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Hierbij aangeboden het orgaan "De/.Évenaar" 
van Mei/Juni 1952. 

KB, 25 Juni 1952� 
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RAPPORT VAf.T KB 

Voor C XI en HKB 

No. 2256/V (P.A. )

Betr.: INDON. CORRESPONDID.TTEN" V.H. DAGBLAD ''PAROOL" 

VERTROUWELIJK 

Naar aanleiding van Uw verzoek kan ik U mededelen, 

dat de Indonesische correspondenten van het dagblad 11BAROOL" zijn: 

,/"'"" 1. E. EVENHUIS, wonende te Soerabaia. (een all-round journalist, 

formeel werkzaam bij "DE VRIJE PERS") en 

M.P. HYLKEMA, wonende te Djakarta, Sawahluntoweg 75.

Tevens correspondent van 11DE JAVABODE". 

Voorts heeft ttPAROOL" nog een derde Ind. Correspondent 

(een Indonesiër). De naam van deze man is alleen bekend bij 

Hr. NORT, hoofdredacteur van '11PAROOL 11 en NORT houdt die naam angst

vallig voor zich. T.a.v. die laatste naam nog even geduld. 





Aan:�/ tÀ
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tÎ -)1,} y 

v./ . I 

Bij een telefonisch onderhoud me� I.D. 

OP KAART 
ACD/ Lt.13 
DAT. 7� 'rt 
PAR: 

Naarden werd vernomen, da� de.Rijksrecherche te Am
sterdam belangstelling heeft voor het adres Juliana 
van Stolberglaan 98 te Naarden, waar een Internatio-
naal Publici tei tsbureal,l gevestigd zou zijn. 

-- -

Door een Rijksrechercheur werd aan I.D. 
Naarden verzocht een onderzoek in te stellen. 

� ? 
/� 

lr� 
7]1 M .(, . ,t; f

/ 

's-Gravenhage, 22 Januari 1951. 
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BUITENLANDSE PERSVERENIGING 

,·30 NOV.� r1-
VERTROUWELIJK 

Bijlagen: 3. 
A(0/ fl�� } 

29 November 1950. 

Naar uit-�etrouwbare bron werd vernomen is in de
Buitenlandse Persvereniging ongenoegen· ontstaan, 
o.a. over de kwestie van toelating van Duitse cor
respondenten. Hierdoor zouden meerdere bestuursleden.
zich niet herkiesbaar hebben gesteld. 

Daar dezerzijds verondersteld wordt dat U interesse
voor deze persvereniging hebt, worden U hierbij, om 
te behouden, aangeboden enige bijlagen, houdende de 
bestaande statuten en huishoudelijk reglement, mits
gaders nieuwe ontwerpen daartoe en een convocatie 
voor de op 2 December a.s. in het Victoria-Hotel, 
alhier, te houden buitengewone ledenvergadering en 
gewone jaarvergadering. Naar deze bijlagen moge 
kortheidshalve worden verwezen. 

No. 13.,. F3 •. 
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Amsterdam, 16 Nóvember 1-50 • 
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' '\.·I)e age!là.a:•s vo�� Ö.ë �t�n.gewone ledenverea.dering en 
de o_J;l.lP.i<ld.elijk, d.aa.:t:öp _'1ol'gen4,e-.gewnne jaarvergad�_!'ing, welke o� 
?ecember·

-�
·e. '14 uur in Arnsterd'11?,

.;.�Vïctorie.-hoteJ ),�orden Gehouden,
· lu·iden,:. · . .. · · 

- • 1 • ;,•-· • 

. . " ].1.:1:i_�Aae..VJ.9..n.e_ Y.,�_r f!P...r};��E��-g
1, .. op-eni:r):g; 2 � voorl-e?o i!1g notulen vorige jaarvergadering; J •. 

bestuursvoq:rstèl t,ot wij:,;iging van de statuten; 4. sluiting • 
.. .-., J ··1 

o · · ·k -0 .· r ·t ·é· Tl a u z e

··. Q.�won� .. �aa
_
rver_ga.deri11g

1. opening 
•' 

2. ingek om.eE. B!i'.Ukk-e:p. . '' 

. 3 •. já.arv�rsiag ·'�eèretaris· 
. 4 •. ja3.rversl,áj/pe�ihgme.ëstfr � 
"5 � · benoemin_á èommisn ie tot het àpha.len van· de Atembj�et;-e�

.. , :-_:, .:·.,·" '· ,Q;i' ��fjrtuur·à}t�rk�e7.in..1· . ' .. 

t' • �{:·�7-::,; 7./ belloén1:C�,;.-�Äine�ö-t �t 11J.7oien V8.n .de r_c_ kenin,ci; en VAr-
. ' b, .. f! ,: . ·>"'. . . . . 

·· · · · an:tWt>_ord ing 
benoeminG·ballotagc-comhlissie 

9. mea.edel in.gen m7.ake· Óns �rgaa.n
'10. be13tuurRvoorst'el in:,;alce het lidmaatRchap voor het 1Gven 
11, ·,de .kwestie van de toelating vs.ri Duitse correspondenten 

*, !2 . 11'6�ff'i'M:f"·''.'i?!iB,ft!.'1,J'!I'�.- · - -� .<,. 

13, ·sl1;titing_ 

.. 

���� H1;:t..;.;2!��� 7;�:;.: . .,:1,l���� s 
... 
=���!�� ·of voor

.. -e�n and.ere bestuursfunctie. Het beRtuur moest :,;wichten voor 7,ijn drin-
. ·. 

gende met !7.ijn ber:deP,sbezigheden verbap_d. houdende. argumenten, Het 

bes-tuur stelt. voor in zijn plaats coliega H.G.:)::'ranlrn .tot voor?:itter

t·e lci�zen. 

Co11��)'!§1lO�..?; ... !,l,te1.t�i.9.h....:u.1� .. :.t�lsi.7��J:.1. omdat _hij 7._içh n:J.et

. kan verenigen met het bestüursvoorstel in21ake de statutenwij:üGing. 
- . .,,,.,. .. �.,,..,... •-... - .. ,�.,. - ,,..J-- .. .., ·-·- - � 

_In -zijn-plaa.,t� stel't hèt beRtuur "v<)ora::it. ·r:11eîjer.

:, . coii:§��t .. �,!J,,w!,-!, ....• Jl.9.?-lR u bekend,. reed� in het begin van dit

jaar"''zijri °b��tuursfunitiè ,�èèt'gelegd • In ,djn 1)},aats Rtel t het be-
...._ · � ,.,11,..1�"""'"M..:.M\O>:--:�y,,,..\";"l",:'!\ll'i,Yik.,..;t11:>-\���.:>-� -� 

,' .
,C,.· 



t/
'

• 

• 

• 

- 2 -
ntuur voor collega H.lVI.Bleich. 

De andere leden van het bestuur, t.w. collega I s Balazs, · 
Korsting, De Laet en Va?. DiaR stellen 7.ich herkiesbaar� 

Vooruitlopende ... oµ de inwerkingtreding van de statutenwij 7.i
gj_ï1r;, Rtel t het bestuur voor collec;a. Kerst ing tot vice-voor7.i tter te 
ben()e;.1en, Verder ?.al het bestuur collega. De Laet ver,,;oe};:en opnieuw 
'c1 c� f1_i.nctie VcJ.n adjunct-secretaris te aanvaarden. 

() 

X X 

X 

ln het ontwerp-statuten en huishoudelijk.reGlement, dat U de 
vorige v;eek j R toegestuurd 1 

heoft' de copiE':erinricht :j.nc een deel van 

het nieuwe H.R. op een verkè.P.rde plaats 0e7"et; n.1, tP. beginnen on

deraan pagina 3 bj j 11 -v A!J DJ� A.GGEI XLIJJ.; VBRGA1!bRIHGJ!.N, art. 15 11 tot 
e:r.i. met a.rt. 22 0·0 pa.3:. 4·, De7.e a.rt ikèlen beho;ren op pag. 5, volt:;eni e 

op 11 clc c:l:t:tiJ;:elen 7 tot en met 14, •• ,en7,.11 , U gelieve c1.e7.o rectifica

tio-aa� te brenc;en. 
J,P,c1r:n die arnendernentèn 011 de ontwerpen wille1i inc1ienen,wor.d'on. 

vf:r,�nc1rt r l:Lt voor 27 l,iovember. a. s, nchrj ftelijk bij het necreta.riaat 

te é1.tWi1, IIierdoo:c �;ullen de dü1cuRsies op de vergadering vlotter 

�(urrnc:1 vc·rl.01,en. 
go,:J;rno.aln doet het bestuur een drj.nc;end · beroep 01, de leden om. 

rl0 boitlo bi::lanc;rijke verie.deringen va.n 2 Dec·enber niet te vcr7.uimen 

Mot colleciale groeten, 
Pal Bala?.s, RG c:r:- • 

\ 
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't \ joQ/�e leden" di,e ,niet fueer · in het bezit zijn van de huidige) statuten, volgt hieronder 
. .. a� tekst van de artikelen -van de statuten en het huishoudelijk reglement, welke thans 

.galden: 

• 

• 

BESTAANDE STATUTEN 

Goedgekéurd bij Kon. Besluit van ·13 Ma.art 1926.

NM.M, ZETEL en DUUR 

Art. 1. 

De vereniging draagt de naam van:_Buitenlandse Persveren1ging, en is g�vestigd te
. 's-Grave:nhage. 
Zij is aangegaan .voor de tijd vu.n 29 jaar en 11 :maanden, ·te rekenen van de dag der op-
richting, .zijnde 14 November 1925.

· · · 

Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. 

DOEL en MIDDE�N 

Art. 2. 

�et doel der vereniging is __ het behartigen der journalistieke belangen van haar leden en 
het vergemakkelijken van hun beroepsbezigheden, welk doel zij tracht te bereiken langs 
wettige :weg en wel door h · · · 
a. overleg :m,et de da.arvoor in aa.n:inerking komende autoriteiten,· perscnen en organisaties;
b. bemiddelend.en regelend optreden bij gelegenheden, waarbij de belangen der buiten-

landse- pers betrokken .zijn; · . · 
c. samenwerking met verenigingen van vakgénoten;
d. het beleggen van bijeenkolill:lten, en 
e. alle overige wettige middelen" die aan het _doel bevcrderlijk kunnen zijn.

Art. 3 •.
. .' 

t, 

De vereniging kan nimmer geacht worden verplichtingen of. verantwoordelijkheid te hebben 
o.angegaan tEm · opzichte van· journalisten, die niet bij haar zijn aangesloten. 

De ,rerenig�.ng bes-to.at uit: 
a. s;ewone leden; .
b. buitengewone·leden;
c. d�!!_�teur§...i.

GROEPEN vo,n LEDE!{, 

Art, 4.

d. ereleden.
Zij- worden g_ezrun§.!11.:i,jk yers.taan onder de_ 110.0:m "leden" •. _ 
Gewone lederi kunnen alleen zijn beroepsjournalisten, die hier te· lande buitenlandse
dagbladen" periodieken of n.gentschappen als vn.st en -geregeld medewerker. vertegenwoor-
digen, als zodanig geac:credi teerd en mi-nstens 6 �enden. als -zodanig wèrkzn.run zijn. · 
Bui te:agewone leden kunnen alleen zij zijn, die hier te land·e gevestigd zijn als bonn.
fide medewerker aan buitenlandse dagbladen en p�riodieken:
Donateurs zijn zij" die belang stellen in en sympathie hebben voor het streven der
vereniging.
Ereleden kunnen zijn zij" die zich jegens de buitenlandse pers of jegens _de vereniging
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
Gewone leden en ereleden zijn stemgerechtigd·; buitengewone leden hebben alleen een 
raadgevende stem. 

CONTRIBUTIE 

Art. 5. 

De vaststelling van de contributie ·der leden en van de minimum bijdrage van donateurs 
ges�hiedt bîj huishoudelijk reglement. 

TOELATING VAN LEDEN 

Art. 6. 

Wiè tot het lidmaatschE!-p wenst te worden toegelaten, moet çle 2i-jarige leeftijd hebben 
bereikt::. Een verzoek om toel�ting tot het lidmaatschap wordt gesteld in handen van de 
oonnnissie in zake de toelating van. ledenr'welke de nodige gegevens omtrent· de. c'lmdi-

.. -- daat in;:,int, mede aan de hand van de desbetreffende bepalingen van art. 4 der statuten, 
en daa.romt;rent aan het bestuur à.d.ries uitbrengt onder mededeE;Jling of de candidaat, in.: 
dien zij tót toelating adviseert; tot de gewone of bui t.engewone leden dient te behoren. 
Het bestuur beslist daarna over de toelatip.g van de onn.dida.at, alsmede over de indê
ling bij de, géwone of buitengewone leden. Een candidaat, die afg�wezen is, of de door 
het bestuur genomen .beslissing ten aanzien van de indeling bij gewone of bui tengewonc 



. ..... 
.. ,_ ' � 

1 • 2 -

leden onjuist f:l.Cht� heeft re�ht van beroep op· de algemene ·,vergadering. 
De same:nstellµig -van de c·o•ssie in�· zake de toeiati.Î/.g van· lede:.n wordt bij
lijk .regleme'nt géregeld. · · · · ·. · · 

. ;� ., ' ' · 

BENOÉMI�G VA� ERELEPEN EW DONATEI1RS 

. Art. 7. '• 

Ere lede� worden ben�emd door de algemene vergadering, ·op v�-0rd.racht w,.n het bestulll". of 
� minstens 10 gewone leden, met,ten minste 2/3 van de uitgebrachte. geldige stemmen. 
1.'he donateur wenst te- wc-rden, doet daarvan schrift�lijk O,Pgave, met vèrme].ding V8:11 het 
bedrag, dat hij, met -inaèhtneming van art, 5 van deze sta.tuten, wenst bij te dragen. 

. . ' ., 

� j • • 

VERVALLE�ING OF _SC�ORSING-VAN LIDMAA�SCHAP 

Árt. 8. ·. 
··-;.,. .. 

Een gewoon of buitengewoon lid kan d9or het bes�llur. a'ls · zodànig worden geroyeerd we-
gens wanbetaling der. contributie. Voo�ts k� een ·g�woon of ·buitengewoon lid door het
bestuur worden geroyeëtd of voor te�- hoogste 1 ja.iu- worden geschorst, of een· schrifte
lijke waarschuwing van het be·stuur toEjgezonden �ij.gen, wanneer hij,' naar de meening

· -van het bestuur of van:, minstens 10 led.en,·· een dé.ad heeft gepleegd in strijd met de
vmardiglteid van het beroep, in strijd.�et de 1?:el�_gen· .of schadelijk voor de goede naam

•
van de vereniging. Vporaf wordt hij in:de volle_ gejège·nheid gesteld zich voór het be--.
st_u:rr te. verantwoorde� en te· verdedigen en al çlatge;i.� in het geding te· brengen, dat hij
daartoe nodig en nuttig mocht achten. · 
Van de uitspraak van het bestuur is bimien 14 dagen beroep mcgelijk op de algemene ve_r-.

• 

gadering. . 
Een erelid kan cp voorstel van het bestuur of .-và.Pi minstens 10· leden, met·ten·:minste 2/3
van de uitgebrachte stel1ll1lén doo .r de algemene vergader'ing als zodanig vervallen worden
verklaard, · 
1"anneer het bestuur de overtuiging mocht krijgen, dat er aanleiding bestaat om. een do
nateur niet langer als zodanig \� .. handhaven, is het gemachtigd hem van de lijst van ·do
nateurs af te voeren. 

BE$TUUR 

Art. 9, ,· 
Het bestuur bestaat uit ten minste 5· en ten hoogste. 7 gewone _leden, door de algemene 
vergadering te kiezen. Voorzitter, secretaris ·en:penningmeester worden.in functie ge
kozen en vormen het dagelij�s bestuur. De· bestuursleden treden elk. jaar af en zijn ter-
stond herkiesbaar. v

. . • 

Bij tussentijdse vacatures heeft de riieuwgekozene zi t_ting tot het tijdstip waarop de
gene, in wiens plaats hij is gekozen, ha.d. m(?eten. aftreden. 

VERTEGENWOORDI.G-ING 

Art. _10. 
r . 

Het bestuur vertegenwoordigt de véreniging in en bui_tén rechten . .Het is, behoudens zijn. 
verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering, bevoegd zelfstandig op te tre
den ter behàrtiging van de belangen de:r leden. Het zal-· de Vèreniging vertegenwoord;i.gen 
of doen vertegenwoordigen,· en in dit geval alleen door gewonFl leden, waar en wanneer 
zulks nodig mocht zijn. 

ALGEMENE VERG.APEnING 

Art. ·11. 

. �"-

Het bestuur schrijft· ten minste één: algell).e.ne, yerg�dering per jaar uit. He_:t is verplicht 
om een algemene VJ9Pgadering uit te schr,ijv:eni, wanneer -'teri �te 10 gewone le�en zulks, 
met opgaaf van. redenen,. wensen. �� 

. WIJZIGING en. ÓNTBINDING 

'Art.· 12. 
'-'• . 

Tot wijziging van deze stat11cte� ""èr'f, 01(tbinding de�, verèni,g� is �et 'besluit nodig_ van 
een op. de ,gewone wijze bijeenge_roèpén vergadering, -welk besluit InOet -zijn geno:inen lDSt 
ten minste 2/3 van de. ui tgebrach.te ··'Steilllllen, . . , . 
Daartoe strekkende voorstellen kunnen, echter niet staande de ve;rgadering aan de orde

wor.'den gestèld� :· ·, . . ''-, . · .: · · · · · 

Wijz'igingep in de statuten treden nif!-t,.j.n. _we;rking, alvorens daarop de Ko�lijke goe d-

ke:uring i-s '\\erll::-rege-n. 
. .. ' . , 

• .. 

' 1 
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· In geval van. ontbina.in:g wordt� .na kwijtiµg van alle schulden, het o-ve.rschot der kas be-·
stemd voor een doel:, aan dat .van de vereni�ing ver.want, ·

• 

OVERGANGSBEPALINGEN 

Art. 13. 
De bepalingen nopens d.e leden, voorkomende in art .. 4, treden onmiddellijk .în kracht ten 
opzichte van hen, die op het ogenblik der inwerkingtreding van dez.e statuten deel van
de vereniging ui tinaken. 

Art. 14. 

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in.strijd mèt deze ?tatuten. 

Art. 15, 1

Deze statuten treden in we�king op 1 Januari 1926 of zoveel later als daaraan de Ko
ninklijke goedkeuring is verleend.· 

BESTAAND :ijUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 13·Novernber 1926, gehouden te 's�Gravenhage • 

BETREFFENDE HET LIDMAATSCHAP 

Art. 1. 

Een gewoon of buitengewoo� lid in wiéns werkkring zodanige verandering komt, dat hij 
niet meer aan de vereisten• daaraan. gesteld, vol'tloet, wordt; zo daarvoor terme.n aanwezig 
zijn, door _het bestuur _overgebracht, n.aar de buitengewone, resp, gewone leden� 
Het betrokken lid ·hee_ft binnen veertien dagen recht van beroep op de algemene vergadermg. 

. . 

. 

Art. 2. 

Het lid, dat van het_ lidmaatschap is vervallen verklaard, kan niet dan na drie jaren 
weder als lid worden toegelaten, tenzij intussen de ongegrondheid is gebleken vari de 
motieven en redenen, waè,rop de desbetreffende uitspraak berustte . 

. CONTRIBUTIE 

Art, 3; . i"" _, . 

De contributie bedraagt voor de gewone en buitengewone leden f.-��- per jaar. Het be
stuur kan wegens bijzondere omstandigheden à.an een gewoon o'f buitengewoon lid, telkens 

• voor niet meer dan een half jaar, ontheffing van contributie verlenen. 
De minimum-bijdrage van donateurs �edraagt f. 27�--.

VAN HET BESTUUR EN ZIJN VÈRGADERINGEN 

Art. � 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven gewone leden, waarvan voor
zitter, secretaris en penningmeester, die in. functie gekozen worden, het dagelijks be-
stuur vormen. 
De voorzitter heeft de leiding van de leden- en bestuursvergaderingen. Bij ontstentenis

! · van de voorzitter wordt hij door een der andere leden yan het·dagelijks bestuur vervan
gen. 
De secretaris voert de correspondentie, houdt de n� tulen e·n breng.t in de jaarvergade� 
ring het jaarverslag uit. 
De penniriglilee·ster voert het financieel beheer en is verplicht aan elk der bestuursleden 

. ?P verlangen oI?ening der boeken te doE:Jri;· Hij dient de fondsen der vereniging overeen- · 

kornstig de aanwijzingen van het bestuur te 'J?éleggen. 
Geen buitengewone uitgaven mogen: dOor heni worden gedaf!-11 dan met machtiging van de meer-
derheid der be stuurs leden.· 

' 
. 

· 
, . 

Ter ja:arv.erga.dering, d�et hij reke:rüng e.n verantwoording van het financiele beheer over, 
het/afgelopen jaar,· E'.ij worrl t . g�dèch!;!rgeerd door de jaa..rvergàdering op à.dvies va:p. d� 

c0mmissiè tot. het nazien van .._-de rèkening ,en .'vera.ntwoor.ding.. f/\ 
. .  ; ' . 

·..o:, .  

· Art. 5. ·

De '.ci;�s�ie tot.,ht?t ii.azi�:ri van: de rekening en vera.n.twoording van de penningmeester be

stae.t liit drie gewone _leden (gê·e:ri 'ijêstuuriilèden),. _door·de· jaarvergadering voor het lo-. 

· pèntfe 1jaf:l.I' te' kiezen. De. ieden''ç!e2Je1l"'"'·C0lJllm.SS:i,e zijn niet· terstond herkiesbaar. 
, � , � . • . � 11.'i • 
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Art. 6. 

Elk bestuurslid kan te allen tijde ontsläg .nemen, doch hij blijft in functie tot zijn 
opvolger is gekozen. 
Elk bestuurslid is afzetbaar bij besluit ener daarto� uitgeschreven algemene vergadering. 

·Art·. 7.

Het bestuur vergad�rt ten minste eens per. maand en overigens wanneer de voorzitter of 
minstens .twee bestuursleden zulks noodzakelijk achten. 
Besluiten mogen niet worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid der bestuursleden 
aanwezig is. 

Art. 8, 

Over zaken wordt mondeling gestemd, bij staking ,van stemmen beslist de voorzitter. 
Over personen wordt schriftelijk gestemd. 

Art. 9. 

In alle zaken, waarin het dagelijks bestuur van mening is; dat bijeenroeping va� het 
bestuur belemmerend Z':>U rerken Op de afdoening ·van ee.n Spoedeisende aangelegenheid, .neemt 
het de maatregelen, die het nodig acht, Het dagelijks bestuur stelt in zodanige gevallen 
zo spoedig mogelijk de overige bestuursleden in kennis met zijn handelingen. 

Art. 10. 
. . . . . .  ·· . 

· Aangelegenheden, die daartoe in de termen vallen, kunnen door het bestuur commissoriaal
gemaakt worden; zulks geschiedt met omschrijving van de aan de ·coµmri.ssie te verlenen 

• 

opdracht. 
0 

Een dergelijke cc,rmnissie is :verplich,t aan het bes:tu� verslag van haar arbeid uit te 
brengen. ..: .} ·! 

' ,' 

Art. ll. 

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester· aan de algemene vergad�ring-ui'b te 
brengen, dienen vooraf ter 1ce:nnis. van het bestuur te worden gebracht èn goedgekeurd·. 

Art. 12. 

De bestuursleden brengen brengen hun ten behoeve v;an de vereniging gemaakte onkosten, 
aan .de. verenigingskas in rekening. Ook. de doc,r connn:i;ssies, ingesteld krachtens besluit 
van het bestuur, van de algemene· vergadering of uit hqofde van statuten ·of reglement, 
ten behoeve van de vereniging gedane uitgaven, .worden aan de kas van de ve�·eniging in 
rekening gebr�cht. 

VAN DE ALGEMENE .�RG.(illERINGEN 

Art. 13. 

Een algemen·e vergadering wordt, behoudens de vergadering bedoeld in art. 11 q.er statu
ten, gehouden zo vaak het bestuur of de voorzitter zulks noodzakelijk acht of wanneer 
minstens tien leden daartoe een schriftèlijk verzoek met opgaaf· van redenen indienen. 

