genoemde courant(en). 

Aan de Heer 

oord Hollandse Oour ; 
bladen; Enkhuiz r Oouran J 

HET HOOFD V kN DE CENTRA:IB 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G,Crabbendara. • 

Distr1otsoommendent der jkspolitie 
e . R •. 



c,.-

• 

• 

- ...
ts-Gravenhage � 26 Augustus 1947. 

No.B�l9?13. Java.straat 68. 
Dict.:II. Typ.:TZ. Tel, 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. Pi/J..fl/ 
GE HE I M• 1 

I� heb de eer U te verzoeken mij - indien mogelijk met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omtront Qe' �o!itieke
rio ting van ondergenoemde courant (en). 

.,/"Dagblad van Nijmegen. 
�oord Ooster. 

HET HOOFD VP..N DE CENTRA.LE 
VEILIGEEIDSDIENST 
Namens deze : 

J.G.Crabbendam • 

Aan de Heer Carumiosaria van Politie• 
te N!JltEGEN. 



• 

• 

No.B;.19'713. 
Dict.;II-. '!1yp.:TZ. 

•s-Gravenhage;2 Augustus
J"avastraat 68.
Tel• 182? 30.

Onderwer,� Inlichtingen bétr. courant en • 

GE HE I M• .... . .. 

Ik! heb de eet' tr te verzoeken mij" indien moge li 
enige s:poed - te willen doen ,inlieh_ten · om-B"ron o.e :po 1
ric ting van ondergenoemde couran�n). 

Peel en Maas. 

HET HOOFD Vk.N DE CENrrRJJ.E 
VEILI�HEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 

1947. 

I 



.. 

�• 

• 

- No.B�·l9?13 •
Dict.:II. Typ.:TZ •

Onderwerp: Înlichtingen betr. couranten.
26 Augustus /f ;· 

(f)/ 9 1 l\/ /GE HE I M. 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogeliik met
enige spoed - te willen döen inlichten·omtront de �oii ieke 
rio ting· van ondergen9emde courant(en) • 

Goudse Courant. 

/ 

Aan de Heer 

••• 

HET HOOFD V.J.J;J DE CEN'11RlJE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .a.crabbendam. 



l .• 

• 

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST 

No,B�l97i3, 
Dict. :II• Typ, :TZ,

•s-Gravenhage� 
Javastraat 68,26 Augustus 
Tel, 182?30. 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten • 

GE HE I M� 

194?. 

/ 

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien mogeliik met 
enige spoed - te willen doen inlichten·omfront è[è' poii ieke 
rio ting van àndergenoemde courant{en). 

_ .. :·\ 
. \_.} Sohoomiovense Oouran'i; f "De Noordwi jkei- Po t Ü '\ \:. ··' ·,:_..,.,,,. 

..,..oranje Koerier (Lisse,. ;_.,;,-
.......--

-

HET HOOFD V.AN DE CEN'l1RAIB 
VEILIGHEIDSDIENST
Namens deze: 

J .G.Crabbendam. 



i . ..  

• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIEWT 

No.B.19?13. 
Dict.:II. Typ.:TZ. 

•s-Gravenhage;
Javastraat 68ta6 AUgustuTel. 182?30. 

(' :I> I ,1 t...,/ Onderwerp: Inlichtingen be tr. courant en. � 

GE HE I M. 

1947. 

Ik heb de ee r U te verzoeken mij - indien moge liik met
eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront de �oli ieke 
ric ting.van onder-genoemde courant(cn). 

Heit Niem,sblad van het land vau AJ.tenaDe Voorlf ohter. , 
' 

Aan de Heer 

HET HOOFD V J..N DE CEWffiA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze � 

J ,G.Crabbendmn •. 



' .  1, 

• 

• 

No.B.19'713. 
Dict.: II. -TYP� :TZ. 