Art .. l4. 

Alleen onderwerpen, die op de agenda· voor een· algemene vergad'ering · vermeld zijn, kunnen
aan de crde komen. Over andere onder.werpen dan de op dé.. ·agenda· medegedeelde, kunnen geen 
besluiten worden.genomen, tenzij de vergadering bij me'er��rheid van ten minste twee der
de der uitgebrachte geldige stemmen� dé behandeling van een onqerwerp spoe�eisend ver
klaart. 

l 
.. Art. 15. 

Bes lui ten worden, 't�nzij in statuten of, huis·houdelijk.' r-eglt>mèht anders bep9:-ald is-. hij 
. .meerderheid van stemmen ·genomen •. '· ,. · . , r: 

· 

Over zaken wordt mondE;iling gestenid�· . i: . 
]ij staking .;_,.an st,elllll).en wordJ; ·in. een volgende: ve,rg�ering e� twee�� stemming geho*1e,t-,. 

. Staken1de .stemmen :da.n nogma�ls·; àan wo,:t:d� he.,;;, voor�;tef g·ea,91'it verworpèn te. zij�:· 
"' · 

. • ,; '·� ', ' ,lf::,; .�·. "J. 
' • "· ::'I t•: '\ \ ' /' 

. 
. 

�= .. :··' .. ·,!� •·1
·; ' Àrt.'16.:. ·�,. " .- ,,· 

Over pe;_sorten"wo;�u,,��'ifteif.jk: g�s·t�md. I�di�n- over pérsonên· de stellil!len.staken,. vrorqt 

ters tand e�n .nielilW8�W::.ij'è · �temming -gehoüden. Staken .. de stemnen dan nogmaal:i,. ç.an bes list

het 
1
1,o.t.. . · .. .-�,. .. , :'.

'° 

, •• .. •.• :� • .., • .� 

De be�·liss.:i;ngeri dOor ME.'. algemene yer"gadf'..ring te nemen in het geval van beroep, 

, in a.r._tikel l .van di � i'1?gle:ment, wordé-n.bet;cho1�·· �s ·l;e lope11 óver zaken. 
-. 
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Art. 17. 

·Ieder voorstel, amendement of motie behoeft om in behandeling te komen de ondersteuning
van minstens twee gewone leden. 0-Ver een motie tot sluiting van het· debat wordt niet
beraadslaagd, zodat deze terstond in stemming komt.

Art. 18. 

In de jaarvergadering, bedoeld in art. 11 der statuten worden de jaarverslagen van se
cretaris en penningmeester behandeld en hebben de nodige verkiezingen plaats: 

; 

a� van de leden van het bestuur; 
b. van de commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording van

de penningmeester voor het lopende jaar;
c. van de commissie inzake de toelating van leden.

VAN DE COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE DE TOELATING VAN LEDEN

Art •. 19. 

De commissie inzake 'a.e toelating van leden bestaat uit drie gewone leden, waarvan ten 
minste een bestuurslid. Zij worden telkens voor een jaar gekozen, doch zijn terston1 
herkiesbaar. 
De commissie behandelt ingekomen àanrneldingen voor het lidmaatschap der vereniging en 
brengt daarover overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 van de statute.n t en spoedigste 
advies uit aan het bestuur. 

SLO'I'.BEPÄLINGEN 

Art. 20. 

In gevallen waarin statuten en reg1ement niet voorzien, beslist het bestuur. 

Art. 21. 

Dit reglement ka_n worden herzien op voorstel van het bestuur of -van ten _minste vijf ge-
wone leden, 

. r . 22. 

De ledenÜjs t wordt telkens voor een jaar · :ustgesteld en gedrukt rondgezonden. 

,· 

Vastgesteld in de algemene vergadering vàn 
. 13 November 1926 gehouden te 's-Graverümge. 

•":i 
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ONTWERP NIEUWE STM'UTEN 

In de algemene J,edenvergadering, gehouden te Rot·terdam op 18 Janu,a.ri 
1950 werd de volgende resolutie aangenom.eni nne algemene leq.enverga-' 
dering, gehouden te Ro.tterdam op 18 Jan. 1950, het nodig ·achtend 'om 
enkele bepalingen în de �tatuten, met name·wat betreft het lidmaat
schap, te wijzigen besluit, kennis genomen hebbende van de înziohten 
van het bestuur.en gehoord de gedachtenwiss�ling ter àlgemene verga
dering, een cqmmissie in te stallen, bestaande uit 5 leden, waarvan 
twee uit en door het 'oostuur aan te wijzen, eri de overige drie leden 
door de vergadering te benoemen, en deze commissie op te dragen 
voorstellen tot wijziging der statuten als bovenbedoeld, binnen zes 
maanden in te dienen ter behan4eling op een buitengewone ledenverga-
.dering11 - Deze resolutie. werd ingediend door collega Derjeu. 
De commissie, bestaande uit collega's., dr. E. Hurter (voorz.), mevr. 
Livia J ars de· Gubernatis, P. Darj·eu, mr. L, Meijer en H,G,Kersting, 
h�eft het volgende ontwerp voor nieuwe statuten en een nieuw huish. 
reglement ingediend: 

0 

N .8.iJ.M 
2 ZETEL en DUUR 

�t� 1, 

De vereniging draagt 
1

de naam van: Buitenlandse Persvereniging in Ne
�l@!l en is., gevest;igd te 's-Gravenl.lage. 
Zïj i,s aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, te rekenen 
van de dag der oprichting, zijnde 1-4 November. 1925, 
Het verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, 

e 

DOEL en MIDDELEN

Art. 2, 

Het doel der ,3reniging is het behartigen der journalistieke belan
gen van haax .leden en·het vergemakkelijken van hun beroepsbezigheden, 
:welk doel z:'..j tracht te bereiken là,ngs :wettige' weg en wel door: 
a. overleg mst de daarvoor in aanme�king komende auto�iteiten, per

!'lonen en orga-'1.isai;ies·;.
b, bemiddele:'.1.d: en regelend optreden· bij gelegenheden, 'Waarbij. de be-

langen de:r buitenlandse· pers betrokken zijn; 
C • samenwerking .met Verenigingen va.ii Vakgenoten; 
d. het beleggen van bijeenkomsten, en
e .• alle overige wettige nµ_ddelen, die aan hèt d,oel bevorderlijk kun

nen zijn, 

GROEPEN van IEDEN 

Art, 3; 

De vereniging bestaat uit: 
a, gewone leden; ·, 
b. buitengewone leden;
c. ledeh voor het leven, en
d. ereleden,

A, Gewone led.en zijn bonafide 'oo roepsj ouxp.alisten, die in Nederland
gevestigd en als Vàst en geregeld�correspondent·werkzaam Z1Jn 
voor ·bui ten Nederland:. verschijnende daglfl:aden of weekbladen of. 
buitenlandse persagentschappen, . alle. van genoegzame betekenis; 
of die in Nederlan4 '·gevestigd zijn en vast en geregeld journa
listieke radio....:irl:tzendingen van geno�gz,ame betekenis .naar het 
'bui tenland.·verzo:r.gen;·-Toela:tirig kan, :Pas geschieden nadat zij min
stens · 12 m�anden ·als zodanig in N�derland werkzaam zijn geweest, 
doch van deze 1:tepáling kan het l,)estliür-'ontheffing verlenen,2iu.lks 
bij gebleken qv��è-eris'temmirig · met, de·: commis,sie inzake de toélàt:i.ng 
van. .. ,.leden. . ·• : · · .: . . . ,; : . · - .. · . . · . _

B. B� terig�:"Of� �e.a.,��'·.zijn· i1;1 �ederl�. geve1;1tigde bonafide �egel-
. q.e ,jpvµ:'.na.list1�1$'.Jll8d.ewer�ra. aa,n buiten�Nedèrl,µi.d versch'Ijnende 
. dàgbleQ)�Îl Qf\pa�iodi�ken Qf.-.,büi tàtµenilse psraageµ:,scllappen, . q;f •. 

in' Ne.d :r;,i�d _ _i$eie13,:tigdè bo�fi.de ge1:egeld� 1nedeweittke:ts. a6:1' Jou.:r- ..
' nal:Lstie:ke· .radio-ui tiiendingan naar het bui tenla.nd. Toelating_ kan 

pàs ·ges'ohiëden.:;- na<làt' zij minstens 12 maanden als -zodanig i.n Ne
d�rian( werkz�·z;jn gewe�st, do�h van deze bepaling kan het be

.: st�, onthef'fî,ng ·varf'e�n, op analoge wijze als v�or · gewone leden
bepaa1a.. 

· · · ... 
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· C • . Led� voor he,t leven zijn· per_sonen, d.ie als gewoon lid dusdanige .
diensten aan de vereniging hebben bewezen, dat· zij voor een lid
ma�tschap ·voor het leven in aanmerking komen.· (Waar hierna over -
gewone leden wordt gèsproken, zullen· hièxonder, tenzij ande:r;-s be,.. 
paàld, ookieden voor het le�en wor�en verstaan)� 

D • Ereleden zij·n ,pexsonen, d:ie zich· Jegens de vereniging of jegens 
d,e b� ten;t.andse . .PeI's il;l het algemeen· bijzonder verdienstelijk· 
hebben gemaakt. - :··_, . · . . . .., , · · 

Zij.,. die 1:J.i tslui tend als fotograaf aan een bui tenl,ands blad of pers
age_ntsG:hl,'J,p zijn -yerb9�en, lrur,men niet. tot de vèrenigi.ng worden toe
ge_laten, en evenmin z:l,J, die uitsluïtend een vak- en/ of technisc_h 
ti'jdschrift of agentschap -vertegenwoordigen, tenzij deze laatste 
voldoen aan de' -vereisten gesteld in art. 3, su.b b. 

DON.ATEURS 

' �-t. 4. · .. 
;pol'iat��rs ,z1Jn ziJ, di1:1, beian"g 13tellen in en sympathie hebben voor 

·. hef ·�:ti-even .der ve:r;en:i.ging. . '

0 

':TOÈLATING V .AN LEDEN 

. ,.Art. 5. 

Een verzoek om·toelating tot het lidmaatschap moet vergezeld gaan 
van een ·s·chri.ftelijke aanbev�llng van twee gewone leden en van de 

· .nodi� bescheiden, w.o. een· door de desbe_treffende directie of
hoofd.redactie getekénd.e verklaring, wi;Î.arui t blijkt, dat de aanvra-

, ger voldoet· a:� ;de :i..n art. 3 gestelde eis'en. . · . . , -
Een d;ergeJijk'y�T�'Ó:e.k )'l'O,I'�t ïn handén .gesteld van de 'commissie in
.zake . de toel'attl.ng, v-an leden, . we ike op grondige wi;j ze de nodige ge-

� gevens Oiilyr,ent de _ candidaat. inwint El-h daérqmtrent aan �et bestuur.
advies uitbrengt-, o_nder mededeling· of de cazj.didaat, indien zij tot 
toelating advisèert,· .tot :a.ê gewone of buite�gewone leden dient te 
behoren. ·· · · · . · ·, , . · .

. . 

Een c andidaat, die n:I 9t is. toegelaten,- kan eerst na verloop van een 
jaar een nieuwe aanvrage voor toelating tot het liéµnaatschap in- .
dienen.. . . . > .· 

.. 

De samenste.lling van· de cÓ�s,sîe inzakè de toelating van led.en 
:wordt bij �uishoudeiijk reglement ��e_geld, 

. ( 

. ' f:._ 

. LEDEN ·VOOR EET LEVEN. EN· ÈÈELEDEN 

Art .• 6, • 

·Leden voor het leven en ereleden worde-n be.noemd-.door de algemene
vergade1':irig op voordracht. van het bèstu.ur of van minstens tien ge
wone leden, met t1:.:nmins·te tweedexde v1µ1 de uitgebrachte stemmèn.

CONTRIBUTIE 

Art. 7 ... 
De vaststell.ing van het èntréegeld èp. de: contributie der gewone en 
buitengewone leden en· van de b�jd.ragen. der donateu.rs geschiedt bij 
huishoudelijk reglement. :Het best1.1ur is öêvoegd een lid voor het 
l,even vrij te st:eüen -van contributiebe�aling •. Ereleden_ zijn geen 
bij dragen verschuldigd. · 

· 
� 

VERVALLENVERKLARING OF SCHORSING V.AN ·1IDMilTSCHAP·· 

Art. 8,. 
,, � . 

Een lid kan doo·i- het-.:bestu.ur als: zodap.ig wórden geroyeerd•wege.ns 
wanbetaling ._ der oont�butie. Voo;rts kan �en_ lid door het bestuur 
word�n · -ge·royeerd, of voor.· ·ten· �oogste l6n .j �·worden geschorst,' o:f
een .ichr.iftelijke waaráchµwing_ :van het· besiluti.r toegezonden krijgen, 
w�e·r .ll.ij,._ Ijl.a.·ar à.à. meriii;ig_van het '!'&st:uU:t' 'o! :van minstens tien .le-.
den,· een· daf,i.d,,h��:ff gepleegd in ·strijd I!IE3t de waard:j.�eid van �t 

· beroep,· in st-:rijd mét de belangen of scli.adelij;k voQr d�, goede naam
van ·de vereniging.; Vooráf wordt hij ten -volle in de ge.le�nheid. -ge-

.. steld ziçh voor hèt. bestuur te ve.rdedigen. ' 
; V-aïÎ. de uitspra.ak··van het be-stuur is billl'len 14 da.gen beroep mogelijK, 

1· ... . .: 
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De ��mene y�rga.derih:gi beslist over dit beroep. · ·' 
·Ee:q l;id :voor '11.ét leven' c::>f eèn erelid kan OJ? "VOorstel van he( bestuur

·, ·o.f .\ran minstens tien 1e·den, met tèh, minste twee. d.erde ván. ae uitge-
. ·. ·bradht�. stemm_en, ddo.-r .ae ál_geniep.e vergadering .:v.an dit .li.dmàátschap_

ve:tvalleri wora.ên .ver.klaard, . - . .. . . · _ · · . . '. ' . · · 
W�eer het be.stuur qe overtui'gi� mocht·;k,t'ijge:n,. d�t·.�r aanleiidürg 
bestaat· ··een d;onateur met hnger .'als zodanig -te handhaven, is het 
gemachtigd hen van:' de lij-at -van donateurs af te voeren. 

� ' 1,.. • 
� , 

BESTUUR 

Ar.t. 9. 
· Eet bestuur be.staa·t uit· ten minste. vijf en; te� hoogste .zeven gewone

leden, door de. algemene vergadering te kiezen • .ME:ln moet minstens één.
ja:a.:r gewoon lid zijn,gèweest, alvorens vqor een bestuurslidmaatschap
in aa:i:mie:pkip.�·_te_ .lQl.lmen komen. Voo.rzJ�ter,._ secreta-rïs e:ri penning-
mees;ter; •d:i!e het dag�lijks bestuur vorme,n, 'll"O:rde.n in functie gekozen.
De bestuurf!led,eh,treden-elk j_a,ar à.f ien.zijn terstond herkiesbaar.

· · . VERTEGENWOORDIG:IY.G
0 Art •. 1Q, .. 

Het bestuur vertegenwoord.Îgt· de ve.reniging ·in en bui ten r echten. Het 
is behoudens zijn veran�wo.ordelijkh-eid· tegenover. de àlgeme:ile v�-rga
dering bèvoe.gd .zelfätandig. op te treden tE:lr behartiging van de belan- - , 
gen der :leden; Ret. zàl. de vereniging vertegenwoordigen of doen· ver-

. tegenwoordigen� en in dit _geval alle.en door gewone leden, waar en 

' "'  

W'a.i)neer zulk� nodig .mocht 'zijn.
0 

·-

'1 :-.• 

· . .ALGEMENE VERGADERINGEN ·

Art. 11 
. -'.· . � · .. 

Het bestuur schriJft ten minste één álgein:ene vergader.;_ng per jaar 
uit. Het is verplicht een algGmene ve:rgà.a.edng uit te schrijvén, 
wanneer ten 'minste t:i,en gewone ,lede�. zulks:, met opgaaf van redenen, 
wensen.- . · . ' · . .. .· � ... , .. ·· · ., , · ··. ·* 

; 

Gewone leden· en ereleaeri ·zi;jn stemg1;.;rl::fcht.�gd,. bui te:ngewon� l�den 
·. hebben alleen een ·raà.dgevende·. s��::·' ··,: : · · · : . . 

�·:, . , " - ' . . -. : ' 

WIJZIGING· EN ONTBINDING, 

Art .• 12 
.. :-i'f_< '· ·l 

. ' 
'! 

Tot wijziging v� dà� statuten c:,f: ont�_inding der vereniging is het 
besluit nodig van eetl. op de gewone wijze b;;iéengè_roepen vergadering, 
welk besluit mo�t zijn· genomen. met ten·.minste "twèe derde van de uit
gebrachte ·si;e�eri� :naartoe .strekkende voórste_llf:!n kunnen e·chter 'niet 
sta.ande de ve.rgadexing . aan de orde word�w;gesteld. 
Wijziging· in de statuten treden niet in werking, alvorens· daarop de 
Koninklijke goe.dkeuri,ng is verkregen. 
In geval van, ö:ntbinding wordt, na kwijting van alie schulden, het 

. overschot p.er kas bestemd voor een çloel, �an dat �Etn de vereniging' 
verwant. 

ÖVERG.ANGSBEP.ALINGEN 

.Ar'!;.. 13 
;: •, '

,Het huisnoudelijk .reglement ·mag ge .en bepa.liilge-n·beva.tten in strijd· 
met deze statuten: 

:., ·., 'Art· ... 14
' 

· '. ;�r •· .. o ·;· ·, · ' ' ·.·. 

Deze sta.tuten:.treden'in.·werk:j.ng op 1.Jàq:q.à.ri.''19511 6:f' 
' als' ·da.ara.an de '.{éóru.nklijke go:écilëeuriilg is v'èr.;1.e�nd,

• '. '· • . • ,h ' : • •.\ "·, ' ). ' • ..:\ ··- J . ;. . 

i" - Î 

zoveel 
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èen schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen indienen, 

Art. 16 tot en met 19 van het nieuwe r:eglement zijn gelijk aan de 
artt. 14 tot en met 17 van hei;_ huidige, 

Art. 20 

In de j aarvergade_ring, bedoeld in art. 11 van de statuten, worden 
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester behandeld en heb
ben de nodige verkiezingen plaats, 

SLOTBEPALINGEN 

Art. 21 
/ 

In gevallen waarin statuten en reglement niet voorzien, besl ist het 
bestuur, 

0 Art. 22 

Dit reglement kan worden herzien op voorstel van het begtuur of van 
tenminste tien gewone �eden 

OliTTWERP NIEUW HtJISHD@ELIJK REGLEMENT 

BETREFFENDE EET LIDM.Ali.TSCH.l..P 

.l.rt. 1 , 

Een gewoon of buitengewoon lid, dat niet of niet meer· -voldoet aan· 
de vereisten, gesteld in artikel 3 van de statuten, kan door het be� 
stuur worden overgebracht naar de buitengewone, ·resp. gewone leden. 
Het betrokken lid.heeft binnen 14 dagen recht van beroep, De alge
mene vergadering beslist·over dit beroep, 

Art. 2, . 

Het .üd, dat van, het lidmaatschap is vèrya.llen verklaard, kan niet 
dan na drie jaren· weder. als lid worden .toegelaten, tenzij intussen 
de ongegrondheid is gebleken van de .mètieven en redenen, waarop de 
desbetreffende uitspraak berustte. 

Art, 3, 
··' 

De· commissie inzake de toelating van leden bestaat uit drie gewone 
leden, v� wie tenm:J,.nste één bestuurslid, Zij worden telkens voor .-
een· jaar door de jaarvergadering gekozen, . doch zijn terstond ,her
kiesbaar, 

. Art. 4' 

De ledenlijst.wordt telkens voor één jaar.vastgesteld en gedrukt 
rondgezonden, 

CONTRIBUTIE 

.árt � 5, 

Het .ènt�egeld voor gewone en buitengewone leden bedraagt tien 
gulden, en.de_ jaarlijkse contributie vijfentw=!-ntig gulden. Het be
stuur kan-wegens bijzondere omstandigheden een lid, telkens voor 
niet lang€!± dan ee-n half jaar, onthe"ffirig. van, contributie verlenen. 
!l& j ae.rlijksl? minimum-bijd,rage :van ·,aória-j;eurs bed.taagt, ·vijftig e;.ul-
den, . .  ;:._ . . . � 

VAN EET BESTUUR EN ZIJN WEBKZb.l,MHElDEN 

Art •. �. 
1 

· Rat b,etuur kiest tiit zijn mïdden een vice-voorzitter ·en een. ad-
jl.Uic��sae�etaris.

' . . 



••• 

• 

J)� voorzd.tj;er h:èef'j.; è)..e leiding van de leden- en bestuursvergaderin
gen. Bij,on;tstentè'ni:s wordt hij d9or de vice-<voÖrzitter vervangen,
en b;ij diens örit'átèntenis door de secreta.ris. ·

. {De, .:rest :van dit artikel- wordt in het nieuwe huish. reglem�nt· ge;J..ijk
. a.án � co;rrés:po?J.ä.e_;x::ende a.J,'.41:8a' s. van art; 4 van het huidige huish,
11reg;tement) . , • . , ' ',

, .. 
,, • .. I •. 

··------·

. De e.rtike.len' 7 'j.;ot en met 14 van het nieuwe reglement z1.3n dezelfde 
àls:' de artikelen 5 tot en met ·12 van het· huidige reglement . 

1· 

'j' ,, . '. ,. \·., 

' r � 

·": 
·.t ·,

; 
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In da Oazata Polek& van 24 Ootober 1950 komt 
0en artikel voor, hetwelk vrij vertaald ale volgt luidtr 

llîf!derland 
Van het Internationale tone0l o

Ned�rland reorganiasert o

Verwijdering van drie led®n der Nederlandee Regering o

Den Haag c

D� Nederlandse minister van Oorlog en Marine� 
Schokk1ng 0 de Staatesecretaris van het �inieterie 
van öoriog, Eokkema Andr�ae

9
·en de Staatssecretarie 

van het Winisterie van Mar'Iiie
9 

VicG=admiraal 
Moorman� heibben hun ontslag aangeboden o

·n Het • dagblad De Tel�graaf bericht O dat deze ont= 
slagaanvragen het �evolg zijn van de ont6vredenhe1d 
in regeringskringen over het te langzame tempo der· 
herbewa·oening van Nederla.nd o Verder deelt men mede 9 

dat onenigheden zijn ontstaan tussen de vertegen= 
woordigere van Washington en de vert0genwoordigers 
van het Nederlandse leger, w�lks on0nigh0den zich 
einde September tot een conflict versoherptenp daar 
de Amêrl.kanen van Nederland vord�rden vermindering 
van credieten voor leger en vloot D Dez� vorderingen 
sti�ten op de tegenstand van het Nederlandsa lager= 
commandop toan op 4 Ootober van dit jaar in Den Haag
de opperbevelhebber Veldmaarschalk Montgommery aan= 
wezig waao Dit conflict is beëindigd met ds ver= 
klaring van d� Staatesaor0tarie Moorman9 n 9 l o dat 
N0dêr.land niet van plan is zijn vloot· in te krimpen o

Hiermado was Washington het ni®t mens en ds onfor= 
tuinlijke vert®g®nwoordigers der ·Nederlandse Regering 
werden van hat toneel verwijdez 



Uit : 

Voor : 

Ag.nr: 

PD 8617 

OD 288 deel II

95724 

Aard van het stuk: Rapport 

UITTREIZSEL 

Naam: CHEN Shi Man 

Naam: Pers 

Afz. : C XI datum: 27-10- 1 50 

Uit goede bron is vernomen, dat de bekende con:nnunist (journalist) 
Chen Shi Man te Amsterdam door de Buitenlandse Persvereniging is uitgenodigd 
voor een receptie in de Treveszaal op 21- 10-'50. In verband hiermede is nage
gaan hoe de samenstelling van het bestuur dezer persvereniging is. 
De navolgende gegevens zijn bekend: 
De Buitenlandse Persvereniging in Nederland is opgericht 14 November 1925. 
Doel:het behartigen van de journlistieke belangen van de bij haar aangesloten 
correspondenten van buitenlandse dagbladen en persagentschappen. 
Bestuur:Dr.E. Hurter, de Haag. Fred. Hendriklaan 5, tel. 554251,pres.; 
Pal Balazs, vice-pres., secr., Amsterdam, Tesselschadestraat 29, telil0659 ; 
J.E. ·deLaet, adj. secr., den Haag, Park3traat 32; 

H.G. Kersting, .Amsterdam, N.Z. Voorburg.val 352; 
M.s. Vaz-Dias, Penn.,A:msterdam, Reynier Vinkeleskade 75;
Zanoli,E.F., .Amsterdam, Paramariboplein 8;
Daniel Schorr, de Haag, Surinamestraat 16.

Uitgetr. door: K 

Datum: 29-11-' 50 

� 40061 - '49 

Op aanwijzing van: C 8 
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ri!INISTERIE VAN
BIIUIENLANDSJ!j ZAKEN

No. : 93739 

Bijl,,,: een; 

Betr.: Dt.titse couranten voor in
Nederland gedetineerde
Duitsers. 

co 39438 

'E-Gravenhage, 5 October 1950

RTROUïELIJK 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 18 Juli 1950 No. A.520 
heb ik de eer UHoogedelgestrenge een lijst te doen toekomen, 
waarop, voor zover mogelijk: de politieke richting van de 
betrokken bladen is vermeld. 

HET HOOiD V A.i"'f DE DI oT 
Ha.mens deze 

Jhr Jr W J.Th. Serraris.
Aan de Hoogedelgestrenge Heer .Mr J.P.G. GoossenHoofd Burea:.1 Kabinet van de Afdeling P<;>litievan het �inisterie van Justitie
Raam.weg 47 
,:§-GRA V.EN.HAGE 
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Bam.burger Abendblatt 
Die Welt 
Die Zeit 
S>ntagsblatt 
Das Wort 

Al.lgentKoelnische Rundschau 

Koé1ner Stadsanzeiger 
Koelnische BUndschau 

Nordwest Zeitung 

Ostfriesenzeitung 

wuerzb.Kathol.Sonnt.Blatt 

Main l?ost 

Das Steierblatt 

Frankfurter Rundschau 

Frankfurter .AllgE111.eine 
Die Neue Zei tung 
'l'ext Uwirtschaft 

Die Welt 

SUeddeutsche Zeitung 
s.z. 1m Bild

Berz Dame 
Neue Post 
Heim und welt 

Welt em. Sonntag 

'l"elegraf 

we stfalenp_ost 
oertentl.Anzeigen.t.den Harz 

Die Rbeinpfalz 

Oeffentl.Anzeigen 

Mittellungsblatt d. Beamtenschutzb. 

Westfaelische BUndschau 

Onafhankelijk 
" 

lt 

" (Protestant) 
" " 

a:>U 

Onafhankelijk 
CDO 

Onafhankelijk 

" (dochter-krant van Nordwest 

Zaitung) 

a>U 

Onafhankelijk 

niet bekend 

Onafhankelijk 
" 

Amerikaanse krant voor Duitsers 
Partij-loos 

Ona.fhankeli jk 

" 

" 

Partij-loos 
Geill. weekblad, Onafhankelijk. 
Onafhankelijk, geill.blad 

Onafhankelijk 

s>D (met Britse vergunning) 

wu 

Onafhankelijk 

" 

" 

niet bekend 
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RA.PPORI' 
Van: KA-RA. 
Aan: Hoofd C (C 9) 
No.:. E. 772 
ONDERWERP: Duit se kranten. 

-- ' 

·ACDf 
fJ}'Jf; 

In antwootd op Uw vraag op het schutblad van CO 89438 dd. 25.7.1950 
doen wij U de lijst met Duitse kranten toeko:men1 mt achter de 
namen Sardine's opmerkingen over de polititieke richting van de 
betr. krant. 

Hamburger Abendblatt 
Die Wèlt 
Die Zeit 
Sontagsblatt 
Das Wort 

Allgem.K0elnische Rundschau 
Koelner Stadsanzeiger 
Koelnische Rundschau 

Nordwest Zei tung 
Ostfriesenzeitung 

Wuerzb.Kathol.Sonnt.Blatt 
�in Post 

Das Steierblatt 

Franld'urter Rundschau 
Frankfurter Al lgemeine 
Die N�e Zei tung 

Te xti 1 wir tee haft 

Die Welt 

Sueddeutache Zei tung 
s.z. im Bild

Herz D8.m9 
Neue  Post 

Heim und Vtfel t 

Welt run Sonntag .,/ 
Telegraf 

Westfalenpost 

O effentl • Anzeigen"f' .den 
.u. 

arz 

Die Rheinpfalz 

Oeffentl. Anzeigen 
Mi tteilungsbla tt d. Beamtenschutzb. 
V!estfaelische Rundschau 

Onafhankelijk 
Il 

tl 

Il 

11 
(Protestant) 

CDU 
Onafhankelijk 

CDU 

Ona.fhanke 1 ijk 

11 

11 (dochter-krant van 
Nordv,e s t Zei tung) 

CDU 
Onafhankelijk 

nil.et bekend 

Onafhankelijk 
Il 

Amerikaanse krant voor 
Duitsers 

Partij-loos 

Onafhankelijk 

Il 

tt 

Pa rtijloos 
Ge ill.weekblad" 
lijk 
Onafhankelijk" 

Onaf'hankel ijk 
SPD (met Britse 

CDU 

Onafhankelijk 

Onafhankf!lijk 

Il 

Niet bekend 
SPD 



Verbinding: No. 12 ���1 
Agenda: 1480 

VERT 

Betreft: Dr. E. HURTER 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Betrouwbaarheid 

Bericht op schrijven van 3 Juli 1950, No. 86889 van he"t M.v.B.Z. 

• 

• 

Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven werd een 
onderzoek ingesteld naar 

Dr. Edwin HURTBR, 
geboren te Zürich (Zwitserland), 9 Juni 1919, van beroep jour
nalist, wonende '.!:hor be ckelaan 515 te 's-Grave:ri.hage. 

Betrokkene is op 7 October 1947 in Zürich gehuwd met 
Julia Berta FURRER, 

geboren te Zürich, 22 Mei 1920. 
Het echtpaar heeft geen kinderen • 

Dr. HURTER, die evenals zijn vrouw de Zwitserse nationaliteit 
bezit, vestigde zich in Juni 1947 in de gemeente 's-Gravenhage, 
komende uit Zwitserland. 

Hij is vertegenwoordiger van de 11 Neue Züricher Zeitung 1
1 

voor Nederland en B3lgie, in verband waarmede hij dikwijls naar 
Belgie reist. 

Hij is voorzitter van de "Buitenlandse Persvereniging 11 • 

Bij één der omwonenden en een hospita bij wie,Dr. HURTER en 
zijn echtgenote van 1947 tot December 1949 op l:amers hebben 
gewoond, staat het echtpaar gunstig bekend. 

Deze personen we·ten echter hoege11aamd geen bijzonderheden 
te vermelden over het doen en laten van betrokkene, of over 
zijn politieke orientering. 

Een ander betrouwbaar persoon, die sinds enige jaren op 
vriendschappelijke- en vertrouwelijke wijze omgang heeft met 
Dr. HURT R, was tot voor kort nie"t in staat te verklaren hoe 
Dr. HURT2;R op politiek gebied was georient.eerd, hoewel hij hem 
beschouwde als een liberaal. 

Bij eén daarna op omzichtige wijze in die richting ui"tge
lokt vertrouwelijk gesprek, verklaarde JJr. HURTc;R niets te moe
ten hebben van het communisme en in het geheel geen sympathie 
te hebben voor een communistisch regiem. 

Bedoelde persoon, die ook voordien nimmer had getwijfeld 
aan de politieke betromvbaarheid van Dr. HURTER, verkreeg bij 
bedoeld gesprek de stellige over"tuiging, dat Dr. HURTErl hierbij 
volkomen oprecht was. 

Een bevestiging hiervan zou kunnen zijn he1; feit, da1; Dr. 
HURTER tijdens bedoeld gesprek een naam noemde van een buiten
landse journalist, die hij een communist en een duistere fi
guur noemde, te weten de bij Uw dienst bekende Hongaar Paul 
B.AL.u.AS, wonende te .Amsterdam, die bestu_urder is, ot is gewe ,rnt
van de 11Buitenlandse Persvereniging 11 • 

In vorenbedoeld gesprek liet Dr. HURTER uitkomen, dat hij 
uit de aard der zaak, en vooral als voorzit"ver van de Bui""Genlan 
se Persvereniging, het nodige journalistieke contact onderhoudt 
met personen van de Ruso:is::he legatie, evenals hij contacten on
derhoudt met personen v-1n al..1.e andere legaties, z_oaat het ook 
wel is voorgekomen, dat hij bij bepaalde ofiiciële bijeenkom
sten of gebeurtenissen, in gesprek trad met een vervegenwoordi
ger van de Russische legatie. 

Dat Dr. HURTER een instrument zou zijn in de handen der 

{ 

Russen o:t' dat hij sympathie zou koesteren voor het communisme, 
is bij het onderzoelc vooralsnog op geen enkele wijze gebleken • 

... J In de administratie is niets ten nadele van het echtpaar
-nHU T� bekend. (B'nde) 

.



NOTA I 

V'än: KARA 

Op 3.8.1950 is aan Sardi� onder nr. CEH/50/265 een af'schrift vah ·de lijst 
b�rende bij 89438 toegezonden med; de vraag wat de pol. inslag van de kranten 
is. 

3.8.1950 fµ 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 
· •. GRAVENHAGE� 8. JUL 1950

Bureau: Ka.bi..."'let
No.: A 52/50

· Bericht op brief van Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag. 

tekening, afdeling en nummer nauwkewig te vermelden 

betrelfende Duitse couranten voor
in Nederland gedetineerde 

t>tJ :_ÏJ_ 
- O(""J.. 

V e r t r o b. w e 1 ij .. k • 
Duitsers. 

• 

Onder verwijzing na.ar bijgae.nde lijst 
van Duitse bladen heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 
te verzoeken mij te willen mededelen of U iets be
kend is nopens de politieke inslag v�n bedoelde 
bladen alsmede of daBrbij soms couranten zijn, 
welke uit politieke overvvegingen ongeschi ::t moete 
worden geacht om door in Nederland gedetineerde 
Duitsers te worden gelezen. 

DE 1ifIINISTER V.A.!� JUSTITIE, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de �'U'deling Politie, 

Aalt � 11!1:'. J. P. G. Goos sen)
het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Hoofd v.d.Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, Javastraat 68 
te I s-GRA VENRA.GE. 

t.a.v. Jhr.Wir. r.J.Th. Serraris •

• 
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Hambu1'ger .Abendblatt 
Die Welt 
Die Zeit 
Sonntagsblatt 
Das Wort 

illgem. Kölnische Rtmdschau 
KÓlner Stadsanzeiger 
.KÖlnischeRundscbau 

Nordvrest Zeitung 
Ostfriesenzeitung 

Würzb. Ka.thol • .Sonnt. Blatt 
Ma.in Fos-t 

Das Steierbla.tt 

�ter Rundscbau 
F .can.k:f'urter Allge.neine 
Die Neu.e ?.eitnng 
Tex:tilwirtsoha:rt 

Die Wel.t 

SÜddeutsche Zeituog 
s.z. :im Bild 

Hers� 
Neue ·Post 

lie:imwelt 

Welt atu Sonnta.g 
îelegi·a!' 

Westf'a.lenpost 

Öffentl • .Anze:i,gen f.d. Ha.rz 

Die Rheinpf'al.z 

Öt'fentl. lU'lzeigen 

14itteilungsblatt a. Beamtenschutzb. 

Westf'äl� Rund.schau 

Hambm·g 

fl 

Il 

Hamburg Wld Bremen 

n 

n 

Oldenburg 
Oldenburg en Leer 

Wurzborg 
tl 

G-raz 

" 

tl 

Il 

Essen 

Mánohen 

DÜsselào.t•.f 
tl 

Hannover 

Berlin 

Meschede 

st • .Andreasberg 

Frankenthal 

.Bad Kreuzna.ch 

Godesberg 

Dor'bnund 
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,.IT.UdT.i:;;.lIE VJUl 

BIN nf.NLANDSE ZAK.EU 

Uo. 86Fe9 

Bijl.! gene 

Betr. : Dr E. HURTER 

's-Gravonhage, 3 Juli 1950 

VJ!.TITROU\1l1LIJK 

Hierbij Moge ik U verzoeken mij te willen doen inlichten betref
fende de :politieke antecedenten en relaties van Dr E. HlJRT.ill. wonende te 
's-Gravenho.ge, Thorbeckelaan 515. 

1·15 is voorzitter van de buitenlandse Persvereni ing en is ver
bonden aan de !Teue Züricher Zeitung te Zttrich. 

Aan een bericht, waarvan de waarde dezerzijds niet beoordeeld kan 
worden, ontleen ik, dat HURTER een instrument in de handen van de Russen 
zou zijn. 

Ann de Heer lioofdcornmissaris van Politie 
te 
's-GRA VENI!AGE 

HET HOOFD VA.� D I DI UST, 
Namens deze, 

Jhr 1Jr W.J.Th. Serraris. 

Ontv, bew:._ ...................... :.� ........ 2 ........... ..,

Rappel : ... .L .. � ..... ,f.P. •. ;.............. . 
r. 

Antwoord · ......... , ......... ..' .. -... -•._ .......... " 
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Ag. nr : 

OD 12:; 

OD 288 

86889 

UITTREKSEL 

Naam: RUSSISCHE AMBASSADE 

Naam: PERS 

Afz. : ICB. Datum: 5-6-50 

Aard van het stuk: rapport 

Op de filmavond, die op 17 ei 1950 gehouden werd in de Russische ambassade 
waren o.a.. de volfe:nde personen aanwezig, 
IGNATOFF, de Russ.schilder SOLLOGUB, DIO:NYSIUS, BDRTER, van SASS, BLEY en 
AFRIN. 
liURTER zou een instrument zijn in de handen van de Russen.IGN.A.TOFF van ojdgi
ne Rus, woont in Amsterdam en zou grootma.gnaa.t in houthandel zijn.Heeft vnl 
belangen in Finland. Spreekt perfect Russisch, maar zou doem alsof hij het 
slechts gebrekkig kent. 

Uitgetr. door: G .W •
Op aanwijzing van: CVV II 

Datum: 26-7-51
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Hoogezand, 20 Mei 1950. 

--- Qt. 3 j !. '> 2JI 

April 1950. 
-·

ACDJ &6Js2

. De uitgeverij van Seggers en Kremer is gevestigd in pe 
ceel Hoofdstraat 6 te Hooge

.
zand. Hier werken de volgende persone�

�, 1. Rammelt li'rederik Kremer, geboren te Hoogezand 11-9-18, van be1
roep uitgever, wonende te Sappemeer, Noorderstraat 57. 

-1 2. Hijman Bonewit, geboren te Amsterdam 5-1-14, van beroep reda1c 
wonende te Hoogezand, Zuiderstraat 57. 

-• 3. Sarina Alida Smidt, geboren te Sappemeer 2-2-34, Nederlands He
vormd, van beroep kantoorbediende, wonende te Sappemeer, Noorder
straat 125. 

-f 4. Gesina Scholtens, geboren te Sappemeer 7 October 1890, van be
roep kantoorbediende, wonende te Sappemeer, Noorderstraat 127. 

De drukkerij is gevestigd te Sappemeer, Noorderstraat 57.
Hier werken de volgende personen: 

-1 1. li'rederik Remmelt Kremer, geboren te Hoogezand 3-7-14, van 1'e
roep drukker/uitgever, wonende te Sappemeer, Noorderstraat 56. 
2. Pieter de Vries, geboren te Marum 14-7-1905, van beroep typo
graaf, wonende te Sappemeer, Kleinemeersterstraat 52. 

--i 3. Meindert Siccama, geboren te Sappemeer 6-9-1905, reiziger in
drukwerken, wonende te Sappemeer, Lutherse Kerkstraat 84. 

�l 4. Luitje van Bon, g�boren te Sappemeer 11-9-1909, van beroep
pograaf, wonende te Sappemeer, Lutherse Kerkstraat 86. 
5. Eildert Tuitjer, geboren te Onstwedde 29-11-31, van beroep

vi 
pograaf, wonende te Sappemeer, Noordbroeksterstraat 51. 

A1 6. Geert Du.itscher, geboren te Noordbroek 22-4-1898, van beroep
letterzetter, wonende te Sappemeer, Kleinemeersterstraat 55. 
Van bovengenoemde personen is niet vast komen te staan of zij bij
een politieke partij zijn aangesloten, doch blijkens ingewmnnen 
inlichtingen zou niemand sympathiek staan tegenover de c.p.n. 
Geen dezer personen wordt genoemd in de administratie van de Poli
tieke Dienst alhier. 

In het "Nieuwsblad" worden alle aankondigingen voor com
munistische bijeenkomsten steeds tijdig opgenomen, doch dit gebeurt
met alle aankondigingen-voor zover zij Hoogezand-Sappemeer en naas
te omgeving betreffen. Voor de samenvoeging van de gemeenten Hooge
zand en Sappemeer, was zowel de drlÏlkkerij alsook de uitgeverij ge
vestigd te Sappemeer, waar de c.p.n. fractie in de gemeenteraad de 
meerderheid had. Het is wellicht mogelijk, dat de redactie des-

1 
tijds door een zekere angst is gedreven om alle mogelijke communis
tische aankondigingen op te nemen, daar zij anders bevreesd waren 
hun klanten te zullen verliezen. En het is zeer wel mogelijk, dat 
dit nog zo is • .Als voorbeeld moge het volgende dienen: 
"Op Zondag, 30 April 1950, was er een c.p.n. vergadering in zaal 
Vroom aan de Noorderstraat te Sappemeer. Spreker was de heer Haken.
Van "Het Nieuwsblad'' was niemand op deze vergadering aanwezig. 
Toch stond er in een nummer van "Het Nieuwsblad" van Woensdag, 3 
Mei 1950, een kort verslag :bl van deze vergadering, waar o.m. in 
stond, dat de vergadering goed bezocht was. In werkelijkheid waren
er echter maar 35 be zoekers." 
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RAP PORT ACE • 

Betr: Buitenlandse Persvereniging in Nederland. 

Bijgaand stuk is een fotocopie van een van KB ter 
inzage ontvangen origineel. 

ACD, 12 Mei 1950 T.F. Noyon 
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BUIJEHLAHDSE PERSVEREHIGIHG IH HEDERLAHD 
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A ... RT .... ft 
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 13 Maart 1926 en van 17 Janu"r 

-AC8/ '1 CAHociation de la Presse Etrangère aux Pays-Bas 
Foreign Press Association in the Netherlands OAl· l't ( 'p 
AUBliiDdischer PreHe-Verein in den Nlederlanden C 

cretariaat: Tesselschadestraat 

')( 1 DR E. BlJRTER, 

• • 7(,'!,l/ PAL BALAZS, __.--,

-·M. S. VAZ DIAS, 

-, J. E. DE LAET, 

- l H. G. KERSTING, 

DJI.NitL L. SCHORR, 

- f E. F. ZANOLI, 

BESTUUR 

President, Den Haag, Thorheckelaa11 515, 
Telefoon 3396';8 

Vice-President, Secretaris. Amsterdam. 
Tesselschadestraat 29, TelPfoon 80659 

Penningmeester, Amsterdam, 
Postgiro 54321, Ned. Standaardbank. 
Reijnier Vinkeleskade 75, Telef. 95021-45832 

Adjunct-Secretaris, Den Haay, P«rkwey 38. 
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Volgens -een ontvangen mededeling zou "Het Nieuwsblad 1
uitgeefster 3.eggers' en Kreme.rs·Uitgeverszaak, Hoofdstraat
6 te Hoogezand, in welwillende toon· over het commun isme 
schr ijven en· zouden aankondigingen-voor commun istische. 
bijeenkomste� steeds tijdig daarin worden opgenomen • 

. 

.Ik moise U verzoeken mij ·te v.rillen doen beriehten of
het vorenstaande door U bevestigd kan, worden en, i�dien 
het juist wordt geacht, mij in kennis te ��llen doen 
stellen met d� oorzaken, die tot déze houding aanlei
ding ge ven ... 

Gaarne zal ik daarbij de namen,·pers onalia, politieke
antecedenten en verdel' •Van belan& zijnde aegevens ontvan
gen van de person e,n, die aan genoerr'd blad medewerken, ter
wijl ik mij houd aanbevolen voor alle verdere ter zake 
dien ende informaties. 

De Heer Corpschef van Politie
te 
HOOGEZAND-SAPPF.liTEER. 

l mi HÜ.OFD VAN DE 

/ . , namens deze: 

� 
/ � � � 1.aeta;



Aan_/ 

Van� 

--------- t, 
2 bijlagen. 

NIEl O.K. 

t..CD/ '1 

.JZt.._/:C: 

;- f, APR. 1950 
--

ACD/ 0 3 IIV

1 April Hl50.

M . .,. v.117 

Bijgaand wordt, gemerkt met "A11 toegezonden een knipsel, 

weergevende een verslag van een vredesvergadering gehouden te 

Sappemeer. 

Hoewel waarschijnlijk door de plaatselijke I.D. reeds 

een verslag werd gezonden, wordt het bijgaande Qoorgegeven, omdat 

het geknipt werd uit "Het Nieuwsblad" (bijlage B) en daarbij van 

de zijde der bona-fide arbeidersbeweging, werd bericht, dat men 

enigszins wantrouwend staat tegenover redactie en/of verslaggever 

van genoemd blad, omdat reeds bij herhaling zou zijn geconstateerd, 

dat berichten over communistische bijeenkomsten e.d. steeds wel

willend gesteld en tijdig worden opgenomen, terwijl zulks met be

richten uit andere richtingen niet het geval zou zijn. Misschien 

bestaat hierin aanleiding een nader onderzoek te doen instellen, 

hetgeen wel verantwoord mag worden geacht, omdat in de betreffende 

landstreek een sterke communistische minderheid bestaat en van 

andere zijden weinig invloed op de arbeidersmassa wordt uitgeoefend, 

waardoor een min of meer "meegaande" pers bepaald funest zou kunnen 

worden.-EINDE-



MINISTERIE VAN 
BililmNLANDSE 2.AKEN. 

No.: 80753 

Betr.: Boekwerk. 
Bijl.: Een. 

. , ·"1}J(\ó,avenhage, 16 ""'"'

\�,;/ VllllrROUWh1IJK.

Hierbij retourneer ik U � het exemp,laar 
van "l)i:r Uranbergbau in der Sowjet,zone" met dunk voor de 
verl�ende inzage. 

HET HOOFD V/i..N DE ll ENST, 
Namens deze, 

1950. 

.Thr trr W.J.Th. Serre.ris • 

.Aan de Heer Hoofdcommissaris van '.Politie 
te 
AU3TERDAM. 



No.578-50. 

Bijlage: 1. 

VERTROUWELIJK. 

.. 1 MRT 1950 
----

AëöJ �o 7-s- ?>

22 Fe ruari 1950. 

Hierbij wordt U ter kennisneming toegezonden een 

exemplaar van "Der Uranbergbau in der Sowjetzone", 

uitgegeven door het informatiebureau van de Sociaal 

Democratische Partij van Duitsland. 

Daar dit boekwerk slechts voor zeer beperkte tijd 

werd afgestaan, wordt verzocht om terugzending op 

uiterlijk 8 Maart a.s. 

=========================-=-=----===-=--============= 

No.13. 1 F2. 



No: �.- DIENSTGEHEIM. 

Onderwerp: "Belgische Weekbladen".-

Bijlagen drie. 

20 Januari 1950. 

AC # JtP3.2.I

Onder toezending van bijgaande exemplaren 
van "DE VLAAMSE LINIE","SEPTEMBRE" en "OPSTANDING0

, moge 

@êk U berichten, dat het Belgische Weekblad "ROMMELPOT" 
sedert Zaterdag, 31 December 1949, nog niet weer is ver
schenen. 

w.-



Verbinding: No.12 

Doss.106/27 

Bijlage: 1 

G E H E I M. 