26 
Onderwerp: .lnlichtiR.gen betr. couranten•

GE HE I M • 

Ik heb de eer U te verzoeken mij" indien mogelijk met 
enige spoed - te -willen doen inlichten·· omtront éte politieke
rio ting v�n ondergenbemde courant(en) • 

.,., Arnhemse couran , · 
./ Arnhems Dagblad�

1 

Aan de Heer 

HET HOOFD V .f.1'.T DE CENTRAIÉ 
VEILIGEEIDSDIENST 
Namens deze: 

J ,G,Crabbendam. 

Hootdöommissaris van Politie, 

s 



B.19713. 

II Si.rD. G E HE I M. 

Inlichtingen betr .c,ourap.ten. 
. ' 

26 

.§§ 182730.

• 

: -: heb de eer U te verzoeken mij -indien mogo· ij� . çt enige 
STIOo - te willen doen inlichten trent de politieke _iohting van 
onde.gonoemde courantG 

�
De.Eems�ode Delfzijl

AAN# 
· De Heer _ orpschef van Poli tie
te
DELFZI L.

HET HOOFD VA!l D� CE RA
.,�·

· ·�·�;;,--\. VEILIGHEIDSDIEUST, .,,,.,, ·":,i"t' ·,·� 
namens deze: _ .... '.. ,� .. �:· · · 

. ' 

J.G.Crabbendam. 



L' . 
\ t CENTRALE VEILIGHEIDSDIEN3T 

No.B�l9?13. 
Diot.: II, Typ, :T3· .. 

• s-Gravenhage. �
Javastraat 68 c:...,

Tel, 182?30.

Onderwerp: Inlichtingen betr� couranten. 

GE HE I M. 

1947. 
g • 

Ik heb de eer U te ver�oeken miJ - indien mogelijk met 
enige 1 spoed - te willen doen inlichten·omtront &e politieke
rio ting van ondergenoemde courant(en)� 

Ifot �euw blad van het Zuiden
Udense Courant. 

HET HOOFD VJ.,.J,T DE CEN'l1RAIE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G,Crabbendam. 



• 

CENTRAIE VEILIGHEIDSDIENST 

No.B.19?13. 
Diot,:II. Ty:p.:TZ. 

, 

•s-Grá.venhage f, August
Javastraat 68. 
Tel, 182?30. 

Onderwerp: Inlicht ingen betr. courantenA 

GE HE I M • 

194?. 

Ik heb de eer U te verzoeken m ij - ind ien mogel ijk met 
enige spoed - te w illen d oen inlichten·om�ront de politieke 
richting van ondergenoemde couranrren). 

Gron!ug�e Dagble.. 

/ 

HET HOOFD VP..N DE CENTRA.LE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

' 

J .G.Crabbendam, 



) 

BXa 

1 Ootober 7. 

Rap�el. 
Hiermede moge ik U mi�n schrijven no.D.19713 dd.26 

Augustus 1947 in herinnering·, brengen,waa.rbij ik U verzooht1 mij 
t \'11.llen doen inlichten omtrent d politieke richting van
hot 1Groningse Dagblad". ·· 

;

\ Met spoedige beantwoording zult U mij'. eeer verpliöhten. 
HET HOOFD VAN DE CENTR�LE

, . VEILIGHEIDSDIENST · 
namens d eer ·. 

··t.: �- l \ \' \ 

"', ·�·-

De Heer Hoofdoommiesaris .v.Poli tie 
te 

L"L.van Le re. 

GRONINGEN• 



B.197130

) BXa.. 

Rappel. 

GER E I M. 

l October · 7. 

Hiermede moge.ikU mijn schrijven no ·.19713 dd.26 Aug. 
1947 in herinnering brengen,waarbij ik U verzocht mij te willen doen 
illlîchten omtrent de politieke rich+,ing van d courantant 
"Nieuwsblad van het Noorden" 9 "Nieuwe Provinciale Groninger Couran,t" 
en "Grootgaster C ou.rant". 

Met apoodige beantwoording zu.l·t U mij zeer verplicht n. 

De lleer Districtscommandant dor Rijkspoli ti 

te 

9,RON!NGFJN • 

1:IE! HOOFD VAN DE CEN TB.ALE 
VEILIGHBIDSDIERS� 

11h. 
1 • 

namens dez '-··<�-
-...... ,,...�,.,.. t tl 

. . ;� . 