2::i November 

QV ·TO�

i_'

Hierbij wordt tee gezonden No. 33 van 16 November 

van het orgaan "De Vrije .Pers". (einde) 



, . 
. .  ' 

Hierrntè e rcoge ik t; berichten, dat ik rr.et 
betrelrJdng tot de gan5 von zaken bij het dat;blad nDe Tele
graaf,., v.in goed-ir1geJ ichte zijde, net volgende v-erna'D.; 

"llet aantal abor,né' s van n.DP- Telegraaf" en hf>t 
".llli.euws vsn de .Dógn ·, bed roet:; per l .t,oveznber j .1. tezamen 
pl.IB.�50C-0, Bij 0€ werfBctie heeft de directie var. beide 
bladen zich tot de voorm.:i lige abonné' s L';ericht, daarbiJ 
van de veronderstelling uitgaande, dat jeze »na enig€ on
derbrf'ki.r:g" het t..:.aa we€r noTr::a�l :i-,ot.den wille!f on�van1;en. 

Deze actj e heeft bi.j lange w niet net r-esu.ltéi.at 
ope;eleverd, hetwel.k men hud ver.vacbt. 

Met numet blij ken ''!je Volkskrant'' en ''Het· Parool" 
. 

Il 

de ccncui�rentie. van "De Telegraaf'' en r.iet �ieuws van de
üag'' rr,et succes te doorstaar... 

De orgaru sa"tie van de reàactionel�- en zake] iJke 
d ie.nsten ·van •iDe Telegraaf·• in bet bui tenla.ad vlot ook nog 
niet erg. Hier speelt het èeviezeogebrek een grote rol, al
hoewel b.v.b.io Be�giä, wbar "IJ�lflgraaf" vroeger een be
langrijk èiantal abonné's ha-d, eéD vrij ·grote reserve tegéq 

., 

het blaà aan de dag gelegd wordt. 
De resulteterr van het kantoor te Brussel, waarvan 

Dr�Albert va.Tl de .Poel, afko_:mstig uit � als �j op
treedt en gevestigd is in t.otel Bedfv:-d, Zuid straat 215 te 
Brussel, zijn tot beden (volgeru:i eigen uitlatine; Vi3-n de

Van de .Poel) niet gunstig�-



NOTA 

Van: KA-R.A. 

U i'!"r,·s11 .... 'KT 1 ilGt \/... 
_ 

� u .TrJfîGEr-
1 '"' . . ?; 

:. . 

········-·-.·············· .... 

. ! f. no. ,• 1. 3 • . ......... � ..... =.. . 1
: foo : :r .,.. ' ······'}-er·--··--···· 

Op 23-1.1-49 werd aan Sardine een brief geschreven, hummer 
CEH/49/264(70515), waarîn Sardine verzocht werd onze d ienst 
geregeld materiaal van d:! persdienst vande Britse Ambassade 
toe te willen zenden, zie ver0oeK van BXI op schutblad 
co. 70515. 

25-11-49. ��-.' 

/� 
. 
... 
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AAN 

Verbinding No.28 

No. VD. 1.381/49 

ONDERWERP: 

"Toezending geschrift, 
uitgegeven door de 
Engelse Ambassade".-

rps15 
8 SEP. 1949 

27 SeptembB� 1949 

Wellicht ten overvloede heb ik de eer U hierbij ter 

kennisneming te doen toekomen een gecyclostyleerd 

geschrift, inhoudende verschill.:mde gegevens over 

verhoudingen met Sovjet-Rusland, uitgegeven door de 

persdienst van de Engelse Ambassade in Nederland, ten 

dienste van de pers.- Ei n d e .-

de Heer HOOFD VAN DE 
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68 

te 

's- Gr a v e n"h age .-



No.70322 

Uw Mo.: u l.915 1 - c ó6 - �c 1. 

Betr .• : S ••• D., · Info:r111atjonsdienst. 

15.11.1949 

In ant7.'oord op Uw schrijven onder U 19150 - C 56-
KO 1 dd. 21.9. '49 '1101;;1'!1 ik U mcdedel n qat uit VArschill nàe o.I'l vt1-
ringen van "SOPAD ." in het verled n int r"sstmt gcg vons wer<len ge-
put. 

Cklarn znl iK dus re_ .. l�tig c:e te verschijnen 
nU!llllters ve.n uQo:iiwr .. " v'.!:n U ent ·r n___ n. 

', ocnr.:;c1.ijnlij: z 1 i:i de toel::o:.st (.c uitge.ve 
m.�andeli jko geschit)den.

Aan de lit'ler Ref11!t:·in:·8cC.r.ll'l.iesaris 
in Algcrmene Dienst 
Plein , .813, No .4 
'S-G�V.d�:..�GI, .• 

K.A. 



e 

@ 

21 S_ep:ternber 194.-9 

1 

1 

12 P. 1949

U 19150 - 0 56 - KC 1 L�:: __ --4'.°3 IA-
Betr: SB>, inf'ormationsdienst. 

•• Bijgaand moge ik U een numner van boven-
genoema, blad ter inzage doen toekomen. 
Gaame zou ik van U vernemen of U interes
se hiervoor heeft. Indien dit het geval 

� is zal het mij waarschijnlijk wel mogelijk

1:jn U een eX8J1!Plaar hiervan te laten 
,
�

zorgen. 

A. 

Aan het Ministerie.van Binnenlandse Zaia,n 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE.



.!i2,: 46 3. - GEHEIM. 3 September 1949. 

s Onderwerp: "Her-verschijning van het 
dagblad "De Telegraaf".-

____ �_ .. -"-l -1.t:PtP
)/--1 

s,4,- s:-/� 

Met verw1Jz1ng naar d.z.schrijven,No:'56, 
d.d.29 Januari 1949, betreffende bovenvermeld onderwerp,
moge ik U berichten, dat ik heden uit goed-geinformeerde
bron, het volgende vernam:

"Op Maandag, 12 September a.s.zullen de dagbladen 
"De Telegraaf" en "De Courant - Het Nieuws van de Dag" 
weer herverschijnen. In tegenstelling tot vroeger, zal 

/ 

"De Telegraaf" niet meer met een Ochtend- en Avondblad 

), 

uitkomen, doch slechts met een Avondblad. De abonné's, die 
, . � · zulks wensen, kunnen als Ochtendblad "De Courant - Het
\ ,,.vv I,t � Nieuws van de Dagn betrekken, welk blad des morgens vroeg

. \�çJ1JJP� j,zal verschijnen. Dit laatstgenoemde blad zal zijn bedoeld 
J · als het blad voor de massa en daarom uiterst populair ge-

1J.Y • redigeerd worden.

·: }»·' Wat de kapitaalsverhoudingen in de N.V. "De Tele-
M,-J · graaf 0 betreft, behoort thans de onderneming weer geheel/V aan de familie HOLDERT.

Gelijk bekend, waren er vier rechthebbenden :
drie dochters en een zoon Holdert. Deze laatste is wegens
dienstneming bij de vijand, veroordeeld, terwijl zij� ver
mogen ten gunste van de Staat verbeurd verklaard werd.

De Staat heeft nu het hem teekomende vierde deel
van de aandelen weer aan de overige aandeelhoudsters terug
verkocht. ·

1 

De voornaamste actionaire is thans Mevr.KOK-HOLDERT 
die haar stempel op het geheel drukt. Deze dame is practi

� serend katholiek en mede aan haar invloed is het te danken,

1 dat de beide nieuwe bladen in minder "neutrale" en meer 
, Christelijke zin geredigeerd zullen verschijnen. 

Daarnaast zullen de beide bladen uiterst anti
marxistisch, zowel anti-socialistisch als anti-comromnistisc 
geredigeerd worden. 

Naar mij werd medegedeeld, zullen •• beide bladen van 
de bestrijding der marxistische ideologieen hun voormaamste 
taäk maken. 

Alhoewel zulks aanvankelijk niet meer in de bedoe
ling lag, zal de Heer GOEDEMA.NS, uiterlijk nog voor de 
tijd van twee jaar, de algemeen-hoofdredactionele leiding 
uitoefenen. 

Dagelijks 
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P Dagelijks redactieleider van ''De Telegraaf" wordt 
de vroegere redacteur-binnenland, Mr.STOKVIS, terwijl als 
dagelijks redactieleider van "De Courant - Het Nieuws van 

(J i de Dag" zal optreden, de Heer VAN LEEUWEN, voorheen redac
� r-!l:;>, teur-Kunstzaken van "De Telegraafn. 

t+/:. , (• Mr.Dr. VAN MAASDIJK, thans particulier secretaris 
[ y..�P, van H.M.de Koningin, te i: wien" aanzien het plan bestond, 
(l. wt, hem op de duur met de hoofd-redactionele leiding te belas-
v-- ten, heeft zulks geweigerd. Hij freqaenteerde de post van 

redacteur voor Middel-Europa, ook al omdat hij in Oosten-
rijk een villa bezit. Aangezien "De Telegraaf" voorlopig 
over te geringe deviezen beschikt, om diverse buitenlandse 

. , posten te bezetten, ka n zij aan een volledige redacteurs
�/ /1-'/!/I · post in Oostenrijk voorlopig niet denken. De Heer VAN MA.AB: ·C)_y •. lJ !À· DIJK wordt thans ::edacteur te Parijs. 
1, 1 b Te Brussel zal als van ouds, wederom een kantoor 

(L, 'µ van "De Telegraaf" worden opgericht met een volledige Brus-U selse redactie. 
De leiding van dit kantoor is opgedragen aan de 

bekende Dr.Albert � DE POEL, te Breda woonachtig, thans 
nog in los verband werFz'aam bij "De Vlaamse Linie" , die 

dus per 12 September a.s.als Brussels redacteur van "De 
Telegraaf'' gaat optreden. 

Voor wat het personeel in het binnenland betreft, 
is dit grotendeels uit de oude staf afkomstig. Uit de orga
nisatorische maatregelen welke zijn getroffen en de omvang
:i;ijke bezetting van de populaire rubrieken als "Sport" en 
'Gemengd Nieuws" blijkt, dat "De Telegraaf'' met aanwending 
van grote kosten een blad wil brengen, dat in korte tijd 
de oude plaats weer zal innemen. 

"De Telegraaf'' en haar volksuitgave hopen dit te 

bereiken door een uiterst actuele berichtendienst, zowel 
in binnen- als in buitenland. 

Alle buitenlandse posten hebben opdracht gekregen, 
des avonds op een bepaald uur eigen berichten per telefoon 
naar Amsterdam door te geven en zich daarbij van de inter
nationale persbureaux onafhankelijk te maken. 

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan SRelle 
en korte berichtgeving. Vooral de Sport zal worden gee�loi 

�.vJ�,v)� �l<- ��KÊJ
e

c
e 

e����!!�o!
8

v���:;:;f��;�-i�!��
n

�e:�1�: t:;: 
. tJ .. �fr-f�l.4 wijl in geheel het land een groot aantal medewerkers is be-

�l1r1 ... J noemd. 
\ � I tl 1 ' Te verwachten is, dat de beide bladen vrij spoedig 

weer een belangrijk aantal abonné's zullen hebben en dat 
zowel de grote bladen als "De Volkskrant", !!Het Parool", 
"Trouw" en "Het Vrije Volk", als de provinc!ale pers, 
schade ervan zullen ondervinden. 

De beide bladen zullen zich in eerste instantie 
richten tegen de "gastbladen" van de Drukkerij "De Tele
graaf", alzo tegen "Trouw", "Het Parool", "De Volkskrant"
en daarnaast tegen "Het Vrije Volk". 

Terwij 1 
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Terwijl "Trouw" ideologisch over een meer vaste 
,�ezerskring zal blijven beschikken, is te verwachten dat 

( 
Het Parool't zich op de duur niet zal kunnen handhaven en 

dat ook "Het Vrije Volk" in de grote steden aan "De Courant 
.Het Nieuws van de Dag", veel abonné's zullen verliezen. 
Ook "De Volkskrant" zal een belangrijk deel van de huidige 
oplage verliezen en wel het z.g.n.treinpubliek. 

De verwachting van ex-politieke delinquenten en 
opposanten, dat "De Telegraaf" het nationale oppositieblad 
zal worden, zal niet worden verwezenlijkt, daar "De Tele
gra T Juist wil vermijae·n als zodanig teboek te komen 
staan. Dit zou duidelijk blijken uit de instructies, welke

daaromtrent aan correspondenten en medewerkers zijn ver
strekt. 

Voor het ogenblik is de kwestie va n de hoofd-re
dactie voorlopig opgelost door het feit, dat de Heer GOEDE
MANS uit La.ren nog voor ten hoogste twee jaren als hoofd
redacteur zal optreden. Inmiddels wordt naar een nieuwe 
hoofdredacteur uitgezien. 

Dit zal geen linksgericht persoon kunnen zijn en 
evenmin iemand uit de kringen van "Trouw", gezien de felle 
strijd der bladen onderling. 

Naar mij verzekerd werd, zoekt men thans iemand 
van katholieke huize, die evenwel niet clericaal aangelegd 
zou zijn. 

Volgens de geruchten, zou het in het voornemen 
van ''De Telegraaf" liggen, voor deze post uiteindelijk 
Dr.Albert VAN DE POEL te Breèa, aan te zoeken. 

. In katholieke perskringen wordt het herverschijnen 
van "De Telegraaf" met zekere bezorgdheid tegemoet gezien. 
Temeer omdat een min of meer "gechristianiseerde" "Tele
graafn een groter concurrentie-gevaar betekent dan ri: "De 
Telegraafn in de oude stempel. 

Gezien de verbindingen van "De Telegraaf" in 
rechts-oppositionele kringen, bijzonder in de kringen van 
"Handhaving· Rij kseenheid", is aan te nemen, dat het blad 
de spreektrompet dier oppositie worden zal".-



Uit : PD 981

.Voor : OD 288

Ag. nr: 66620 

Aard van het stuk: rapport

UITTREKSEL 

Naam: EMDE BOAS c. van

Naam: Pers

Afz. : ID A'dam Datum: 23-7-49

Op 5 Juni j.l.kreeg Coenraad van EMDE BOAS bezoek van de inzittenden van de
GZ:-24681=Nederlandse Vereniging van Pers-Foto Journalisten • 

• 

Uitgetr. door: c.w. Op aanwijzing van: CVN II 

Datum: 15-3-51

·49 



64859 29 Juni 1949 

.. 

lq-r: r: or:1"T . ' iJ[l l 
----- - .. _�

Hierbij doen wij U in dank toekomen de pu
blicaties van de PRES3EDIENST. welke Vv1.j 
van U ter inzaee ontvin •. en. 

Aan de Heer P.egeringscomr'lissaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813• no 4 
's-G R A V E N H A G E 



Notitie KA•R.A •. , V 14 

Be stand voor C en B 

Hierbij doen wij U ter kennisname toekomen (moet 'lliterlijk Maandag 27-6-'49 
op de afdeling terug zijn) e en publicatie van de PresseabteUung der Polnischen 
Mili tlr-Mi.ssion in Deutsohland. Indien hier belangstelling voor mocht bestaan 
dan is deze publicatie bij de Economische voorlichtingsdienst verkrijgbaar. 

KA-R.A., 24-6- 1 49 
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ABONNEMENTSPRJJl!I 
f 1.110 p. kwartaal. Franco p. post f 1.711 

TimSOBl.JNT 
WOENSDAGS EN ZATEBDAG8 

(bij vooruitbetaling) Uitgeefster 
PRUS DER ADVERTENTIES : 

12 cent per mm. Zogen. Kleintjes als 
te koop, te huur, gevraagd enz. mini
mum 76 cent (bij vooruitbetaling) 

Seggen' en K.remers Uitgeverszaak 
,,Het Nieuwsblad" e.v. 

Kantoor: Hoofdstraat 6, Hoogezand 
Telefoon 2117 (b.g.g. 2361 en 2361)  

Postrekening No. 436883 

VOOR DE GEMEENTEN HOOGEZAND • SAPPEMEER 

WA A R I N  O P G E N O M E N  O O S T G O O R E C H T  

SLOCHTEREN 

V A N 1 8 7 1 

NOORD. EN ZUIDBROEK 

E N  H E T  N I E U W S - E N  

MUNTENDAM VEENDAM 6N OMGEVIN<ö 

A D V E R T E N T I E B L A D  V A N 1 8 8 8  

Binnenlands Overzicht RECHTSZAKEN 

De 

PAARDEN STIERVEN 
OMDAT ZE MUIZENVERGJP 

HADDEN INGEKREGEN 
Een boer te Rumpt (Betuwe) had Drie in de · Noordelijke provincies

b id op zijn land met muizentarwe ge- niet onbekende en beruchte per�.o-
a r e ·ers werkt. Een zakje van dit spul stond �en stonden t�recht voor het BJJZ,

bij de drinkbak voor het vee. Het ·se
o
rs
f van cassatie. Het waren de Duit-

De Regering over : 

lonen der D. U. W. 
De gemeente Hoogezand-Sappe

meer is er krachtens het desbetref
fende, in de laatstgenomen raadsver
gadering genomen besluit, toe over
gegaan enkele krotten onbewoonbaar 
te verklaren. Vrijwel gelijktijdig 
heeft minister In 't Veld in de Me
morie van Antwoord aan de Eerste 
Kamer inzake het voorlopig verslag 
betreffende zijn begroting de kwes
tie van de krotopruiming aangesne
den. Jarenlang is er niets aàn de 
krotopruiming gedaan . De woning
nood is zo rujpend, dat voor ieder 
krotje liefhebbers zijn. Wij zijn zo 
juist het dieptepunt in het woning
vraagstuk gepasseerd, d.w.z. de wo
ningnood wordt niet meer groter. In 
deze omstandigheden kan men maar 
heel weinig aan krotopruiming doen. 
Slechts in de meest schrijnende ge
vallen - zo zegt de minister - zal 
worden ingegrepen. 

hebben. Men zal trachten het ont- gleed van de plank waarop het stond Le�hoff, Bellmer en Haase van
werp in ieder geval nog dit jaar in- en kwam ten dele in het drinkwater- h

de Groningse S.D. Hoeveel moorden 
gediend te krijgen. Het ontwerp zal Voor de boer waren de gevolger. eb�en deze Duitsers op hun gewe-
een verzekeringsregeling bevatten. zeer ernstig. Twee paarden st}erven

ten .  Maar nu h':111 leven op het spel
Het verstrekken van kinderbijslag enige tijd nadat . zij van het water

l
_ st�at - de Groningse Kamer van het

aan zelfstandigen is door de rege- gebruikt hadden, een ander paard is 
BJJz. Gerechtshof te Leeuwarden 

ring overwogen. In beginsel is be- ernstig ziek. De koeien die van het, verooz:�eelde h�m tot de doodst�af -;IS'Joten een algemene kinderbijslaig- water hebben gedronken blijken ell n. 
u kn1Jpen ze m. toch een _beetJe. Zijregeling voor zelfstandigen te bevor- geen hinder van te ondervinden C �ebben beroep m cassatie aange-deren. Uitge·gaan is van de mening, · , ,. d D c 

· 
dat het. inko,Inen van een zelfstan- HOE LANGER HOE GE ... .,. . .,. � �jag · e Bijz. Raad van assat1e · , -.....,,R . 'h l'.;lei:p echter het beroep. Zij be-dige voldoende dient te zijn voor een De record-jacht neemt hoe langP-)( ou�dus de dood.straf.gezin met 2, kinderen. hoe meer een dwaze vorm aan. Nu• . .  

Industrialisatie is er een pianist die op · het idee I BJJ7,0:ndere strafkamer, Groningen 

Indonesië eri de afsplitsing van deze is. Mede door zijn optreden verloren 

Werel.dnieuws 
België 

Köning Leopold heeft: gezegd, dat 
hij naar België zal terugkeren, in
dien het parlement daartoe besluit. 
De eerste conclusie die men daaruit 
moet afleiden is, dat de volksraad
pleging eigenlijk nutteloos is ge
weest. Dan had men wel direct kun
nen zeggen, dat de beslissing bij het 
parlemeflt lag. 

De volksraadpleging zelf heeft het 
land geen goed gedaan. Er is onrust 
gekomen ; stakingen zijn uitgebro
ken. 

Over het samenroepen van de bei
de kamers om over de koningskwes
tie te beslissen konden Katholieken 
en Liberale. ministers het ni�t eens
worden, met als gevolg, dat premier
Eys�ens aan de Prins-Re.gent het
ontslag van het kabinet heeft aange
boden. De Prins-Regent heeft het
ontslag aanvaard. 

Het begin van deze week heeft de
Regent Eyskens verzocht een infor
matieve opdracht te willen aanvaàr
.den. Eyskens heeft hierin toege-
stemd. · 

Sprekende over het bouwtempo, 
wees de minister er op, dat er mo
menteel een toestand van evenwicht 
is bereikt tussen de aanvoer van ma
teriaal en de beschikbare geschoolde 
bouwvakarbeiders. 

Een redevoering en een· verslag kwam een rec?rd t� vestigen in zon;

r 

Twee figuren, die in Hoogezand
betreffende de industrialisatie van �er ondez:breking _Plano spelen , He- Sappemeer geen onbekenden zijn,
Nederland vragen de aandacht. Mr. is de �uitser Hemz Arntz. Volgen_� stonden Maandag terecht. Dat was
Milius heeft het probleem aange- het bericht van Reuter speelde hJJ in de eerste plaats Wilhelm Hermann
haald in zijn rede gehouden voor de 5 . .  dag�n en 2 uren, . .  en had blare1?- op Lunter uit Enschede, thans 38 jaár.
aanvang van de 54e jaarbeurs. Hij ZJJn :-:mgers toen hiJ er mede ophie!.d, 1 Lunter was lid van de s.s. te Delf
herinnerde aan de consequenties die . WJJ vragen ons. af _hoe het mogehJk

j 

zijl. En hij deed naar hartelust mee 
uit !ie souvereiniteitsoverdracht in 18• dat de man met m slaap gevallen ;aan huiszoekingen en arrestaties. 

gebieden uit het rijksverband in ver- . WAS m.J DE INBREKER 'lilerschillende _ goede Nederlanders 
band met de snel groeiende bevol- . ' 1 het leven o.a. m onze plaatsen Jan HOE EEN INTERNATIONALE king zullen voortvloeien. Gelukkig of was hij het met? . Huitzing en Jan Sangers die daarop OPLICHTER ZICH SCHUll, HIELD

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

kan men zich zowel över de töene- · Toen een politie-agent door Am-1 werden doodgeschoten, verder was 
ming der indusriële bedrijvigheid sterdam surveilleerde zag hij een

l 
hij aanwezig bij hetgeen gebeurde in Hij gaf'zich uit voor bisschop 

als over de landbouw en ook t.a.v. man op een tuinhek zitten, die zich de woning van M. ,Veninga, en bij de Enige weken geleden nam een Nieuw land de buitenlandse handel tevreden be- blijkbaar had gewond · bij het over- arrestatie van K. E. de Haan, die la- bisschop zijn intrek in Genève. De
Er bestaan echter niet alleen een tonen, al zal het nog heel wat moeite klimmen van het hek. De agent stel- . ter in Delfzijl is gefussilleerd. Bij geestelijke heette Mgr. Bellet. Hij 

tekort aan huizen, maar ook een te- kosten om de betalingsbalans in de een onderzoek in, en toen bleek, de heer Wardenaar in Sappemeer droeg de bisschopsring en was zee.r 
kort aan land. Onze groeiende bevol- evenwicht te brengen. dat in het huis, waarbij de tuin be-- was een radiotoestel gevonden:  Lun- welbespraakt. Iedere ochtend ging
king vraagt werk. Het toenemend De devaluatie en de voortgezette hoort, en waar een postzegelhande- ter ging er op af; Wardenaar werd hij de mis lezen, woonde de . ver
aantal boeren vraagt land. Maar een liberalisering van het handelsver- laar woont, was ingebroken. Iri ver- gearresteerd en is in een concenstra- toning van een film bij over gods
aantal zal moeten emigreren, ende- keer met de buurstaten hebben tot band daarmede werd de hekken- tiekamp overleden. Ook aan de ar- dienst, en door zijn prachtige toe
ren opgeleid worden tot îabrieksar- gunstige ontwikkeling bijgedragen. k�immer gearresteerd. Zijn verwon-

i

J·estatie van D. Blaak van Hooge- spraak bracht de bij deze vertoning 
beiders. Om anderzijds werk te heb- Vooral dat laatste heeft de positie dmg bleek echter dermate ernstig te zand was,,,Lunter debet. gehouden co11ecte 350 Zw. francs op. 
ben voor de steeds groter wordende van Nederla;1:d �anmerkelijk ver- zijn, dat .C?Pname in een ziekenhuis 1, .'1ifu is hij �iek, en vertoeft in een Enige fouten die de "bisschop" tij-
groep fabrieksarbeiders, is uitbrei- sterkt. De vr]Jmakmg van de handel nood:z:_akelJJk was, :"'aar men tot am- sanatorium. Maar de officier had dens kerkdiensten had gemaakt, de
ding van onze industrie noodzake- met Duitsland kan niet anders dan putatie van een vmger moest over- 1 geen medelijden en eiste. levenslang. den de kerkelijke autoriteiten arg-
lijk. een gunstige invloed hebben. · gaá�. . .. 1 waan krijgen. Bovendien vond men 