L.L.van La.er •



. · 

I 

TZ.3 • . GEHEIM. 

Inlichtingen betr. -couranten.· 

2 September 

� 182?30. 

7 • 

In aansluiting op mijn schrijven No.B.19?13 d.d. 26 Augustus 1947 
moee ik U verzoeken mij eveneens te willen doen inlichten omtrent de 
politieke richting van het vermoedelijk in Uw ressort verschijnende 
blad «de Ommelander Courant 1l 

· 
· , 

Met spoedige beantwoording zult U mij ze.er verplichten. 

Aan de Heer Districtscoinmandant 
Rijkspolitie, 

O n I N GE N. 

Coll .• : V 

FIEIJ.1 HOOF'D VAN DE, CEN'.In�. 
1:T't'ILIG=IT'l<"'T'IT"7;,�c�m,..,,,.,·' \, VJ.J. J.= �·û.U..1.J1'J.,D.I! ... �' ' ·· ._ 

· Namens deze: .,.. · · .. ,,,.
· -

_.,. 

J.G.Crabbendam. 



B.1S'713.

J II.

Inlichtingen betr. couranten. 

2 September 7. 

mcxx xx:x:x 182730.

In aansluiting op mijn schrijven No •. B.19'71.3 d.d. 26 Augustus l 
noge ik U verzoèksn mij eveneens te willen doen inlichten omtrent de 
politieke richting van het vermoedelijk in Uv; ressort verschijneqde 
blad "è.e Ommelander Courant'J 

/ Met. spoedige 1YJant,1oording zult u. :n�ij zeer ve1•plichten.

A · de Heer Distriotscol!lilla.lldant 
d Rijkspolitie, 
te 
G O N I U GE N. 

J .G.c:;.•ab'Lenda:m. 

�,7 - l



•• 

• 

No.B�l9'713. 
Dict.: II, Typ. :TZ • 

• s-Gravenhage �2 · Augustus 
Jave.straa'\; 68. 
Tel, lf?2730, 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. / Il
GE HE I M. 

194'7 • 

1 

Ik heb da eer U te verzoek�n mij - indien mogelitk met
enige spoed - te willen doen inlichton·omtront de �oli ieke 
ric ting van ondergenoem de couxant(en). 

ieuwsblad Vt.!l het Noo�en. 
.-;::.,. Nieu·we Frovinc1ále Groninger Courant, 
�Grootegaster Courant. f •, f'"'l .... ' 

\��� 

HET HOOFD VAN DE ·CEWIBALE 
VEILIGHEIDSDIENST 

Aan.. de HeeJPistr,Oommandant
ct.e,., Rijkspolitie 
to _!!>�!�.H!mJ!J. 

Namens deze: 

J .G�Crabbendam, 

\ ··�



.,; . ..

_) 

AANI 

'r 

II Bi.rD. G E HE 'r M. 

Inlichtingen betr.couranten. 

Ommelander Courant. 

De Heer K· rpschef van Politie 
te 

END 

#'f· 

26 ug. 

f/ 
r 

EET HOCFD V Ali D.u ,ENTRAIE 
VEILIGBEIDSD1"'E1ST, 
namens deze: 

.G.Cr 

, 



1.• No.B�l9'713. 
Dict.:lI* Typ.:TZ. 

•s-Gravenhageijö Augustus
Javast:raat 68. 
Tel. 182? 30" 

Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten.

GE HE I M, 

Ik heb de eer U te verzoeken mij� indien mo�elitk met

eni�e spoed - te willen doen inlichten·omtront de �oli ieke 

ric ting van ondergenoemde ,courant(en). 

:bder...se Oourant.

HET HOOFD VJ..N D;E CENTRALE .. ··:.� 
VEILIGHEIDSDIENST�· ·-c.�' \
Namens d�zé: 

J .G.Crabbendam. 

Aan de Hee�ontmissaris van Politie•
te ED E. 



MINISTERIE VAN MARINE

!����-� �
) 

No.--1:orr._.._4 72.
ONDERWERP 

Tydschriften. 

r.1 1·L . , 

Ik heb de eer U- te berichten, dat in de navolgende 

tydschriften advertenties worden geplaatst voor dienst

neming by de Koninklyke Marine: 

Afdeling Breda, 
k. I. De Stem
'Ylv....,/;!.. Bredase Courant
/' .. ' Brabants Nieuwsblad

Nieuwsblad van het Land van Altena. j,:,c!_ lhi/ » '-/._, _ 
Eendracht-Bode fè. • 

�Zeeuws Dagblad /(,,rt, .11/.ûl.etd ,,, /
De Klok. 1.9". n,,, �c- I 

Afdeling Venlo. 
k.V. ( Eindhovens Dagblad 

Deurnse Courant "'ç ':,,,.,,,d,.,:;--N 
tl3oxmeers Weekblad ." !i.,., ()lb. 4.,..1. 

�, V: rt,. Maaos en Nierbode 
Oostbrabant 1) 1/, /' / 

-Helmondse Courant t, t. Ç, i t,/.-,>1.c,.,,111,.

Pee 1 en Maa: s. /t f. '!tor..,,,,,,,-, ,d, ·

Afdeling Ma�stricht, 
k V. , Maas en Roer bode 
K.\ :->.Gazet van Limburg 
t( \1 ·,Limburgs Dagblad. 

Verder nog in de hierna volgende b1aden: 
�l/'.A-� .Gelders Dagblad Comb. 

Nw.Blad van het Noorden f
1

/,rl.'ft"-<',·'-Jwv·

1, w.Prov.Groninger Crt. � 
r-V . Ons Noorden 

Gron.Dagblad ,kt. 11.'l. · fji �"'· 
-Goudse Crt • .! . ,. v'. � ?'.d.

'Ï .._...,j • Haagse Crt" 
A, K Nw.Leidse Crt. 
1<. v ,' De Stem t rov.Zwolse en Overyselse Crt •. 'f. 1:,,-1-,/u 

Dagblad v/h Oosten L . � ,Twents Dagblad j 1 ( / 
ortdrecht s Nieuwsblad '' . r 1 Il- • ... 

choonhovense Courant• tl. · "'Jip,, 
I 

P.v J r1 Vrye Volk 
"'> v ·" Het Parool 

\ 'J Volkskrant 
A, ft. Trouw 

� 

7fA-=-"'"--'-'-----....... -
Hoo fd Centrale 
Javastraat 68, 
1 s-G R A V E N HA G 

) In deze vier bladen wordt ook door de 

) afdeling geadverteerd,aangezien hier 
) o-ok plaatselyke edities van bestaan, 

Bladen 



- 2 -

Bladen waarin geadverteerd wordt door de Afdeling 

Haa,rlems Dagblad 
Amsterdam, 

() Lk,A-J1t (')·11. [..ll. ,.,, _f;.. \Gooi en Eemlander r.J 1 , 
�Ymuider Courant "wv. 11 ., , 1, 04 +<-.

Kennemer Courier /, 1 /j t... P.-�>",

,,,..Nw.Nrd.Holl.Courant. 

Bladen waarin geadverteerd wordt door de Afdeling 
den Helder, 

-Helderse Courant � �,,o � 
Nw.Nrd,Holl.Dagbladen (� edities) /lJ.<J . .itL.. ,..,,,.,,,
Vrye Alkmaarder '1, � 1 , , 

-Enl<'-.huizer Crt • ' 1. ""' �,,...,,,. 
Schager Courant" ;t,, f. /UI.-,,.,>,,/ · 

Bladen wa�rin geadverteerd wordt door de Afdeling 
0 den Haag, 

'k .V 1. Binnenhof ,, 
) 1.c.-� fv'-"v-""' Veritas �c,v,-,, _.._ l .Jl.l "'" o.A 

d_..Nieuwsblad van Ryn en Gouwe � '? ::!I.e.. / -7
1Catwyker Post / 1 , ,,1"1 /!..., lff -

-Noordwyker R P �hvr}l,.,.-,,.1 
1Y�vl -v. Leids Dagblad _... / 

...Oranje Koerier. 