Maar er zal ook nieuw land komen. Het verslag, afkomstig van. de her- BJJ het b�d van de pati�nt .. bleef l De tweede zaak was tegen ,J. G. in zijn bevier verdachte foto's. De 
Reeds is ons grondgebied uitgebreid stelbank is iets meer in mineur. Hier- e�!1 agent zitten. Maar toen h1J weer l

l 
Ottens, oud 42 jaar, vroeger t.e Ho

.
o- !.!eesteli.ikheid waarschuwde de poli

met de Wieringermeer- en Noord- in wordt gezegd dat ondanks de be- b1J gekome� was deed d�. man een gezand en thans te Baarn. Deze tie, en deze stelde een onderzoek in
oostpolder. De inpoldering van het m?edigen4e _aspe�ten, die de econo- merk":'aard1g verhaal. H1J. vertelde I heeft de wnd. groepscommandant Het bleek een internationale oplich
IJsselmeer zal worden 'Alortgezet. Bij m1sche ontwikkelmg van ons land lawaai gehoord te hebbep m �e post-

1 

van de Landwacht te Appingedam, ter te zijn, wie de grond onder de 
de Tweede Kamer is door de rege- biedt, _toc1?- niet :van , een gezonde en zegelhandel. Iemand c;!:e l';1J- toen . Schotema een lijst gegeven met na- voeten te warm !.!eworden was, en
ring een nota ingediend betreffende evenw1cht1ge toestand kan worden ontm?.ette zei dat het ."!111ssch1en goed men van illegale werkers uit Hoo- die daarom meende een poosie in 
de eerstvolgende inpoldering. Voor gesproken. De betalingsbalans zal Z«?� z]Jn om te gaan k1Jken. Dat heeft gezand-Sappemeer. Arr.estaties van Zwitserland te kunnen verblijven 
inpoldering is nog beschikbaar V?or het afgelopen ja�� i?! vergelij- . hJJ toen gedaan · met bovengemeld de heren J. c. Overman, J. Koops, onder de mom van , bisschop.
150.000 ha en deze liggen uitsluitend kmg Tet 1948 wa�rsch1JnlJJk een be- gevolg. . . . · 

i

W· v. d. Berg en enige in het voor- Voordat de politie tot arrestafü•
bezuiden de lijn Enkhuizen-Kampen langrJJke · verbetermg te zien geven, De politie 2;al poi;ren mt te zoeken gaande verslag genoemden was het kon overgaan w:as de vogel gevlogen.Wap betref� de Zuidoos_telijke p�l- zij toont echter nog steeds_ een te- wat er waar Is van het verhaal. gevolg er van. Ottens ontkende, der llgt het .m de bedoeling deze m kort. DE; snell';l en krachtige . grof:! HBS-ER WILDE NAAR DE ZEE maar Schotema bevestigde het lijstje 

TWEEJARIG KINDJE 
twe9 del�n n Je oolderen. Wanneer van de n"7vnllr.mg s�H bovendien b1J F�n Haagse H...�-�r wl!tle. :net c.::::, ·v:an. hr.m. ,gekr"en te hebgP.U. Ver- NA VAL OVERLEDEN Il:l:en het m eens deed zou terzelfder V?o�uring hoge eisen aan de capa-

1 

geweld zeeman · worden, maar zijn �er kon Schotema niet veel verkla- In Amsterdam vie een tweejadP-tJJd. een veel grotere oppervlakte .be- c�teit van _het Ne�erlandse produc- ouders hadden daartegen bezwaar. i;en, daar hij last van flauwtes bleek kindje uit het raam, en viel van een schikbaar k�men, maar de ervarm%, tie-apparaat. Om h1eraa� te kunnen Toen besloot deze 16-jarige jonge- te hebben . Nog verschillende aride- hooJa!'te van vier meter naar beneden. 
opgedaan bJJ het drooglegge:n �n m V:?ldoe:i zal �et . voorlopig "noodzake- man om uit huis te vluchten. Zon- ren werden gehoord, waarbij ver- In een ziekenhuis is het aan de becultuur brengen van de W1ermger- hJk blijyen h1enn belangr]Jke bedra- "der geld doe je echter niets, daarom schillende landwachters Ottens _als komen verwondingen overleden.
meer en N.O.P. heeft geleerd, dat het gen te investeren. gapte hij f 425 van zijn grootmoeder. schuldige aanwezen, anderen met, l'RINS BERNHARD behandelen van een veel groter ge- Tweede Kamer Het gelukte hem over de Belgische Sommigen zeiden zelfs hem nooit IS TERUG IN ONS LAND bied bezwaar zou. opleveren en ex- Woensdag begon de Tweede Ka- grens �e. komen . Maar de Nederland- gezien te hebben. 
tra kosten met z.1ch zou brengen. mer met te praten over Urk. Het se poh,tie verzocht haar Belgische De officier achtte het ten laste ,Zondagmorgen gearriveerd
D.�n moet er weliswaar een 

a
e
n
xtr

za
a
l ontwerp betrof een grenswijziging coll.ega s hem aa?! � houden. Dat ge- gelegde bewezen en eiste 10 jaar Na 2lf.a maand in de verschillende

d]Jk worden aa�ge�egd, maar d en een andere provincie indelina. sch1edd!': toen hJJ .11?- Ha.ssel� was. 
d ftrek delen van Amerika te hebben rond-

een van de beide delen veel eerder Het ontwerp werd met 66. tegen 12 Toen h1J onder pohtieg�le1de m Den zon er a · gereisd is Prins Bernhard Zondag-
oogsten dragen en dat deel is het stemmen aangenomen Dit betekent, Haag terugkwam had J:i.1J �og f 311.64 De verdediger, Mr. Benes, was het morgen in ons land teruggekeerd. De
Ooste�ijk gedeelte. Me.n verwacht, dat _ na aanneming 'van het ont- plus 400 Bel. Francs bJJ zich. hiermede niet eens. Hij voerde be- Prins arriveerde op Schiphol per 
dat dit na 7 jaar arbeid zal droo�- werp door de eerste kamer. _  Urk ONDER ZAND BEDOLVEN , wijzen aan waarom het ten laste ge- K.L,M.-vliegtuig, en werd daar ver-
vallen, en dat . men dan _aan het m zal behoren tot de provincie Over- k d N" 

legde niet bewezen kan worden ge- welkomd door H.M. de �oningin en 
c ltuur brengen kan begmnen Bij bo�wwer , at te JJm�gen acht. de prinsesjes, u · ijssel. wordt wtgevoerd, waren arbeiders -------------------------,=--=/'":;;....�-,

Sociale zaken Daarna werd behandeld het wets- bezig met het aanleggen van een N- .v. 'Aardappelmeelfabriek ,,De To_e,-komst" h M ontwerp houdende voorschriften met kelder· vari 3 meter d1'epte, d1"e bo-De dezer dagen verse enen emo- kk h l"k rie van Antwoord aan de Eerste Ka- betre ing t9t gemeensc appe IJ _e vendien nog drie meter onder de
N C h d mer omtrent de begroting van soci- regelingen tussen bepaalde open- begane grond ligt, Plotseling kwam te ÎeUW Offlpagnle f·n . et gOU 

• 
1n Vogelvlucht 

Men 18 algemeen van mening dat 
de forn'l.11.tetil' zijt>. voelhoorI18 zal 
uitsteken naar een katholiek kabinet 
met enkele liberale ministers, maa:r 
dan liberalen die voor · de terugkee:r 
van Koning Leopold zijn. 

Bolivia 
In Bolivia is weer eens een po

ging tot revolutie gedaan. Tot revo
lutie is het niet gekomen, want l_J.et · 
complot werd ontdekt voordat het 
tot revolutie was gekomen. De op
standelingen wilden profiteren van 
het feit · dat Bolivia tijdelijk te kam
pen heeft met gebrek aan levens
middelen, teneinde de massa achter 
zich te krijgen. 

Finland 
Finland heeft een nieuwe regerjng. 

Het is een regering steunend op een 
coalitie van rechtse partijen, die 
echter tezamen maar 75 van de 200 
zetels in het parlement bezitten. 
Een minderheidsregering dus. De 
premier is Kekkonen . 

Allereerst zal de nieuwe regering 
aan het werk moeten om de verhou
ding tot de grote buurman, de Sov
jet Unie in het reine te brengen. Het 
is echter niet te verwachten dat Rus
land erg soepel zal zijn, nu geen 
links georiënteerde elementen in de 
nieuwe regering zijn opgenomen. 

Uitslag 
Voetl,altest No. 1 5
Deze week · was er een van een 

groot aantal punten. Het hoogste 
aantal behaalde punten was 12 en 
werd behaald doo_r C. Jansen, K. de 
Haanstraat 43, Sappemeer. 

Het begint er naar uit te zien, dat 
de uiteindelijke prijs in handen van 
een dame zal vallen want nog steeds 
is · mevr. L. Bootsman-Brugge aan 
de spits en wel met 90 punten, ge
volgd doo;r Fr. Kielman, Sluiskade 
12, Hoogezand met 88 punten, hier
op volgen met: 

86 punten: H. Heininga, Noord
broeksterstr. 24, Sappemeer; E. 
Meertens, Kalkwijk 0. 4, Hoogezand : 
H. Raspe, M. Veningastr, 35, Hooge
zand; R. Staal, Moesstr. 1, Gronin
gen ;  N. Winter, Torenstr. 6, Veen
dam. 

85 punten: E. Bakema, Wi).helmi
!)astr. 87, San�13�: .J. )'J._l�auw, 
Winkelhoek 43, Sappemeer; J. '.Boots
man, Middenstr. 7, Sappemeer: Th.
Duzink, Groningerweg 41, Foxhol;
H. Groenbroek, Oudeweg 65, Wester
broek: E. v. Kalsbeek, G. Imbosstr.
73, Foxhol : B. Kruisel, Borgwe,s F
223, Foxhol; J. J.' Kuipers, Achter
diep 57, Sappemeer: H. v. d. Laan,
Kees de Haanstr. 85, Sappemeer.

84 punten : St. ten Cate, Kl. Nie
boerweg 44, Foxhol; C. P Huisman, 
Zuiderstt. 16, Sappemeer: G. Olthof, 
Hoofdstr. 100, Hooisezand.: E. H. 
Vegt, Kleinemeersterstr. 81, Sappe
meer; H. Venema, Jullanastr. 1 16, 
Hoogezand. 

ale zaken, bevat enkele punten, die bare lichamen. Dit ontwerp werd er beweging in een hoop zand, die 

wij even willen aanstippen. z.h.s. aangenomen. naast de put lag. Alle arbeiders op 
In de eerste plaats de Ionèn bij de Met betrekking .tot het wetsont- ·een na konden ontsnappen. Deze,

D.U.W, De minister is van mening, werp tot verlenging van de voorlo- vader van zes kinderen, werd bedol
dat de lonen bij de D.U.W. die in het pige handhaving en wijziging van ven. Het duurde ruim een uur voor
vrije bedrijf dienen te volgen, doch de pachtregeling 1945 - dat Donder- dat men hem had bevrijd. Hij was

(Van onze correspondent) 
Morgen is het een halve eeuw ge

leden dat de Koninklijke goedkeu
ring werd verkregen op de stichting 
van de N.V. Aardappelmeelfabriek 
"De Toekomst" te Nieuw Compagnie 
Deze dag zal vanzelfsprekend niet 
ongemerkt voorbij gaan. In het hotel 
Faber zal het gouden jubileum op 
gepaste wijze worden gêvlerd. 

83 1>unten: D. Beetje D: 3J. Sloch
teren ; K. H. BeTkés, Slochterweg 10, 
Sappemeer; A. Blaauw, Achterdiep 
82, Sappemeer; H. D. Blaauw, Kerk
straat 20, Muntendam: H. Middel, 
Kalkwijk W. 58a, Hoogezand · Kl. 
Roggen, Borgercompat1nie 12, Sappe

had. Toen het fabrieksaardappel meer; B, ter Veer, Meesterslaan 22,
areaal weer vergroot werd, was d1 ! Hoogezand; J. Wolthuis, Herenstr.
capaciteit van de fabriek niet meei '  191, Sappemeer. 
voldoende om binnen normaal tijds · 82 punten: B. Bruins, Middenstr.
bestek de campagne te be.ëindige · 62, Sappemeer; P. Corzaan, Kerkstr.Er deed zich toen echter de moge · 9, Hoogezand; T. Kerdijk, Slochter
lijkheid voor met medewerking va 1 straat 90, Sappemeer; G. A. Loek-

niet hoger mogen worden dan deze dag werd behandeld - werd beslo- toen reeds overleden.
laatste. De D.U.W.-lonen houden 

ten de beraadslaging te schorsen De politie stelt een onderzoek in. 
totdat overleg is gepleegd met de verband èn met het loon in de land-
vaste commissie voor de landbouw. ·BI.T EEN INBRAAK TE HAREN 

bouw èn met dat voor grondwerk. Vrijdag werd behandeld het ontwerp werd voo-r f 2500 aan sieraden enz. 
Het is niet mogelijk dat verband ten van wet betreffende de dividendbe- gestolen gunste van de D.U.W.-lonen te wijz1- kin H' · t gen, aangezien dit een toeneming per g. ierover zou glS eren wor- Twee families, die een huis te 

De eerste vergadering van het 
voorlopig comité dat de stichting 
van de fabriek ten doel had, werd 
gehouden op 6 November 1899; er 
werd toen een definitief bestuur ge
kozen, waarin zitting kregen de he
ren H, Boven (voorz. ) ,  J. W. te 
Velde (secr.), W. B. Huisman, G. 
Wigchering, W. de Lange, J. Bulle en 
H. Veerkamp.

van de moeilijkheden zou betekenen, den gestemd. Haren bewonen, en Zaterdagavond
welke particuliere werkgevers en Eerste Kam.er uit geweest waren, kwamen bij hun 
Gew Arbeidsbureaux thans reeds Door de Eerste Kamer is de afge- terugkeer tot de ontdekking, dat er 
herhaaldelijk ondervinden, omdat lopen week allereerst aangenomen ongenode gasten geweest waren. De 
sommige arbeiders thans reeds liever het wetsontwerp tot goedkeuring ruiten van de tuinkamer waren in
blj de D.U.W. werken, dan bij het van · het verdrag tot wederzijdse gedrukt, en zo waren de inbrekers
vrlje bedrijf. hulpverlening inzake verdediging binnengekomen. Toen ze eenmaal 

Wat betreft de opleiding van jonge tussen Nederland en de V.S. met binnen waren was het een klein mensen voor administratieve betrek- 27--4 stemmen. De begroting van kunstje om in het verlaten huis all)kingen bevat de M. v. A. een waar- het departement van Verkeer en laden en kasten te openen, en d�schuwend woord. Er valt een toe- Waterstaat werd . z.h.s. goedgekeurd. · stukken van waarde te ontvreemde nemende werkloosheid te constate
ren onder administratief personeel. 

Groot waren de moeilijkheden, die
door dit bestuur moesten worden 
overwonnen. Daar was bijvoorbeeld 
de tegenwerking van een aantal 
landeigenaren, in het bijzonder wat 
betreft de · watertoevoer, waardoor 
men genoodzaakt was de fabriek 
iets Zuidelijker te laten bouwen dan 
oorspronkelijk · het plan was. De 

stichtingskosten bedr. f 102:744.25% ; 
het eerste jaar bedroeg de productie 

200.550 hl van 390 gram. 

Ouders dienen de moeilijkheden 
te beseffen, welke hun kinderen 
op hun levensweg , zullen ont
moeten, indien zij tot admini
stratieve beroepen worden opge
leid, zonder dat zij daartoe een 
uitgesproken aanleg bezitten. 

Met bzetrekking tot de ouderdoms
voorûening wordt gezegd, dat het ie
betreuren is, dat de wettelijke 
ouderdomsverzekering niet voor 1 
Oct. a.s. haar beslag gekregen zal 

26-JARIGE INBREKER
DOODGESCHOTEN

Een 26-jarige inwoner van Waalre, 
die al versc\'lillende malen wegens 
diefstal is veroordeeld, had zich weer 
dom:: insluiping over andermans 
j!igendommen ontfermd, en werd 
daarom door de politie gezocht. In 
zo'n geval is natuurlijk het huis van 
je verloofde geen veilige schuilplaats 
zelfs al verberg je je op de vliering, 
zoals de Waalrenaar deed. Hij werd 
gearresteerd, en zou overgebracht 
worden naar het politiebureQ,u. On
derweg rukte hij zich echter los en
nam de benen. De wachtmeesters v.
de Rijkspolitie schoten .in de lucht 
doch de man kroop weg in het 
struikgewas. Een later schot trof
hem in de lendenen, waardoor hij
ter plaatse overleed, 

DAM-Bus reed in het Damsterdiep 
Omstreeks middernacht heeft -na

bij Garmerwolde een ernstig ongeluk 
voorgedaan, dat nog betrekkelijk 
goed is afgelopen. Er is daar een bus 
van de D.A.M. met de rechterwielen 
in de zacht€ berm geraakt, omgesla
gen en in het water terecht geko
men. In de bus bevonden zich tussen 
25 en 30 passagiers. Eerst ontstond 
tumult, maar daarna heeft men or
delijk de bus verlaten, daarbij gehol
pen door een aantal jongelui, die na
een feestje huiswaarts keerden. 

De bus vertrok ongeveer 11.30 uur
van de D.A.M.-standplaats te Gro
ningen. Wachtte later nog een poos
je op treinpassagiers, omdat de trein 
laat was, en vervolgde daarna de reis 
naar Appingedam en Delfzijl. Toen
men Ruischerbrug gepasseerd was 
wilde de bestuurder plaatsbewii,:en 
verkopen, welke hi.1 aan verschillen
de passagiers niet bi.1 het instappen 
waren verstrekt, teneinde de tijd, die 
de bus op de trein had staan wachten
In te halen. De chauffeur had gezien,
dat zich onder de passagiers een 
collega bevond, die buiten dienst 
was. Aan hem verzocht hli even het 
stuur over te nemen, terw�jl hij zelf
even met de plaatsbewijzen rond 
ging_ 

Som.mise passagiers beweerden dat 

Personeel 

de man die het stuurwiel overnam 
niet geheel nuchter was. Hoe dan 
ook, de bus werd zonder noodzaak 
steeds verder naar de rechterzijde 
van de weg gestuurd, steeds dichter 
naar het water. Toen geraakten de 
rechterwielen in de berm, de bus 
sloeg om en stortte in het Damster- Tot eerste opzichter werd benoemd 

d" de heer J. Blaauw, terwijl de heer J. iep. 
t Zondag in dienst" trad in de functieDe ruiten braken, zodat he van boekhouder. De heer Zondagwater snel binnenstroomde, waar· 

heeft deze plaats slechts een jaardoor een pl;lniek ontstond. Door een 
bezet en werd toen opgevolgd door noodluik en een nooddeur konden
de heer E Buiter, die gedurende 42 de inzittenden echter allen ontkok jaar de administratie van de fabriekmen, en kwamen er met een nat pa 
heeft verzorgd, nl. tot 1943. Van deaf. 
oprichters der fabriek zijn nog drie

In een nabijzijnd café ko�den de' · in leven, t.w. de heren P. Bontekoe
slachtoffers - waaronder zich .. een \an Hoogezand H. te Velde te Gro
aanta1 militairen, die naar Ap�mge- ningen en B. � Velde te Wildervank
dam gingen en een aantal leerl:?gen Gedurende 48 van de 50 jaar dat de
van de zeevaartschool te DelfzJJl - fabriek bestaat hebben de heren
zich bij de kachel wat warmen. Veerkamp (vader en zoon) een be
Daarna konden zij hun reis met een stuursfunctie vervuldextra D.A.M.-bus vervolgen. De be·1 

De productie stuurder was na het gebeurde v�r· 
dwenen. Hij is later aan zijn woning 
opgehaald. 

De bus was een gloednieuwe wa· 
gen, die de maatschappij gesp11a�d 
had voor het maken van reizen m 
de zomer. Zij was eerst ong"· 
veer een week in gebruik, 

Door de inkrimping van het met
fabrieksaardappelen bepote areaal 
in 1930, die toen slechts 42 % mocht 
bedragen van die van 1928, moest 
naar meer i;rrondstof worden omg"
zien Dit leidde tot een fusie met 
"De Eendracht", welke in 1935 pl:.a.s 

het A.V.B. te Veendam een veevo horn, Julianastr. 21, Hoogezand; H.derfabriek te stichten. Een van Por, Knijpslaan E 445, Kolham; A. voorwaarden was dat dit veevoed r Praktiek-Bos, E 358, Kolham ; J.
- bestaande uit gedroogde vezels - Smit, Uiterburen 14, Zuidbroek.
een bepaalde hoeveelheid aardapp · · Door het aflopen van de competi-meel moest bevatten. Dit maakte d tie zal het ons niet lang meer moge-de verwerking minder intensief b i- lijk zijn onze regelmatige test samen hoefde te zijn, zodat de capacit it te stellen en wij hebben dan ook beaanmerkelijk kon worden verhoo :i. sloten om zodta het ons niet meerGedurende en na de oorlogsja n mogelijk is ten minste 10 wedstrijwerd weer een meer economisc e den in de test te betrekken, over te bedrijfsvoering vereist, waardoor le gaan tot het verdelen van de premies capaciteit weer daalde. Uitbreid 1g die waren uitgeloofd voor het uitbinnen de bestaande bedrijf�gebo • eindelijk behaalde hoogste aantalwen scheen aanvankelijk moeilijk, punten. Wij hadden nog graag de
doch meerdere mechanisatie bracht wedstrijden voor -het landelijke kamde oplossing. Over de resultaten van pioenschap in de testen opgenomen ,deze mechanisatie zijn bestuur n 
comm. van toezicht ten volle te e- doch dit zal moeilijk worden, daar
den. deze wedstrijden een �nkele maal op _.:._ ____________ JL.;..[-;gh..e""s't;-e"":;1/d,/-. c;H':,i�e:::r:on:"'.der :01gt ·de tesf nl5�1t,-
T oogdag Jonge lferk voETBALTEST No. rn
Op 2e Paasdag wordt voor de vier Feijenoord . . . .  -Sparta 

Noordelijke provinciën de jaarlijkse Ajax . . . .  -Volewijckers 
Toogdag van de Jonge Kerk gehou- NOAD den te Zwolle. Belangstellenden zul- VVV · · · . -
len zich herinneren, dat verleden BVV , . · .-TSC • 
jaar deze Toogdag op 2e Pinksterdag Leeuwarden . . . .  -Achilles 
gehouden werd in Leeuwarden en Be Quick , . , .-Frisia 
Arnhem. Gidsen zullen 's morgens HSC aan het station staan om de bezoe- Sneek · · · .-
kers te brengen naar de Grote of Hoogezand . . , .-LSC
St. Michaëlskerk, waar een kerk- Emmen . . . .  -Muntendam 

dienst wordt gehouden. Op de mid- Zwartemeer . . . .  -Zuidbroek
dagbijeenkomst in de Buitensociëteit FVV . . . .  -Meeden 
bij het station zal het bekende leke-
spel van T. B. Morris : ,,Ik z�l her- Harkstede · · · .�V1A
rijzen" worden opgevoerd. Dit spel Noordbroek . . . .  -Heiligerlee 
in de oorlog ontstaan, werd voor het Wildervank . .  , .-Kwiek 
eerst opgevoerd in 1944 in de ruïne PJC . . . .  -Westerbroek 
van de gebombardeerde kathedraal 

Naam: 

. . .  , 

van Coventry in Engeland. In de 
Nederlandse bewerking werd het 
voor de eerste maal gespeeld in 1949 
in de ruïne van de kathedraal van 
Arnhem, ter gelegenheid v� de 
herdenking van de luchtlandmgen
van 1944. 