Bladen wa�rin geadverteerd wordt door de Afdeling 
� Rotterdam, 

.....- De Dordtenaa"T t'v. , 1 t"',d,.,_,Jt_ -"�n�/ la a..,vk./.J 
- Ido Nieuws en advertentie Ridderkerk � �t �. 

Nieuwe Briel se Courant - � /?. r "rr vu, 1d . 
Nieuwsblad van Gorkum t, L '1. tfttrt,,h-zv(..,.,1 
Nieuwsblad Hoeksewaaird A,. f, -;;,.,./<-.(., ,1.,.

0��vt�.Rotterdams Nieuwsblad 
chakel Barendrecht '/, � 55-:1i-,t -t....._ fvt. 

Schakel Maas sluis 1. P. ':,',.., b!-f-.T lrnf," �L/
-Schoonhovense Courant 1, f 9->- o·h 

A .R Trouw. Editie Rotterdam -r 
-Vlaa:rdingse Courant '. ·L /J,,.u�,l'...·r--> ,j 

:I:J" sel en Lekstreek Kraling ,,f ,v:.� t,ÇI, i--,., 

/' 
------------------------------------------------------

Bladen 



• 

• 

AAN. 

/ 
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Bladen waaTin geadverteerd wordt door de afdeling 

- Het Nieuwsblad van het
agblad Oostbrabant
cho van het Zuiden

Udense Courant

den Bosch, 
Zuiden " /,r,tf'

I 'P I I 
l< .V f. Prov.N.Br.Courant "Het

R ,: Jn txÁ.t--. 
/(U1, 

//; I : .( ,l l-1-:1-� 
Huisgezin". " 

---------------------------------------------------------

Bladen wa�rin geadverteerd wordt door de afdeling 
Middelburg, 

Axelse Courant fl " t. ,.,_, IJ /1. 11 ,. 

e Vrye Zeeuw Terneuzen '-4 l ,( 1-J' ",,1,...,,/ fr �'4� 
---De Schakel Breskens fl 1 · O�v.:,,t.�1· 
--.Zierikzeese Courant , t'i yrr1-i..,../ 1-.•r'-,_t.......,·

}û"M .. J'<-, Prov.Zeeuwse Courant. 

Bladen waarin geadverteerd wordt door de afdeling 
1... 

. 
J , Groningen,

Meppeler Courant r 1-t-rrJ i.7 P- , .... , 
Winschoter Courant fi"k-1 "y ,. 1 

Asser Couran.t t. ,., f.
Hoogeveense Courant ',,. r-1-lw/ ,- 9\-i4.'t.C: ... 
Opr.Steenwyker' Courant fvl!I � /-1.-,,, f1-ti/.1..1, • 

....-.veenkoloniale Stadskan. fi f l'ft.wi1tvf..,.,,,/.w. 

Emmer Courant . ., kt I '1-,T Nw .Coevorder t f. �. 

Grootegaster Courant /;, f. 7."t,I ... � 
;;,-off. Vlagtwedder It.,,"., · -:...

;: 
"',�t{/�.

De Eems bode Delfzyl vj-._.:.&/. 1 > ..... 
Ommelander Courant ,k-0f1,i u._:.; 1"'- k.,.,...,..../.

Noord Oester. , r. 1?rM ... t 11-->. 

Bladen waarin geadverteerd wordt door de afdeling 

Leeuwarder Courant 
Y 1.Jt Cë.lv . Fries Dagblad 

Heerenveense Courier 

Leeuwarden, 

B'ildtse Post · ' f. �lt.....t.4., 

.Bergumer Soatant z f, L.,,..,. ""-'
�-olswarder Nieuwsblad ,{ n,/'J dw./:, 

Kollummer Courant k '  !fu��I� 
alkster Courant $ P vf .... tH-t.,.. t...,) 

neeker Nieuwsblad. } �,,._.1,.,,/.

---------------------------------------------------------

Bladen wa�rin geadverteerd wordt door de afdeling 

'l L��- Strydend Nederland 
......,izwols Nieuws-en Adv.Blad 
--Dagblad van het Oosten 
�ieuwe Apeldoornse Courant 

Hengelo. 