Straat en No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .  

Verder zal ds. H. A. Visser van 
Amsterdam komen spreken en er
wordt Ji(edacht aan 5Pn,enz ng r· 
muziek. 

Plaats: 

(Inzenden vóór Zondagmorgen 9 uur 
aan ons bureau Hoofdstraat 6, Hoo
gezand). 



00 iA.1ID--flAPPEMEER 
- In de goed bezette zaal vàn het 

,.Puk.hotel" heeb de toneelvereni
� ,,l!I.V.U." �àterdagavond een 
uJ aerilig gegeven. Er werd een 
tweetal inlikke11 opgevoerd. I:li de 
euate plaats een drama in 1 bedrijf 
,,ha eigen hutje" en verder een blij
apl!l in 3 bedrijven "Zijn Zoon". De 
r t1ie wa, in handen van de heer R 
•ijhtra 

a afloop vu het progtammà was 
1elegenbeid töi darulen, waàl'Voor 

•• muziek werd verzorgd tl.oor fle 
her Smit en Smalbil 

- De korfbàlvereniging "Rohda" 
heeft Zaterdagavond haar jaarlijkse 
uiwoering gegeven in het café Poel
man te Foxham. Voor de geheel ge
TUlde zaal werden twee toneelstuk
ken uitgevoerd: .,'n Veurjoal'sdag" 
(ten apel in 3 bedrijven) en "Zöcht 

oar 't peerd en zit er op" een spel 
in 1 bedrijf. Verder was er zang. 

De avond werd besloten met dan-
een, 

- Teneinde ook de jongere leden 
te kunnen geven, het geen hun toe
komt, heeft de Gymnastiek en Athl.
vereniging H.-S. besloten dit jaar 
haar uitvoering .In drie gedeelten te 
jteven. De uitvoering van een aantal 
jonge groepen had Zaterdag j1. p1aats 
in het hotel Faber. Deze uitvoering 
duurde van 4 tot 8 uur. Naast gewo
ne gymnastiekoefeningen werd pop
penkast vertoond en kinderfilms en 
verder was er een polonaise, waarbij 
de kinderen papieren mutsen droe-
1en. 

- De damclub "Houdt Stand" 
hield Zaterdagavond haar jaal'lijkse 
feestavond in het hotel Groeneveld 
b. d. Veiling. In zijn. welkomstwoord 
wees de voorzitter, de heer G. Lam
mers op het belang van het damspel 
voor de geeste1ijke ontwikkeling. Hij 
betreurde het, dat de jeugd zo wei
nig interesse Voor dammen toont. 
Verder herlnnel'de hij er aan, dat éie 
vereniging het volgend jaar 35 jaar 
bestaat. 

Aan de voorzit.ter, die 30 jaar lid 
is van de vereniging, werd in ver
band daarmede een oorkonde uitge
reikt, 

- Dat de heer Joh. van Loenen,
1chllderskneèht in dienst van het 
schildersbedrljf van der Werf te 
Westerbroek1 de sympathie van zljn 
collega's heeft1 bleek Zaterdagmor
ftm, toen hlj m het huwelijk trad 
met ineJ, A, Steen. Schildel's gesto
ken in ubedrljfsuniform" vormden 
toen een erewacht voor het gemeen
tehuis. 

tC/ :;,u.�......_,.. �, -'-"..=,? ,.::.:.��..,;;.;;.;.o,�-=a=;;;;;;t;�K""-,,..-.......... .,;.;.,o.=;,;�::;.t;;iF-"*"""""���;ilÖiii""'-...... """"'� 

:r-. Ä. ru'b n, · id ,b\l� • 1.D O . L I k "'"'V" hl1\d 

f 874.000 is het totàle 
f 952.058, 

L. ohteuifer & in., Zuidbl' . •  21.D-40 0 G,Ymrtalt1• \lèt\,.11°'-' 
t, Elchreuder, ZuldbroE!k • 21.9()0 Vrijdagavond de jaarlJJkSe ultv<?e-

nrliescljfer J. Bleker, Appingedam - 20.0,0 tlng in zaal Veenhoven. Blj afwezig- MUZIEK EN ONEEL 

De binnellgek.omert binnenlandse 
erders op hardboard zijn van zodani
ge omvang, dat voorlopig geen ex
porlorder11 kunnen worden aanvaard. 
Binnenkort :llal de productie op ma
ximale capaciteit gaan werken. In 
zacht board zal men binnenkort een 
product op de markt brengen, dat in 
geen enkel opzicht voor dat van con
currerende firma's zal onderdoen. 

In October is tot de aanschaffing 
van een derde ketel besloten, welke 
thans gemonteerd wordt. 

De directie gaat met vertrouwen 
k!:e toekolillft tegemoet, immers het 
bedrijf ie nu voltooid, de capaciteit 
is belangrijk opgevoerd, de afzetmo
gelijkheden zijn gunstig en de kin
derziekten zijn goeddeels overwon
nen. 

G. Sljtsema, Siddeburen - 20.900 heid van de vool'z, opende de secre-
De oprfehtiq van een K'ltlt8ikrbig 

H. A. MarqUering, Veendam - 20.son iàris de heer K. Denijs, deze àvon� 
J'rey en MUlder, Stadskanaa1 - 20. 1M eri sprälc In he• bijzonder een woor te B001ezand-Sa.ppemeer 

àll. weikoni toi de afgevaBl'digdert 3 J. Westerhof1 Sappemeer' - 19.78n v
van verséhitlertde zUsierverehig�- Het is verheugenu, dat de organi-

debr. SchenJCel, Veendam - 19A!m Li h Op uu 11atoren van de beide G.O.V.-concer-
Gebr. Smid, Kotham - 19-37� gen1 dem. Comm. v. c · v., 0 -

ten, die dit seizoen in Hóogezand-
B. Korthuis, Sappemeer - 18.900 en ereleden en de burgem�estet van 

Sappemeer zijn gegeven, er thans 
R. Siebering, Zuidlaren - 18.aao Slochteren en echtgen<?U:, a

J
smede 

toe zijn overgegaan een Ktimikring 
Gebr. Scheen, Sàppenieel' - 18.6150 de oud-leraar der veremgmg, e heer 

op te riéhten. Het ligt in de bE!dóe-
K W de Grootb van Hoogezand. 

WESTEBBROEK Hierna werd het uh �4 nUmmets be- ling oók in het volgende seizoen de 
- In de zaal van café Huisman staande progràIDJila in vlot iem.P,o O.O.V. •wee maal in deze gemeertte 

werd o.l.v. ds. van der Meiden van afgewerkt, Aàn het slot van de ie latert komen, Dàt betekertt dat 
Hoogezand een gemeente-avond ge- avond reikte het ere-lid, de heer K. ieder in Hoogezand-Sappemeer, die 

geven, die tevens propaganda-avon(I KreuiJer vàn Woudbloem, de door goede muziek wil horen, daartoe nu 
was voor de V.P.R.O. Door middel de oud-leden bij het 25 jarig jubi- voor 1age prijs in de gelegenheid 
van een éaUserie en liéhtbeelden �af leum toegezegde nieuwe vlag uft, zat zijn, terwijl door het Verbinden 
de heer Krol van Garnwerd een bli\t BJll;LUM . van jeugdconcerten aan de avond-
op de VPRO en haar historie. 0.1.v, - De Onderlinge Brànd.waarbor1- concerten aàn het jonge geslacht het 
d B Z genot van muzikale kt.inat wördt b.i. e dames de oer en euner voer- Maatschappij ,,Duurswold" hield haar h_.. d 

"' 
d h 1 k 1 gebrac •, 20 at men mag verwaéh-en meisjes et e enspe op jaarlijkse ledenvergadering, in café ten dat de belangsteI11ng voot de 
"Martha en Maria". De V,P.R.O. Hansen, Het ledenaantàl bedraagt i k ,_ d 1 t 1 t D afd H g d d B d b kt t 1 1 d muz e .u, eze p aa sen za oene-- e , oo ezan van e on oe e een aan a e en. 554, Aan onroerend goed was verze-

V'. Staatspensionnering heeft beslo- r fé s i d d d f a 304 860 n r erend men, 
h t b it 

- n ca m t vel'gll er e e kerd voor · · en aa O Hoe is goede muziek thans in de ten aan e u engewoon congres L db w · ku l d f 5 603 700 D bl'and h van de Bond, dat op 5 April in Den an ouw Ver. " esterbroe 0• .v. goe voor · · · e se a- smaak gevallen? Onze recencent, de vice voorz. de heer Ensing, De de bedtoeg in het afgelopen boekfaar G Haag wordt gehouden, deel te ne- prljzen van de geieverde stikstof f i82'70, Als bestuurslid werd herko- . M. D, Was er enthousiaàt over. 
men met 4 afgevaàrdigden, en wel .,. S b Wat de andel'e bezoekers betreft 
de heren J. D. Groeneveid, J. Alsse- werden bekend gemaakt. Daarná zen de heer A. "'weep te idde uren kurtnert wij niet ovèr allen afzonder-�• k vond de bestelling plaats blj het terwlj1 als lid van de kaSéommissie 1 d i ma, H. Klok en vv. Broe erna. C.13, van Thomasmeel. Aan de leden werd benoemd de heer T, Smith te lijk oorde en, maar at velert he 

- In de maand Februari werden werden formulieren UHgereilH bP" Ovel'sdhild, gebodene naar waarde h!!bben ge-
door de Openb. Leeszeai en Bibi vattende de voói'séhriften Vbol' e.ceo. L bi, ij t 

'Waal'deel'd moge blJJken Uit een 
uitgeleend 1294 studieboeken, 1504 trlsohe weideäfrastering. . -:: Dr. Jensem'l. 15 ..., z n 1:!rug- bl'ief, die wij van de heet' P. J. ont.-

PJ>oi·rnmnta ,10rphèU.11'' 
lil ket binnertkott te gl:!vert eon

eert komt 110rpheus" met een geheel' 
Jlieuw pi'ogramma Voor de dag. Zo
wel kla!lsieke mUziek als de lichte 
mtl.ze is vertegenwoordigd. Het pro
gramma bevat stukken van Men
delssohÎ1, Gluèk, Grieg, Rubim1tein, 
verder nummers van de opera:-com
:r:ionlaten Mascagni, Bizet, Auber 
J'lotow. Verder verteU ZiE!hrer . In 
muzikale klanken hoe Wèense 
meiajes er uit zien, en ten besluite 
word• een mare van Suppé gespeeld. 

AE>VDTliNTlE LM. 

WEK DE GAL 
IN UW LEVER O 

t1 muil 11 mor1ens uklplekker" 
uit bed sprln1e11. 

Elke dag moet uw lever een liter gal In uw 
Ingewanden doen stromen, anders verteert uw 
,oedsel niet, het bedèrft. U �aakt yerslopt, 
wordt humeurig èl) loom. Neem de plan aardige 
CARTER'S !JEVERPI!JLETJES om die Itter 
gal op te wekken en. \lw sp.J.Js\lèrtèrlng en stoèl
gang op rlatu\lrl(lke �Uze te regsleh. Een 
planta11rdlg zacht mldde.!i 011ör,er!roftert om de 
gat te döerl stromerl, Eilat oarter � Leveri,tlletj�ll, 

INGEZONDI!IN 
romans en '762 jeugdboeken teza- Vervolgens was he oo"d aan de kee uit Ihdonesi� door de dórpsbe- vlrtÉ(en,· t ' t k d h r1 "" J d woners op herteiljke wijze ontvàn- .,Gl.steravond11 - zo schrijft hij Landelijke oollecte Leger de!I Hetl!I 
men 3560 s uks. Het correliJponde� 0 spre er, e eer 1..:r. i. ansen van é gen. Zijn woning was versierd ter- h d ik h , -" G

. 
schap Scharmer-Harkstede ontving voorlicht}ngsdienst van de "!'· A. wijl er twee erebogen warèn ge- dat

o
�: den:it:

0
ftb�v�Îtè!

e 
dàt°:� ge�:1ert� 

t
cii!;g�!Ll�1p�m�:�) 2'.78, da� te .Slodhteren 98 en de afde- Scho}t.en, s Aardappelmeelfabrieken� plaatst. De kinderen der school, waar eert lofwaardig àffikè1 over hèt or- een jaar1ijkse inzame11ng worden ge-1mg Kielwmdeweer 60 boeken . 

1 
Deze besprak in korte t��kken de Dr, Jensema juist tegenover woont, lkest en hèt uitgevoerde werk op houden tot instandhouding van het- Maandagavond hield de Band v�or ons 1and zeer moelhJke econo- zongen enkele liederen terwijl het z'n p1aais lljkt. Bijgaand zend ik u gewestelijk en sociaal werk van het Neder1and-Indonesil! afd. H.-S. een mische positie en verder enkele ac- hoofd der school, de heer van Kol- een verslag, waarover ik u de volle Legèr dea Heila, waarbij uw huip bijeenkomst in het hotel Faber. Het t(ii:-le problemen aangäande de fa� dam, hartelijke woorden van wel- beschikking geef". ten zeerste op prijs zal worden ge-programma van deze avond werd brieksaardappelcultuur. kom sprak. Des avonds brachten de Een lofwaardi� verslag heeft deze steld. Het genoemde werk omvat : gevuld door de toneelvereniging WATERHUIZEN · muziekoorpsen "Hallelujah" en ,,De lezer - die wiJ danken voor zijn 2 goedkope hotels, 1 zandkölonie, 29 ,1.Fbxhol" o.l.v. de heer Séhoolland, _ In het café Schutter werd vooi; Waldhoorn" een seren!ide waarbij moeite - reeds in ons blad van Za-· redasserlngs-bureamc, 4 barmhartig-

die opvoerde uDe Oude Vr�gezel". een talrijk publiek een uitvoering de h!!ren Mosterd_ van. SiddebUI'en en tel'dag kunnen 1ezert. Tbdh willen heidsposten, 2 jeUgdoenti'll, 1 btuten-
Verder werd medewerking ver- gegeven door de toneelgroep van d� Bóddema van Séhildwolde h�t V:oo.rd wlj enkele gedeelten van hei inge- jeugdcentrum, 6 jeugdbuitenposten, 

leend door het Tianka-kwartet. Chr. P.T.T. Reciteerverertiginf van voer<ien. Des avonds werd m. , mtie- zonden verslag ovel'hemen, omdat 1 Evangelisatie motorséhip "Febe", 
_ Morgen :1Jal bij de werf Gebr. Groningen. Op�evoerd we:r:<i ,1 t Ko- me kring feest gevierd terwJJ.1 de deze gedeeltert niet de kwaliteit van 114 evangelisatieposten, 5 buiten

Coops een schip te water worden ren onder Dak ' van J. Zijl. In de vol/i;ende avond de Buurtschap m ge- de uitvoermg (die ohze medewerker posten, 1 rusthuis en 1 kWèekschool 
gelaten. Het is de "Skald", we1ke pauzen trad de goochelaar Mr. Kar- zellig samenzijn bijeenkwam. reeds beoordeelde) maar algemene v. officieren. 
een inhoud heeft van 110 hr.reg.ton tellini op. SIDDEBUREN . muziekkennis betreffen. En bij ve- De Afd. Hoogezand-Sappemeer 
en eert draagvermogen van plm. 360 _ In verband m<>t de l.n de af�el - De afd. Siddeblµ'en van �e len 1aat déze kennis wel wat te wen. 
ton, Het schip is bestemd voor de lopen weken äangeriéhte slachting El.H.B.O. behaalde op �e te Nw. Bui- sen over. 509e STAATSLOTERIJ 
fa, Wagenborgen in Delfzijl; het zal onder de Séhapen _ alleen in de ge- nen. gehouden �edstrijden in de afd. De Be Symphonie van Beethoven . Se ktasse, Ie lijst 
worden uitgerust met een 4 tact meente Noorddijk werden r!!eds 150 senioren, waann door acht gróepen Het werk b�staat uit 4 delen, waar- f 1000: 13056 ; f 100: 3519; 10033, 
240 p,k. i;3rons-motor, De bouw ge- stuks gedood - vermoedelijk door werd deelg�nomen, met 118  punten van het eerste direct met het volle 12464, 19364, 20256,
schiedde onder toezicht vah het bu- bloeddorstige honden, worden door de eerste prijs. orkest inzet.. De volgende delen, zo , 
reau Veritas en Scheepvaart Inspec- de boeren in Roodeh�an bewakings- - In een VE!rgaderiI).g van he.t oo- tljk aan . séhone gedachten en geni- VEILINGVERENIGIN(f 'if�s.
tie, dtensten georganiseerd; teneinçle aan mité Strandbad-Schildmeer werd ale invallen voeren fot het uHbun- M rtd g' 20 M t 1i.�o 

De ,,Skald'' Is uitgerust met olie- dit euvel paal en perk tè stellen, 1 besloten de voorlopig . gemaakte dig biljde �llegro vivace, Waarin K -k 
a

k 
a • aar · 11u · . 

druk deklieren en oliedruk anker- · 
' plannen te doen uitvöeren, ME!t dé Beethoven al zijn ièltik en blljd- "'d 

as om omtnei's 1 f 1 1'7�1211 

[ 
NOORDDJTK d 1. sct,.ap uitzin"t, . .1 em 2 f 103; Idetn S f o.aa: Aärd-Winches, .terwi 1 electr. verlichting " ' werkzaamhe en lll nti eèn aanvartg D·- e ouv·e""u�re Eg' mohd "an Beetho- beien f 12-14 f)er 100 stuks. 

en warm en oud stromend water :- De heer H, D. Dl.jkemä v�11 gemaakt. n v - Kr t t f 11 13 I 7 aan boord zijn. Wirdum, ambtenaar ter Secretarw1 ZUIDHRO.l!J:K'. ven gecomponeerd bij . Goethe1S ge- . , ö en 
. - ; dem II f 6;- ; 

Op de werf zal de kiel gelegd wor- alhier werd benoemd tot leerling _ De Afd. Zui'dbroek van ie 
lljknamig drama. Dit drama behan- �rei r f 66-;-69-, Idem II l 60; Spma-

bt t B d D h A delt de geschiedenis van ons land zie f 40-61 , Witlof 1 f 41-66 ; Idem den voor een gelijksoortig schip, am" enaar . e e um. e eer ei VARA hield Zondagavond in het omstreeks 1565, als de onverbidde- 2 f 26-42 per 100 kg, 
bestemd vaor de fa. Tuil en Boots- MeJJe.l: te"Middel�ert werd benoem

1 Sportgebouw een propaganda feest- Kropsl 1 f 14-16 Id m 2 f 1 1- De afdelin�en Hoogezand-Sap- man t e  Delfzijl. t�t tJJdelJJk leerling ambtenaar, a ·, avond. De voorzitter, de hP.er Krui- lijke Alva zijn intrede heeft gedàan a 
k 

; e 

K. lwi d K ld hier als landvoogd. In 1568 laat Alva de per !OO kro.1,1. pemPer\ te n eweer, ropswo e . zinga, kon in zijn openingswoord R b b f 27 30 r 100 b en Kolnam van de Landarbeiders- - In het St. Jozefziekenhuis te t · k l1 lk h t 
graaf van Egmond, de hoofdpersoo a ar er - pe os. 

bond hielden een contactavond in Deventer overleed de heer P, Cella- ENGELBERT een Jo vo e zaal we om e en. in het drama, ombrengen. In d 
het hotel De Nieuwe Brug" De lel- rlus, die in de laatste jaren was be- - De jeugd is druk bezig met het Het prograi_nma . werd verzorgd 

ouverture komt zeer duidelijk in een. V@emtti'kt Groi'iif1('.fê:t1 
dln" beru�t.te bij de heer Ë. Wold- last met het beheer van het bijp'ost- verzamelen. van allerlei brandbare d�or de radioartisten Henny Fon- ·oud Spaans rhythme het trotse, on- Dinsdag 21 Maart 1950 ., 

l k to t S rommel, die zij wil gebruiken voor taine, Max van Praag, Mr, Swips, buigzame kar.akter van de landvoogd Kalf- en melkkoeien f 875-925, huls van Sappemeer, die n zijn op_e- an or e appe.meer.
haar Paasvuur. Di't oude geb"'uik Clem. Clements en Tonny Bakke- , 

i d k d b t k J De heer Cellarms werd "eboren te • ..... tot Uitdrukking. Sterker wol'dt het , f 750-775, f 625-700,· kalfvaarzen n nl(swoor spra over e e e en R • 
"'. b1.ijft hier steeds in ere. nes. uoor de alg, voorz., Mr. Bth:- d l\ran de organisatie, en schetste de �nthmen op 5, Juli 1886. Hij maakte ger, werd een korte rede gehouden. laatste eel van ·de ouverture ge- f 72�00, f 575-675: vroegm. koelen 

belanP'rlike resu1taten die de laat- zijn entree blj . de P.T.T, te AI:iste�- 8LOOHTEREN 7 speeld, dat is het deel met zijn zware f 700-750, f 600-650 ;  vare koeien 
ste tiin door dö• 1irizanlsatie zlin be- d!':m op 1 Ap,ril 1905. Sedert dien 1s _ De heer K. Kreuljer, hoofd de 

1
. TWJi;E ZEELUI slepende ge1uiden, de vergelding ,f 575-650, t 450-526; stieren f 1 .90. 

reikt. zo vertelde hij dat op het land h!J in verschillende plaatsen in ons school te Woudbloem, is in dezelfie OVERVIELEN TAXICHAUFFEUR aankof\digend van de moord op deze 2.-, f 1.70--1.80 per kg. slachtgew. ; 
d SI h land bij de P T T  werkzaam ge f i b d Nederlandse v,-Hheidsheld. kalveren en pinken f 14�50·, van een kweker aan e oc ter- · · · . .  · unct e enoem t e  Zandeweer, g e  . Twee jeugdige zeelui, d e  een 19 en · · ...,  1 " 

atraat door de D.U.W. werk werd weest. Op 13 Aug. 1935 werd hiJ be- Kantens d d 21 . fk t' 
s achtvee f 2.15-,;.25, f 1 .90-2.10,

verricht. De onder11rond bleek echt.er last met het beheer van het bljpost- _ De

. 
leerlingen der 4e kias van uft �ee�s en 

Ja
fi;!lo�

es
h�ide�

m
�� 

,,Tollen.Il'' won eerste 
prlj1111 

f 1.�0-1.80 per k§ gesl. gewicht;
!o h11rd te zijn dat de arbeiders kantoor te Sappemeer. de Lagere Landbouwschool brachten reis naar Ierland gemaakt met eeq Zaterdagavond ëeeft "Totlens" in wei eschapen f 80- 0, f 65-'76; ·vet
slechts een zee� laag uul'loon kon- De begrafenis vindt morgen plaat.s 

een bezoek aan de Coöp. Zuivelfa- coaster. Teruggekeerd in Amsterdam: h�t hoi;el "Struvé . haar Jaarl]Jkse l�. l�m�;;; 
f
v!�-;8iJr���

e
1 tiLden verdienen. Door. bemoeiing van t� Bathmen. briek "Duurswold'•. De directeur der wilden zij naar huis. Een taxichauf-· mtvoermg �egeven. Opgevoerd ':'erd k de bond is hierin verbetering ge- - De Centrale School Sport Com- fabriek, de heer de Wenie, gaf een feur vroegen zlj de prijs van een rit "De �utlel" een detective-stuk � 3 ;.ÏJii/ l.40-1.BO per I levertd «e-

brncht. missie heeft haar zomerprogramma overzicht van de zuivelpositie en' naar Deventer, welke f 70 bedroeg bedrijven van Jan Fabricius. be zaal 
Het feestelijk �edeelte van d� vastgesteld. Dit zal bestaan uit voet- zette uiteen waarom de .boterfabrie- Met de taxi togen zlj op weg. was geh�el gevuld. . Overzicht Veemarltt 

avond. werd v�rzor!?d door �e t?neel- bal, slagbal, handbal, zwemmen en ken en fabrieken met veel consump- Dicht bij Meppel verzochten z' Met dit stuk werd teverts deelge- Op de veemarkt van heden was vereniging "Kielwindeweer • die 0�; misschien athletiek. De schoolvoet- tie-melk de 1aatste jaren niet kon- de chauffeur even te stoppen. Toen nomen a!ln een c�ncours, gehouden de bedrijvigheid zeer groot. Niet voerde ,,Als d,e poorten. opengaan · balwedstrljden worden ingedeeld In den concurreren tegen kaas en con- deze aan dit verzoek voldeed kreeg door drie rederJJkE!rskamers, nl. alleen, dat er veel vee was allngeeen toneelspel m 4 bedrijven door J. 4 klassen op grond van de leeftijd densfabrieken. De regering verbood hij meteen een slag op zijn' hoofd "Tollens", .,Eendracht'1 en "VZOD". voerd, doch ook het aantal bezoekers SmHR en Jac. Braam. . der deelnemers. De schoolvoetbal- om de consumptiemelk in prij s te met een steen. Met een hand afwe� Er was: derh9;Ive een jury in de zaal was enorm.
· 