Deventer 
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..,.Deventer Dagblad 
...-.Gelders-Overyselse Courant 
- Vrye Twentse Courant 

Hengelos Dagblad 
1)1lM-) .. ,i.. Tubantia 

Oost Gelderlander. 

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

Bladen waarin wordt geadverteerd door de afdeling

Arnhemse Courant 
KV.cp, Gelderlander Comb,

._Tielse Courant 
Dagblad van Nymegen 
Edense Courant 

rnhems Dagblad. 

Arnhem, 

Bladen waa:Tin wordt geadverteerd door de afdeling 
Utrecht. 

f} l.R. L k. Utrechts Nieuwsblad 
K .V . .1 Utrechts Katholiek Dagblad 

'1'Lc01.� �Amersfoorter Courant 

AAN. 

.... De Gecombineerde Gelderse en Z.Holl.Bladen, ;f: 
...Voorlichter (Geldermalsen) C, r , ·,'"".IJ, "Ï

-sticht se Courant. f . ' 1 1 � 
1 1 

oester Courant. f nJJ,"-.luj� 
' 

------------------------------------------------------------

Ik moge U dan ook wel verzoeken my, zo het kan 

spoedig de politieke gezindheid van deze bladen te doen 

weten. 

Hoofd Sectie III M.I.D. 
Marinestaf. 

De Luitenant t� Zee I KMR., 

��
� �rouwer, 



• 

Volono 

. _ 9 APR. '-/ J-
1 ACD/;� J

Het totaal bed.rag, dat op het oogenblik wordt uitgegeven aan abo ementen 
op Nederlandsche dagblad.en en periodieken bedraagt ca. Fl. 1.100.-, te:rwijl wij 
slechts op drie buitenlandsche periodieken geabonneerd zijn. ( Buiten beschou
wing latende eenige Belgische bladen, wellce de Heer :.rijlhuizen ons regelmatig 
toezendt.) 

Bijna alle abonnementen worden in duplo genomen, teneinde een exemplaar 
te kunnen verknippen eri het andere te kunnen opleggen. Als de knipseldienst 
goed werkt zal het slechts zelden voorkomen, dat er navraag wordt gedaan naar 
een eenmaal opgelegd nummer. De Regeerings Voorlichtings Dienst bezit een ar
chief, waarin vrijwel alle door· ons betrokken dagbladen en periodieken worden 
bewaard.. Voor de enkele gevallen, dat een exemplaar nog nageslagen moet worden 
lijkt het mij dan ook niet nöodig, dat wij zelf al deze dubbel ontvangen exem
plaren bewaren. 

Door het afschaffen van het kranten-archief kan ongeveer -�1. 500.- gespaard 
worden. Voor een gedeelte van dit bedrag zouden een aantal belane;rijke buiten
landsche bladen kunnen worden aangeschaft. 

Aangezien het echter ten eenenmale onmogelijk is abonnementen op alle cou
ranten en tijdschriften, welke in het buitenland verschijnen te nemen is het wel
licht mogelijk Nederland.sche vertegenwoordigers in het buitenland te verzoeken 
ons alle voor onze dienst interessante artikelen toe te zenden. 

Op de hierboven aangegeven vrijze zou de onkostenrekening van de Afd. Pers 
der C .V.D. zeker niet hooger worden dan momenteel het geval is, doch een veel 
omvangrijker gebied bestrijken en dus een belangrijk grooter affect ressorteeren. 

9-4-1947.

/ 



Notitie Tan Noyon.. 

,;. 

Bet,..ett: .t'e�ctie/ Open b"onnen in het buitenland. 

H5 Ap" 47. 

1. van de pe.,.sattache'a wa'-'e toezending te "9'""8.chten Tan ottioiele ot
alet-otticiele publicatie• s ( ,.appo""ten, boeae'"ke:n, a!"t:llr.elea, ot aankon
digingen hie�) oTe"f

a) Bul"gel"lijke ot m111ta1"e Inlioht1DgeD41eutell ( Tool" wat betreft
hun o.,.ganieatie ea structuur, ""eo""ganisatle, beg"t"otblg, propagaada
ten behoeft nn deze dienaten, bijzoade"bedea owl'" hun leidende
pe .,.sooDlijthedea. J

b) O't'e""heidamaat"es,elea ftD b'l'."ede strekking tea opzichte nn extl"e•
gl"oepen.

cJ O"ganisatie, tlDan.cien, cong""eseen, opzieabe.l"ende :manoeT"t"es Tan 

deze ext"e11e g'T"oepe,..lngen en bijzonde""beden o-n,,. haa" leide'-'•• 

1) Cong"e••e• Tan Takbewegingell, Tool"zoftl" e" ap1'."aJce ie Tan Nede,.
landee deel.De.Not Nede"lods belang.

e) Alle epionnage- ot penet"atiegeTällen.

t) GeTallell Tan uitlekken Tan intol"atle ul"t ottioiele b"onnen.

g) Middelen tot het onde""houden Tan geheime "9�ind1Dgen (oodea,
c"yptogl"aphie, d"aadloze en am\e"e Tegbtndingen).

hJ Cenauu"'wezea. 

2. Hie"aan wa'"e toe te Toegen -boelare!"ken, die een kijk zeggen te geTen
op de etl"uctuu" ea oogme!"ken Tan totalitai"e staten ot inte""nationale
o'l"ganisaties.

3. BoTenstaande be"ichtè:n behoeTen niet noodzakelijke'-'wijs bepe""kt te
blijwn tot hét land, vwaa" de bet"okken attaohe is geTesti@d.

,. De wijze nn toezendiag dient nauwkeu"ig bestmee"l"d te wo"den. h 
de eerste plaats bege"9D de bet"okkenen. zich 1Jl feite op het gebied Tall 

actie"9 1Jllicht1agendieut, 1n de twede plaats doo1"Jc1'ûsen wij zelwn, 
enigszins de theo"etiaoha opMt Bill - OVD. 

5. J.deaal ware een pa?tioulie"e, "omershaJldse" toezeDding tussen
pe'-"soonlijke .,.elatiea. :Uit ia op ko"ten te�p, en zelfs op 1.angei-en
niet te "91'rezeDlijlcen. De twede beste oplo881ng te dat de naam CVu
tegen de bet!"okkea attaohe 'a niet genoemd wo1"dt, en dat het geheel
onde" dekmantel Tan Buit. l.llken geschiedt. Een n'"t""oureuiae.n op BZ
ie dan echte" essentieel, 11ede i.T.11..'para ,.

e,' 



STICHTING

Volg�GEL� 

1 B JAN.1fJ 
AC�( �f. :>:t __ J 

No. 6. 

Ad.ministrn.tio: I946.
L.v.Mccrdcrvoort 24
1 .s- Grnvonhn.ge.
Tel: I8 00 3I 

\, 

L.s.

1
.Aim nllo o.bonné•s van het Manndblnd

. 
"LIBER T A sn 

In verband met·' een in voorbereiding zijnde 
wijziging vn.n het beheer vnn ons blad in oommorc1eol on
o.dministrn.tiof opzicht, _zo.i dozo mo.o.nd goon nummor·vnn
Libortns verschijnen. · · · 
. Het ligt ec4-t.Q.r in onze bodooling om U in 
Decombor een nummer vnn a.ubbo.1-0 dikte to bezorgen. o.o.n 
welks uiterlijk ook spoaip.lo c.ti:nd_g.cht zal worden besteed..

Tevens doen wij U inge's'ioten toekomen een
e�emplaar van de speciale �itgave; • 11 Dé Katholiekeli en· Ind.H! n. · door
M.L.F,Bajetto, Luit. Gen, t�t. b.d. K.N.r.1. 

Wij meondon/g;'óod te çldon U dozo nu· to zonden,
met het oog op do actuali toi t vah"lif�t onderwerp.

;' 
# 

! 

i
,. 

-�

,' Büstuur Stichting Libortms. 
Red.actio 1\/Ia.a.ndschri-ft Libortas.

,' 

1..,tV 
, 

I 
vr· 

�
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