Er was veel belangstelling. wedstrijden voor lagere scholen zul- verhogen, terwijl de kaasprijzen vrij rend en met de ·andere het portier aanwezig: Bij monde van de heer De kalf- en melkveehàrtdel bracht 
- Onder Ie g van de heer M. �rden.�ehoUden op 19 eh 26 werden gelaten. Thans is er reeds openend wist de chauffeur uit de s .. K. Wiers)Ila van de Prov. Rede- weinig of geen verandering. Van 

Abbas Yat1 Sappemeer hield de Ne- April, die voor . de andere klassen een kentering waar te nemen. Er wagen .te komen. Hij werd vervol-· riJkers Bond - deeld\ de jury meq�, beste, mooie kaif- en me1kkoeien 
derlandse Vredesbeweging een vre- op 22 en 29 April. Er vinden niet zo- wordt de laatste tijd weinig kaas gens in de Drenthse Hod'fdvaart ge dat zij llan ;,Tollens .de eerst� pr1Js die goede aandacht trokken, was het 
desvergadering in "De Regenboo�". als verleden jaar ontmoetmgen verkocht terwijl de prijzen voor vet- worpen. Daar de chauff�Ûr een had toegekend. De l:leer Wiersma aanbod gerirtg. Overigens was vee1 
welke vergadering door 'plm. 100 ,plaats tussen de winnende ploegen te kaas reeds zljn gezakt van f 2.?5 goede zwemmer was wist hij zich in wees_ er op dat het h�mden vart co11· vee aangevoerd, waarvan rtog een 
personen was bèzocht. De eerste en elftallen uit andere districten. t.ot f 1.85. De kaaspakhuizen zijn veiligheid te stellen: 1 coursen van beiang IS om het peil groot deel tot laat door de trage b"n
spreker was de heer J. Klein uit Verder zijn de volgende data thans vol en de koelhuizen van botel'1 De beide jongelUi waren er intus-, van he.t amateurtoneel te .verhogen. del niet was verkocht. Van ileen 
Amsterdam, die sprak over de str\jd vastgesteld : slagbal 20 Mei, Handbal l"eg, Aan de vraag naar boter kan sen met de auto van door gegaan. ,wen dient echter de pUntJes op de prijsdaling viel nog niets te Ïler
van de havenarbeiders voor de vrede 23 of 25 Mei, zwemme.n 1 en 5 Juli. bij;na niet worden voldaan. In het Ver hebben zij het echter niet ge- i s te zetten . Wat de uitvoering van ken. Ook het weidevE!e werd weer
in verband met de Amerikaanse wa- KJELWINDEWEER laboratorium werd het onderzbek op' bl'acht Bij de Boskampbrug ie Ha- ,,Tollens" betreft merkte hij op dat tegen hoge prijzen geruimd. Van het 
penleveranties. Daarna sprak mevr. - De srortvereniging . Kielwin- vetgehalte gedemonstreerd, . velte raakte de auto tussen een ian de tekstvasthrld enkele malen te slachtvee Wils de markt ruim voor-
Smittenberg an Sa" tn n1 d d 11 1 

" taarnpaal en de afsluithekken be- wensert Ov�rhet. . zien. De beste exemplaren vondert v ,..ne eer, oe er eweeI' �a op ve er verzoek een . Maandagmoriten viel de Wed.1 klemd en bleef daar zwaar be"'cha- Persoonlijke prljzeh werden ge- weer -etig kopers, tn"llt •• 0.... devan een der Schoonhovense dienst- tweede uitvoering, wederom in het Ti i d k Id h t � d t 1 d 'r 1 s• 0 v u, 
weigeraars, over hetgeen haar :z:oon café Wijcherts De zaal was goed be-

mmE!r n e e er van e g�- digd zitten. woD;!en oor wee � en vah " 0 - mindere kwaliteiten hielden de prij-
beleefde. De laatste spreker WB!l de zet. De avond 'werq ·besloten met een 

meentehuis, waarvan de In.gang .!_ll · De zeelui namen de benen, de lens • nl. .. meJ. R. Phrtsinga, die de zen ziéh in VE!rband met de grote 
heer J. Rozenburg, semi-arts te Gro- Ui b 1 

verband met de verbouwing m�t bossen rondom Havelte. Onmiddellijk eel'Ste PrJJs yoor dames verkl'eeg en aanvoer met moeite. 
ningen, die de ·dekte van de me 9 

�eze g 8 • voorzien is van een deur. Er brand- nam de politie maatregelen en gin de heer l't, Doornbos, dle op de De nuchtere kalveren brachten 
vergeleek met de ziekte v n hr , �ROPSWOLDE de wel licht in de kelder. Daar dr. er zelfs toe over een politiehond tweede prijs voor heren beslag legde. van f 2s.,_36 op. I:>e li!ware soorten 
mensdom. 

a ' l�l - Bij de aanbesteding van het Kok afwezig was werd de eerste 
requireren. Voor deze ter plaatse De muzikale omlijsting werd ver- noteerden hoger. 

Door de vergadering werd de vol- · ouwen van een boerderll door de hu1p verleend door mevr. Kok en was, $'Bren de beide mannen edhtet zorgd door het ensemble Novllcek, De handel in wolvèe verliep prijs• 
iende motie aangenomen : l eer H. Weites te Kropswolde, onder Zr. Siebenga, , Naderhand kwam dr, reeds gearresteerd. dat tevens. de .muziek vE!rzore'rie, voor houdend. De beste vE!tte �chapen ert 

De vergadering belegd door het rchitectuur Van de heer G, J, Wl- ter H!iar, die overbren.�ing naar h,et gezellige bal, dat na de wtv�e- vette lammeren waren duur. Vàn 
vredescomité Hoogezand-Sappemeer < hertjes te Sappemeer, werd inge- een ziekenhuis noodzakelJJk achtte. PREDIKBEURTEN, tmg werd gehoudert, vette val'kens wail het llänbod vobr 
op 18 Maart 1950 betul�t haar in-

� chreven eis volgt: Het gezicht van het slachtoffer was ... u "" Namens de kamer werd door de tert vlugge omzet veel te groot. H'.oe-
etemming met het be$1uit van de 8 · W. Villser, Oo!lterhoogebr, f 22,500 gehavend en haar llnkerpols was HET VRIJE �vANG.ciLIE heE!r R. Doornbos aiµi de reglll_sèUr, wel bij de aanvang voor enkele prl-
have1tarbeiders het Amerikaanse wa-

'l h. Lenting, Noordbroek - 22,480 lebroken. Na in het ziekenhuis be- Zuidbroek: Heden, Woensdag 19.30. u.
, 

de heer It. w. F
.
11n!lnga E!en piano- ma slachtvarken� nog tot t UI. à  per 

pentui,c niet te tonen en neemt ziéh 
!!J • I._en�ing, Noortbroek

k 
• 22.300 andeld te zl.ltt kott l!llj naar lituüi te- (in "Ons Gebouw") de heer Klein- lamp aangebodert. Mevl'. Wiersema kiiogratn wa!I te maken, bewogeh de 

voor deze actie te llteunen. Dit be-
I: . e on•e, W dervan - 22.1811 rurtkeren. . haneveld vi,.n Bodegraven, (Evalyn Növaoek) kreeg bloem.en. prijzen zich steeds ln dalende rfoh-

!lluit zat ter kenrtis wordert gebracht F'JllUD,LF!TON wens te eerbiedigen. Maar ik i!ou u àls Duits officier Vergeet dat niet. moest ik iets doen, wat fl'!lj dWdng Hng. Öp de äfdeHnit blggëfi Wa!j 
Van het havenvredesoomlt6 en de graag wat toevel'�roUwen, w�arove 'Ik zeg het u, omdat. ik hoop, dat het mijn ont�lag te nèmen of met de e- ook_ Jen lanqzame handel Waar te 
s,era. 

N [[R H [RST[lD 
ik anders nl.et hcht mét iemanr:l u tot een troost is.'' brt.tikelijke kogei de elhd�treefJ ln, nemen. . Prijsschommelingen kwa-

- no�.:1 � __ .,� • to I spreek, Meer dan dertig jaar gele- Het was alsof éet1 P.t:hok door der tnljn leveli ie 2ieHëtt. EigettHJk men ni�t voor. Voor de t)äal'den WAi! 
�goo1e1 schrok het 11pah P1J1,a�rçl, 1 den Werd ook ik door een ongunstig Saltens gestalte ging. Zijn ogen ble- bleef. 1nij sleèhts dE! köge1 � ni.llllr Weet' flinke belati.gstelHrig, 
bestuurd door de heer v. d. B., dat lot naar Canada verdreven. Ook îk ven brandend . op het gelaat van ik heb een moeder, die ik onbe- GràäHHit:ttkt Grdnlng@tl 
zich bij het nieuwe kanaal nabij de had daarvóór de uniform gedragen. , f{artau. geve�tigd. '?!k dank u, uw grensd 1iefheb en acht. :Mijn dood 
Herenstraat bevond, en sloeg op hol. 17) ,,Uw vtiend Rittner beveelt u met Ik kom· uit een Duitse officiersfaml- goedheid dwingt mJJ u toe te ver- zou ook die van haal' zijn geweest Notermg: 
'!'oen de dieren over een dam over warme woorden aan. Sta mij toe, dat He. En - ginds zou ik ten onder ge- , trouwen, dat ik iets gedaan heb, wat - en ik ko ml.in moeder niet met 21 Maart 14 Maart 
MJl sloot wilden, feraakten zij met ik U vraag, of ik u, voordat ik u gaan zijn. Als officier wa!I ik onmo- mij dwong de unH_orm uit �e . trek- mij dode11. Daarom teef ik. Maat ik 1'.ade tarw i9.20-22, 70 19.:!I0-22.81J 
de waien in een aloot. Een der paar- onder mljn pelsjagers een plaats gelijk. Maar desnodanks heb ik mij ken, en waardoor ik als officier bn· ben als een gewond dier dat zich Wfüe iarw 19.20-22.70 19,20-22.I!!
tl n bekwam een wond aan de dij. geef, niet elders kan voorthelpen. als mens, nooit al11 een sehlpbreuke- mogelijk ben geworden . Er ligt een het liE!fst i.n de wiidetnis ' zou ver- ml. rogge 19.20-2:\.48 19,20-23,4t, 
V rder liep allea 1oed af. Wilt u niet een ander bestaan zoe- ling beschouwd. En hier wol'dt men tegenspraak In mljn lot. Omdat ik stoppen. Ik bid u, vethinder mij Wintergerst, i62.M-M.4!5 22,20-26.20

ken dan dat van pelsjager? Moet u slechts ais mens gewaardeerd, niet een fatsoenlijk man wiide blijven, daarin niet.'' Zomerierat 24,20-27.'10 M.M-2'7.'10- Naar de directie varl. de N.V. juist hier in de wildernis leven? u ! Harlau drUkie hem kraéhtlg de Witte haver 21.40-2:J.48 2i .40-23.4:b
Noordelijk Industrie voor Vezelver- bent toch zeker e!ln man van ont- händ. lle woorden van Saltert trof- Groerte erwt. !!n.20-1!2,2K 28.21!-83,00 
werking in haar verslag over 1949 wikkeling. Zal ik niet naär een an- /en hem diep. 11rfeen ik zal er u n!tt '.K:oo1zi!tad liö.80-è5.80 60,30-è5,80 1nededeel.t, zijn de resultaten o'\fler dere betl'ekking voor u uitzien�" 28. Maanden had de in verhinderen, ik weet toch ult er- Karw!lzalld '78.40-li0.90 '7t40-90.40 het boekjaar 1949 nog teleurstellend Een bloa kwam op het gelaat van t.ocht door het oer- val'ing, hoe heilzaam de eenzaam- Kanar1ezaad 28.30-31.30 ,rewee11t. WeHswaar kwam de pro- Balten. Hij beet zich op de lippen heid van het berwoud is. Daar : is L

G

ij

eel ��
t
t
b
e
1
rdz,_ J , 4:0.M-611.30duct!e l{eleidel�k op gang, maar er om niet week te worden . De woor- woud geduurd. De men alleen met zijn God. Wacht nz. w, . 31!.40-·h.40 moest noe veel ·aandacht worden den van Hartau ontroerden hem onherbergzaamste maar eerst de winter af. Dan is het L JUi, hl.hl. M.40-44.40besteed aan proefnemlni.ten, Fa- diep. Nu kon hij begrijpen, dat Karl 

oorden waren •e woud hierbovèn als een kerk, waar briek J(ebouw en de Installatie daar- Rittner h h htt b � d in j Al V l l d van zijn in 1949 voltooid De pro- wonderd/11��elllk
g

��i hlj ,
en 

sch�; door eetrokken en ��111 ��!u,!�1!!'�r� 11, v:u :ihet r1l!i 
eren g ngent d llng n 

duct!e la op de Nederlandse markt van onderdrukte ontroering: ,.Ik eindelijk waren ze en men leert het leven geheel an- GYMN. EN ATHL, VER. H,-8, afgezet, waarb1l hinder wordt on- dank u voor uw i d lijk b tl d • t b dervnnrlPn van� de imnnrt uit het 
vr en e aan o ' in hun stalen woon- ders waar eren. De wm er hier o- Heden Woensdag generale repetitie maar het 111 juist mijn verlangen, ven zal u t.tw kalmte teruggeven. in het hotel Faber ala volgt· b

d
uitenland en de maatregelen, die tenminste een poos, heel terugge- wagen weer aange, Maar als u later weer onder de 6 ut.tr Meisjes 1A en Meis

.
j"'s 1,.. , e Neder1andse export belemmeren t kk i d lld I t 1 Il '1 c o ro en n e w ern s e even. t komen in het gebied mensen wi t  terugkeren, dan laat u 6 uur Jongens I, Jong"'n" II Jbngen� Per 1 AU"Ustua is een credletover- ik h b I t I h i j 

" a � " - e vee e overw nnen - en nabij de berggordel, et mij weten, n et waar? Dan spre- Il!, Meis es IlA en Mei!lje!l IIB• 't uur enkomat op lanee termijn gesloten ik heb atrild en eenzaamheid nodlf ken wij over uw verder 1ot. Ik ben Mei•jea IlIB en Jon"ens ri•. 
1
8 uu" tnet de her11t1>lbank itroot t 2.600.000. om mij zeH w'!er terug te vinden . • waarachter zich het elke zomer en elke winter enige Dames en Heren 

• ,. v '  • 
Het boekiaar moe t afJ;(1>sloten wor- Hartau keel\. hem lang zw)JJ;tend geheimzinnige land weken hier boven en za1 u niet uit Een dringend �erzoek fen m"t het belaMrilke verlle8 van aan. Daarna zei hij ernstia· .. Dan het ooi vel'llezert," 

( 
tijdil llllnw.-i ... te z''"".

om a11en 
f 100.lHI na af1ohr!Jvin11n v•n •Ulft mij niet, ander, ever dan uw mo•• sevinàen, i •114>

,... � .. 
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'B tri Teruezending "Grondslagen 
der Politieke tensohap"o GEHEIM. 

IIIf Î1.o2. .t 

Onder dankzegging voor de inzage mo e H· U hierbij te -
rugzenden de brochure "Gronds lagen der Poli t1eke 'etenschap"
van het Landelijk Scholingsbureau der C.P.N. 

' 
De inhoud van deze cursus was dezerzijds bekend. 

Aan: 

\ 
\ 

· De Ree"t Com.mlssar'$ van
te"ENSCH�D1\ 

� 

Politie 

Het Hoofd van de Dienst 
A Namens deze:

\ îlI 
J.�e.b,�am. 

('..;,,· .... " ;..., � 



Geheim. 

Betreft toezending bladen Soviet News. 

Rapport. 

J Vol��o J 
r-16 ME·l·�·�g-, 
• - 1 

IA ft2/<Pr

Bijgaand w�rden enige bladen toegezonden 

van het blad Soviet News, die te Gouda zijn 

aangetroffen. 

Gouda, 12 Mei 1949. 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
1 s- G r a v e n h a g e •
-----------------------

Ik doe U hierbij een exemplaar 

totkomen van het orgaan van het 

11 Informationsbüro der Kommuni sti schen 

und Arbeiterparteien11 (Cominform ?) 11 fÜr 

dauerhaften Frieden, fÜr volksdemokratiel 11, 

No. 8 van vrij dag 1 5 April 1949. 
Indien gewenst kan ik U dit blad 

regelmatig doen toekomen, hetgeen ik gaarne 

na der verneem. 

/ Arnhe m, . 
6.5.1949. 

/Jiwa� �� 

��--, �-jj;:



29 April 1949. 
Q 

j f\..._ ' 
61:ztYcf.__

U 16577 - C 56 - KC 1 

• •  Hierbij doe ik U een fotocopie 
van de "Buitenlandse :Persvereniging 
in NEDERLAND", no: 20, d.d. Februari 
1949 , toekomen. 

Ik moge U verzoeken mij te willen 
mededelen, welke personen als onbe
trouwbaar beschouwd kunnen worden. 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J avastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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No. 20 Februari 1949 

" BUITEHLAHDSE PERSVEREHIGIHG IN NEDERLAND 
O PG ER I CH T  14 N OV E M B ER 1925 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 13 Maart 1926 en van 17 Januari
11-

-----,-.tH! 
; AHoc:lation de la PreHe Etrangàre aux Paya-Baa 
, Forelgn PzeH AHociation in the Netherluul• 
, Auellindlecher PreHe-Verein in den Nlederlanden 

Secretariaat: Tesselschadestraat 29 Amsterdam - Telef. 8 
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President, Den Haag, Frederik Hendrik.laan 5, 
Telefoon 554251 

Vice-President, Secretaris, Amsterdam. · 
Tesselschadeslraat 29, Telefoon 80659 

Penningmeester. Amsterdam, 
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Adjunc/-Secrelaris, Den Haag, Parkstraat 32, 
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HERBERT ANTCLIFFE, 2 Warrior Gardens, St. Leonards-on-Sea, Sussex 
llT. BON. WINSTON SPENCER CHURCHILL, London 
D. J. LAMBOOY, Vogelkersstraat 36, Den Haag. Telefoon 334433 
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Den Haag, Parkstraal 31!, Telefoon 183910. 
/ Ane/a, New-York. 

Den Haag, Statenlaan 134b, Telefoon 553876. 
/...'Tass, Moskou. 

Mme Zoia Afrine,l 7' Den Haag, Stalenlaan 134b: Tel�foon 553876. 
/ Tass, Moskou. 

David Anderson, Wassenaar, Vijverberg 13, Telefoon 9193. 
The New-York Times, New-York. 

Louis Arp,* Alkmaar, Joh. Vermeerstraat 40. 
Tribune de Lausanne, Lausanne. 

J. L. Bak, Rotterdam, 's Gravendijkwal 142, Telefoon 30644. 
The Euening News, London. 

y;ál Balázs, · � 1 1, 4 )(.. Amsterdam, Tesselschades!raat 29, Telef. 80659. 
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Het Volk, Gent. 
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Mme A. Berger, 
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Sche,•eningen, van Dorpstraot -22. Teler. 55�000 
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Amsterdam, Harmoniehor 54. Teler. 26692. 
The Wal/ Streel Journal, New-York. 
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Men. B. ... Traa· 9 'I.. Den Haag, Duchattelstraat Il, Telef. mm.
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YatH Wang, Tijdelijk adres: Secretariaat B. P. V. 
Y..,:he Sun Pao, Shanghai. 
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In antwoord op- -0 i brief' vnn '29 Apri�cht 
.lk u dat •.rnn de door u toegezonden ledenlijst der "Buiten1e.nfil3e 
persvereniging in Nederland" de navolgende perso.1en als onbe-
trouwbaar moetén en. aangemerkt; 

Georgos 

�FRINA· 

R.M.BLEICH 

Z.FORRAI 

H.LINGL 

S.chrijven Comt'lll�che propaganda-artikelen. 
worden er�rd���� spionnage activiteit 
te op,.�1en in Nedcrlalli en Indonesië. 

Van Poolse nationaliteit. In 1945 illegaal 
uit ZWitserland nM.r Nedérland gekoI!len. 
Verblijft· hier sindsdien. 1as in 1938 in het 
bezit van e n  vals paspoort onder de naam 
RU:DEffi!.lli. Vertoont spec !ale belangstelling 
voo r inäustriele objecten. 

Onderhoudt regelmatig contact mot de nongaarse 
Gezant. 

Was van 1943 - 1945 als Duits militair in 
Nederland. 

H. van TRAA-v .d. RTRG Lid vereniging Nederland- Polen • 
Schrijft anti Nederlandse artikelen in een 
Engelse courànt. Heeft verscheidene c0ll1!llu
nist&sche Contacten. 

Tot mijn leedwezen ontstond door verscheidene", 
omntendigheden enige vertraging bii de beantwoording van Uw: Vraeg. 

Aan de Heer Regeringscommiss&ris
in Algemene Dienst 
Plein 1813, N0.4 
'S-GR/ ... V.ENHAG:&.. 

K.A. 
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29 April 9. 

GE HEI 

Naar aanleiding van het mij gedane verzoek, opgave te 
mo�en ontvangen over Russische of van de satellietlanden af
komstige publicaties, �elke in N�derland verschijnen, in de 
Russische, O,ost-Europese of Nederlandse taal, mop;e' ik U on
derstarmde opgave doen toekomen. 

Mede werden daarin opgenomen publicaties welke in N'eder
land woràen verspreid, zonder in ons land te r,orden gedrukt, 
alsmede publicaties in de Franse, Duitse of Engelse taal. 

Voór een gedeelte van de genoemde publicaties is re�e
ijlatü,:e verspreiding· niet vastgesteld lrnnnen ''lorden, ter ijl 
voor sommige ander� (diverse brochures) regelmati� vnrsprei
ding- niet mog,lijk iso 

PERI ODIS.KEN • 
.Algemeen 
"For a lasting peace� for a people's democracy" (ook Franse en 
Duitse edities). Uitg. te Boekarest; wordt via de "Republiek der 
Letteren" verspreid. 
1tNeue Zei t" ( ook Franse en En�else edi ti�. Ui tg. te Moskou door 
het dagblad "Trud 11 ; via "Pegasus" in Nederland verspreid. 
nu. S .'S JR. in construction" ( ook Russische en Franse edities). 
Uitg. te Moskou; wordt via "Pegasus" in Nederland verspreid. 

Uitgaven van diverse legaties of .ambassades. 
"Information-bulletin" van de .PQolse legatie. 
"Nieuws uit Roemeni@", uitg. van de Roemeense legatie. 
"Soviet News", uitg. door de Russische ambassadà te Londeno 
Aan hetzelfde .administratie-adres wordt ook uitge�even: 
"Soviet Y1eekly". 

-

Diversen 
"Wel t-Illustrierte", ui tg. te Wenen, propaganda voor de s. u.;
is één keer in ons land ingevoerd, vooz;geregelfde toezending 
zijn geen deviezen beschikbnar gesteld. 

Aan de Heer Hoofd van de Sectie IIIB 
vnn de �enerale Staf, 
t.a.v. de Heer van der Schuur 
te 
's-Grav nhar:e. 

�a bulgarie noevelle 
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"La bulgarie nouvelle", uitg. te Sofia in de Franse taal. 
1 

"Czechoslovak Radio information servicen , uitg te Praag. 
"Oourrier roumain" )beiden uit,,.egeven te Parijs,te ,en de te enw ...
"La na.tion roumaine" )_ re �cring. 
"Rad", uitg. in Yu�oslavi@. 
"La pensóé russe", uitg. te Parijs in de Russische taal; 
anti-Sovjet. 
"La rou.manie nouvelle", ui tg. te Boekarest in de Franse taal. 
"Auf d0m Wef!.O zur einhritlichcn Arbeit-rpartei", uitg. door de 
A�en�e social'l.ste de prosoe te Wnrsza:a. 
"Vjesnik", ui tg. te Zagreb. 

BROCIIURES. 

HONGARIJE (Door de legatie verspreid onder in Nederland woonachtige 
Hongaren): 
Käroly. Magyarorszàg közdti hidjainak ûjjáépitése; en 
Széchy._ La reconstruction des ponts routiers de la Hongrie. 
(Artikelen in het Hong!'arst samenvatting in Frans, Duits en
Engels; ui tg. in Boedapest] •. 
Magyarorozä� tegnap és ma (Boedapest) 

·Markos György. A jobb élet 't'ltja - a 3 éves terv (Boedapest)

-JOEGOSraVIE (.Verspreid onder adverteerders in De Wa rheid). 
Noch eïnmal über die ungerechten '.1lld um1ahren Beschuldigunger1. 
(Beograd) 

' \ 

La. pai:x: e,t, la Grèce ;. rede voor de u.N .o" door BEBLDll. 
Rê.ponses des .communistes you�oslaves aux accusations du Bureau 
d'information (Parijs. 

,Kardelj. Spe�ch held at the t1eneral Assembly of the U.N.O. 1948. 
Réponses aux camarades Tchervcnkov et autres (Beograd). 
Tito. Political report of the Central co"lrlittee of the comnunist 
party of ÎUl"OS1avia (Beograd). 
Kardeli. The comounist party of Yu�oslavia in the stru"gle for 
new yup;oala.via f_or people• s authori ty and for soc · alism (Beograd). 
Idem in het Frans. 
Lettnrs of the CÇ CPY and the CC CPSU (b) (BeogrDd) 
Idem. in h t Duits. 
Kidric. On thê construction of socialist economy in the FPRY
(Beo'grad) 
Statement of the Central com�ittée of the com�unist party of 
Yugoslavia (Beograd). 

Ts�echoslo,aki�e 
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Lomg-term planning in Czèchoslovakia (Ministry of information) 
Tv10 yoa:;::-s of' vrnrk (Praag) 
The Czechoslovak economie two-year plan act. (Praag) 

' Statement of policy of Mr. Gottwald's government (Ministry of 
information) 
Trade union movement in Czechoslovakia ( 

Paur. Education in Czechoslovakia (Praag) 
____.. ; . � 

Stoll. l Face to face wi th reality (Praag) 
Prague (Gidsje t.b.h. vreemdelingenverkeer) 
Planification des reeherches en Tchécoslovaquie 
The first Cz�çhoslova� eçonomic plan (Praag) 

. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

, 
J.G. Crab)enda.m. 
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VAR, D. 

NOTA. 

Op Zat r a.g 
van G 3b zl.jn reed. 

G lb con taterend, dat dez aang le nhe1 
b�hoort tot de compet�ntie der burger-v i1i cidDT 
diensten, b acht het.verzoek aan ons ov r. 
Zij heeft het voorn.o on het door ons te g en ant
w.lOrd door te ze�dent\0Jl·de il1tairo Co sie t 
Landen en er daarbi.j bovendien de aandacht o e 
vestigen, dat de beh mdeling der vr hoort te 
liggen bij de bttrGe commiss�e in Londen.-

9-4-1949.
HB.

/. il,.,, r
rt',.,Y • / 0..-
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· Bet�. Maandblad tf!>erspectieven •
rr. RD.2 

GEH� 

M 

·- - Onder terugzending der mij op 7 llao.:rt 1949 ter hand ge
stèlde bijlage, moge ik U berichten, dat "Perspectieven" een
a1gemeen cultureel maandblad is, zonder bepaalde politieke
richting.
-- De medewerkers zijn vogels van diverse politieke plu age,

�� echter merendeels van linkse riehting.
J? 1. 

8

- ln dit verbànd moge ik Uw aandacht vestigen op er Last f'
(redacteur van ttJ)e Vla.m0 ) en op Dr.Eb.Rebling ( uz: ekredacteur 
van "De Waarheid tt). J..7 ./, 7 l

Aan de Heer 
Corpschef van Politie Rheden 
ta , 
V e 1 ih 

HET HOOID VAN DE DifürST, 
namens dezei 

L L.v.Laereo 
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No: 2.§_.- 29 Januari 1949. 

Onderwerp:"Her-verschijning � het 
dagblad 11De Telegraaf".-

FEB. 19<19 

Hiermede moge ik U berichten, dat ik -
naar aanleiding van de gisteren, 28 dezer, gepubliceerde 
uitspraak van de Raad van Beroep, inzake "De Telegraaf", 
uit goed-geinformeerde bron, het volgende vernam: 

"De eigenaren van "De Telegraaf" beschikten reeds 
in December j.l.over informaties, volgens welke de uitspraak 
van de Raad van Beroep in een voor "De Telegraaf" gunstige 
zin zou uitvallen. 

Onder leiding van de vroegere hoofd-redacteur van 
"De Telegraaf", de Heer Goedemans te Laren, werd een plan 
ontworpen, om na een gunstige uitspraak van de Raad van Be
roep, zo spoedig mogelijk weer met een blad, in de geest 
van de voormalige Telegraaf en het "Nieuws van den Dag11 , 

uit te komen. 
In verband daarmede, werd al het voormalige redac

tie-personeel in binnen- en buitenland, aangeschreven, om 
zich gereed te houden, terwijl ook de zakelijke organisatie 
tot in bijzonderheden werd uitgewerkt. 

r De bedoeling is, dat wederom een groot Avondblad 

.� 
zal verschijnen, terwijl als Volksdagblad en Ochtendblad 

{V'?_ �""�-... weer het "Nieuws van den Dag" zal uitkomen. De abonné' s 
a,f"�\i> van het Avondblad, zulJ.en het "Nieuws van den Dag" xi:x te

,� ,.\\).t \..-vens als Ochtendblad ontvangen.
\� De naam, onder welke het hoofdblad zal verschijnen, 

staat nog niet vast. Te verwachten is echter, na de uit
spraak van de Raad van Beroep, dat de naam weer "De Tele
graaf" zal zijn. 

In de Nederlandse pers wordt het herverschijnen 
van "De Telegraaf" en het "Nieuws van den Dgg" met misnoegd
heid tegemoet gezien, omdat vooral door het "Nieuws 
Dag" weer een gevreesde concurrent optreedt. 

De meeste provinciale bladen hebben, na de bevrij
ding, een zeer grote uitbreiding van het abonnementen-aan
tal gekend, doordat het "Nieuws van den Dag" niet meer ver
scheen. Dit blad had o.a.in steden als Eindhoven, Tilburg 
en Breda, circa 10.000 abonné's. 

Te verwachten is, dat de provinciale bladen nu 
belangrijk zullen teruglopen. 

Bij zonder ook voor "De Volkskrant", welk blad voor 
een belangrijk deel als losse verkoopkrant in de plaats van 
"De Telegraaf" is gekomen, zal het herverschij nen van "De 
Telegraaf" een ernstige corumrrentie betekenen, omdat te 

verwachten 



- 2.-

verwachten is, dat het grote getal niet-Katholieke• losse 
ko ers van "De Volkskrant" (treinkrant) in de toekomst daar
voor in de plaats weer "De Telegraaf" zal nemen. 

Ook "Het Parool" en "Trouwn , beide bladen verschij
nende in de drukkerij van "De Telegraaf", zullen op scherpe 
concurrentie bedacht moeten zijn. 

De opzet is, dat "De Telegraaf" wederom als 
neutraal dagblad zal uitkomen''.-

w.-
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Notitie KB, 272 

Bestemd voor ACD 

Hierbij doen wij U een rapport over LA NOUVELLE LOI TCHEQUE SUR LA 
"DEFENSE DE LA REPUBLIQUE" {160otobre 1948) uit officiele Franse bron 
toekomen. 

Retour KB. 

KB, 27-12- 1 48 
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Strikt vertrouwelijk. 

lioe i:nu:ru1:vJe' 1.cna de naam Internationale Perse rre onêlentie ook 
klinl:t, O.Jl1 t;rondige studie van cli t bm·0au 1oot onmiddellijk inzien, 
dat .. ,en .l:üe:r niet te doen heeft ...:ict één o:' ande� e_angwe·::·.enu. bui·eau, 
doch rret een Zaé .• 1:je, dat gedrevun v:or �t door twee handigo jongens, die 
onget�,ijfE>lë hard V'lC'rkon om aan de ko"'t t'": ko:,en. L.ct ;ij!l lrits Hendrik 
Blesin:5, P.c·rn jongeman van omstreeks 30 jaar, cetrouwd met · chcl Scheffer, 
en zijn 00L·1aenon in :rjn:ra 1 die on,r:;at:ronwd is. Ze r v: ,  rsc ijnli...jl:: leeft 
deze 1L1;crinca in conc 11M.nnat mt1t een Ievrouw Roet, c:ie i l otzelfde 
huis Honenue, 8�n -ce:·tiel'.'..a!'licltje c:cij"1't on.:;,e:r -Pirma, v,�r:i· ;a 1 zij de 
sbige f i:c?:antc is. ,m,el d. v:cou\, va!1 Blos:ï_n: ls óe y�·ou, v n nl ·inga 
zijn Jodinnen. 

}1·its ITe"l.c1rik Bl,?sinz; bezit een 11 1)er:::ie. c.'e" vade.:r, 101·oe d in e 
Amsterla�sn onJ�rwcr� a. Hoewel vad�r )11��1� �ic I ac 1 atst jnren 
vol,_:ens ü,� Jlij coreclwrche voiko. en ge:rec lt:SS"'Pl' :l b ef't "ln ti ns •. ,J n. 
Rokin G3 te l.t1sterdam 0 cn J:1;11str,.1del drijft, h .e1t Cc n�nm ül,.,sinc i11

de A't'ste:r.::&. :Je onde.'!:.'1.;;Jreld e ,n ! r2vu-:utie 11 
P 

1 i� d�r� t h ·im ert af.IP

h t 

, , 
�e:n 

de:r l;rcc.tstc "'.ó.:-en O "'"> c1·ir1:in -':!l , obüi<l, c1in .u13 ··�rlm.1' voo:i.·-d ,,�log 
bolü .. �;d<;, nJ.. d.·"' b rmfr,tc l'ijenr ·e-m:, r,k. In rnt ':t.stecl ,iJc -roû. i.e.:r� 
oen c.no1·mo tieL,t�l C..,"l'"'e,�ü, 'ie en scène ,.nn ,-.,zrJt v· (. 
penr.h.�r:n t,s )a.�rnn t· 1 .l'ijc�n. ;_rit, -le'i.1:., <le v�<1"'1 
tegom,ocrdiLe "dirLctauren" va1 het 1,te�natio ale 

ver ::c' c:r ::..,,., s
v n één der 

,ondent�.e-
bureau, h 'eft in c:ez'. a='. Hire "Cl� be =..ot, ·rij]:c •ol esp eld. , og .ns heling 
is hij �cstij<ls �ot 0nl� jaren e-vn� .nias�raf vcrc�rü cl . o "beroe�de" 
Frits Lolü in cïe 011:0:.:-Hern l,i �te, s als de n.at1 acht0r e oh 1· ��n, die het 
bra �n-1"1e:r1:: v:1:r;.;orgd , de mon van d e:.:rote lijn in er i:r."' le za'rer.. '..och 
was deze :n"s ing ge<'n ongesc:.i'-:te vent. Yl t, \>al'tia:f, cha.1: a.u.t, kortom 
een man, ë.ie z::..cli s;:,oodig vri�l'lden weet -re r.ml:en en ·a: .rhij de onbevoor
oordeeld- mens gm.:rne vergeet met eon �0ngen uit de. o 1d 1·v.e�· ld to doen 
te beb1;en. Jîadat hij zijn seva goni"' ..... t ... ·a:f er op 1 aü zj -i. en, "'�1·ok 1.üj 
zich �li t de o:1derwcrc ld te.rug, dnarrr.ede en romai tisoh eu v el bewogen 
l?ven a:f'sluitnn<l. Vader BlP.�.in0 be ;on e"n km;st} 1an el a· n .et Rokin. 
Hij blce.f C s toch nog i 1 de schilderijenbranc 1e, die hem �o lief was 
geworden in de .1.,ijen:roae-af-nir • Hij verkoopt hi'1r schi 1 �e:cijen, anti
qui tci ten, kortom, M.j .'.'Chijn-t ·oede za� .:m te .:,en. ole:ens c: e Ar.oter
dc..rnse polj_tie v·,··!{o-,pt : j wel e"'n"' W8ardoloz� ooTdjes voor � elf ·s 
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blauw, maar dat zijn van die "kleinigheden", waarmee men Frits niet 
lastig valto In de oorlog heeft vader Blesing zich een voortreffelijk 
Nederlander getoond. Tot zijn vrienden behoorde o.m. de journalist 
Siegfried Vaz Dias, die voor de oorlog reeds behoorde tot de geheime 
spionnage-afdeling van ons Departement van Oorlog, de zgn. G.S.III-
afdeling. Sieg Vaz Dias, die in de oorlog werd gefusilleerd door de 
Duitsers, vond in Frits Blesing een goed vriend, die hem met raad en 
daad bijstond en hem in zijn kunsthandel meerdere malen schuilplaats 
verleende. Vaz Dias deedbelangrijk werk en was met de oude Frits dik

wijls in contact me:t een zekere Ferry Offermann, een Duitser, die via 
Blesing en de zoon van Blesing belangrijke berichten verschafte aan de 
Nederlandse illegaliteit. 

Hoewel het spreck1oord luitdt, dat de appel niet ver van de voom

valt en de jonge Blesing, directeur van het Internationale Pers
Correspondentie-bureau, bet twijfelachtige genoegen bezit, zulk een 
"beroemd" vader te hebben, kan zeker niet van hem worden gezegd, dat hij 
een misdadig type is. Na een povere opleiding k\'1am hij destijds in 
dienst bij de Hongaar G.A.Weisz, die in de Kromme Mijdrechtstraat 36 
te Amsterdam het Internationale Pers-Correpondentie-bureau dreef. 
Weisz deed dit vanaf 1934. Het Internationale Pers-Correspondentie
bureau kocht en verkocht foto's, kocht en verkocht artikelen, feuille
tons en andere courantenzaken p die dan wederom naar alle windstreken 
werden verzonden, De Heer Weisz beschikte over een groot archief, waaruit 
hij naar hartelust putten kon, zo deeén of andere krant hem wat vroeg. 
Of hij steeds nauwgezet de auteurs van deze artikelen betaalde, menen 
wij te moeten betwijfelen. Het bureau van den Heer Weisz stond niet 
gunstig bekend. Toen de Heer Weisz in 1944 helaas het lot onderging van 

.__ __ 
duizenden Joden, bleef zijn vrouw, genaamd Selma Weisz-Drielsma, over. 
In 1946 deed zij het bureau over aan de jongen Frits Hendrik Blesing, 
die met Ankringa en de beide vrouwen Mevrouw Blesing-Scheffer en r evrouw 
Roet hun intrel,.. namen in het perceel Juliana van Stolberglaan 94, lfaarden, 
Blesing en Ankringa zetten het werk van Weisz voort, snuffelèn tijd
schriften na, laten belangrijke artikelen, .die zij hierin vinden, ver-. 
talen en verkopen deze artikelen weer aan andere kranten. Zij kopen 
a rtikelen vanallerlei verschillende auteurs en houden deze in consie
natie, totdat zij kopers hebben gevonden. Ik ben er echter van overtui5d, 
dat Blesing noch Ankringa in staat zijn, zelf een artikel te schrijven. 
Zij missen daarvoor de gaven en ontwikkeling. Naar buiten uit maakt 
het Internationaal �ers-Corresponden�ie-bureau een grootse indruk, in 
werkelijkheid heeft men hier te doen met een klein onaanzienlijk bureau
tje van twee misschien goedwillende en ongetwijfeld ook wel hardwerkende 
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jongens, die oneindig veel meer schijnen dan z�j in werkelijkheid zijn. 
Zij beschikken over een bankrekening bij de Rotterdamse Bank te 

Bussum. Zij bezitten geen kapitaal, doch hun re·ening ontwikkelt zich in 
gunstige zin. Of dit ook betekent, in gunstige zin voor de auteurs, die 
veelal op hun geld moeten wachten, menen wij te moeten betwijfelen. 
Men kan het bureautje beschouwen als een na- oorlogs verschijnsel, 
waarin de journalistieke beunhazerij hoogtij viert' en gladde vogels 
parasiteren op het werk van anderen. In de na-oorlogse journalistiek 
vinden dit soort mensen, die op een normale krant nog niet de functie 
van portiersjongen zouden krijgen, een vruchtbaar arbeidsterrein • 
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Lunshof niet langer bij
,,Het Dagblad"

(Eigen bericht) Äan het einde van de vorige week ismet enig gerucht de combinatie Het Dagblad De Nederlander die behalve eenperscombinatie ook een politieke verbinding was, als een z�epbel uiteengespat. De heer Lunshof, in Het Dagblad een hoofdredacteur, die de politiek van Rijkseenheid op in het oog lopende wijze verdedigde, in de Nederlander echter de hoofdredacteur die de Christelijk Histo- � rische beginselen voorstaat, heeft zijn functie bij het Dagblad ·neergelegd. Weliswaar stond vanmorgen zijn naam nogaan het hoofd van Het Dagblad, doch zijn wij juist ingelicht, dan is dat ookde enige binding; 'Welke tussen hem endat blad nog staat. Wel is hij op ditogenblik n hoo dred teur van De Nederlan , et · eel orgaan van de C . T elï ijd zouden volgens de be cht -� ons daarover berei-ken nog ve tien p rsonen bij Het Dag-blad onts zij Ruim vier maandenheeft ,
bin ·e Ql!l!ltaan; tot ver-•wondering ele ooral nadat duide-lijk wei:d d d C de grondwetswijzi-ging zou aan eunen, waartegen dehoofdredac ur Het Dagblad zich zeer nadr �k heeft uitgesproken. Deeerste ontbilt'àii'.,gsverschijnselen vertoonde de contl,inatÏe, toen de New York Herald Tribune er zich van los maakte. Interne moeilijkheden in de Rijkseenheidgroep gaan daarmede nauw samen. Nahet standpunt dat de CHU-woordvoerderTilanus vorige week in de Kamer t.a.v. de wijziging van de grondwet had uitgesproken moest het wel tot een definitieve breuk tussen de CHU en Rijks-• eenheid komen. Wonderlijk en schier onverklaarbaar blijft hierbij, dat de heerLunshof er bij Rijkseenheld is afgesprongen en dat hij daardoor bij de CHUis terecht gekomen. Want het lijkt onswel uiterst moeilijk de politieke opvattingen welke hij steeds heeft voorgestaan met de Christelijk Historisch politiek zo. als deze de vorige week is Uitgestlppeld in overeenstemming te brengen. Intussen zal het Dagblad voorlopig nogworden voortgezet onder de feitelijke redactie van de Rijkseenheidman Fabiusterwijl de directie van beide bladen ophet ogenblik nog door één man, de heerKoot wordt uitgeoefend. Evenals de heerFabius kwam de heer Koot uit Het Dagblad van vóór de combinatie. 
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BUREAU.� 
· 6 APR 1948 -

_ Ik heb de eer, Uedelgestrenge 
hierbij te doen toekomen een opgaaf 
van leden van de redacties van de 
voormalige "Vrije Twentsche en Ach
terhoeksche Courant" en van "Het 
Vrije Volk" alhier, welke ongaaf 
enige tijd geleden telefonisch van
wege Uw dienst werd gevraagd. 

Politie, 

t.a.v. de Heer Meyer.

AAN: 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

te 

Oec. Dr. no. 7410 

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

Javastraat 68. 
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G E H E I M. 

Nr. P 255/ 1 48. 

R E D AC T IE van het voormalig dagblad "VRIJE TWENTSCHE 
EN ACHTERHOEKSCHE COURANT'� uitgave van de Stichting "Het Parool" 
gevestigd geweest te Enschede, M.H.Tromplaan 20: 

><1- Gerardus Johannes Marinus van het REVE, geb. te Enschede, 
11-4-92, gew"0ond hebbende te Amsterdam, Jozef Israêlkade, hoofd
redacteur vanaf de opri�hting van het blad tot zijn vervanging 
als zodanig door: 

-,- Walter Berthold Friedrich SCHAPER, geb. te Amsterdam, 16-4-14, 
die zich met ingang van 1-11-47 gevestigd zou hebben te 's-Gra
venhage, Keizerstraat 2. Voorzover alhier bekend, zou hij thans 

_... verbonden zijn aan een Haags dagblad. 
'11111 -1 - Hendrikus KRUL, geb. te Aengwirden (Fr.), 4-9-16, wonende te

Enschede, Edisonstraat 13, redacteur-binnenland. Hij is thans 
werkzaam als redacteur aan het dagblad "Tubantia" te Enschede. 

�I - Jan HARDIEKi geb. te Enschede, 29-7-22, won. te Ensched�, 
• )Hyacintstraat 54-, redacteur-stàdsnieuws. Nadat hij enige tijd 

,.1.. @,Jvoor "De Waarheid" te Enschede had gewerkt, zou hij in Oct. 1 47 
'J1tl 

... ,3zijn verb<;mden 9e-wee�t aan het '.'�i�uwe Utrechtse 9?�gblad ": . 
.-:f:. Volgens eigen uitlatingen zou hiJ in 1947 katte tiJd lid ziJn

geweest van de CPN. Thans zou hij studerendz±jn. 
-i - Frederik Gerrit DAEENOORD, geb. te Enscte dè, 21-6-19, won. te 

Enschede, Hengelose straat 365, redacteur-buitenland. Hij zou 
thans studeren voor onderwijzer. 

Xf- Hendrik Antony HAMHUIS geb. te Almelo, 14-4-27, won. te 
Enschede, Bleker straat v76. Hij werd reeds genoemd in het schrij
ven P 172/ 1 47, dd. 17-9-47. 

-1 - Herman HEUPERS, geb. te Enschedè, 2-6-20, won. te Enschede,
Parkstraat 20, sportverslaggever. Als zodanig is hij thans ·werk 
zaam voor het dagblad "Tubantia" te Enschede • 

. .A �• - Johannes Josephus Nic. SMITS, geb. te Ruurlo, 10-9-22, won. te 
• J --. Enschede, Van Heutszstr.8, redacteur-stadsnieuws. Hij zou thans 

verbonden zijn aan het Parool te Den Hadg. 
R E D AC T IE van de in Twenthe verschijnende editie van 
"HET VRIJE VOLK", uitgave N.V. de Arbeiderspers, gevestigd te 
Enschede, Ledeboerstraat 12: 

-1 Gerrit Hendrik PEERBOLTE, geb. te Rotterdam, 29-5-14
.,, 

v•on. te 
Enschede, Drienerweg 185, gevestigd te Enschede op 2ö-1-47, ko
mende van Rotterdam: chef-redacteur. 

-1 - Roelof van der VELDE, geb. te Ooststellingwerf, 18-4-20, i,.•on.
te Enschede, Billitonstraat 11 : redacteur. 

,.._ - J. ZOER, won. te Enschede, Kortenaerstraat 61 : sportverslaggevEI' 
.--.j- Jan Teunis GANZEBRINK, geb. te 1:fehgelo(O), 28-3-15, won. t�. Ensig:hede, Drienerweg 185, voormalJ!g redacteur te Enschede. hiJ 

zou thans als chef-redacteur verbonden zj.jn aan "Het Vrije Volk" 
te Arnhem. 

Enschede, 30 Maart 1 �8. 
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Hierbij 
lijst van het 
verschillende 
te lande. 

01'611ao... 
's-Graveohage, 
Plein 1813, No. 4 

Maart I9 
C 0. 

1 6 . .MRZ. 1948
- ---

}· ))l'f'3 V._,
BUREAU 
17· 3.yt9

moge ik U doen toekomen een 
aantal geabonneerden op de 
meest bekende dagbladen hier 

Deze lijst bereikte mij van het Minis
terie van Justitie, Afdeling Politie, Bureau 
Kabinet. 

De Regerin scommissaris 
in !lgem e Dienst, 

' 

P.J.M.Driebeek. 

�Aan de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
•s-Gravenhage.

@ 37263 - '4b 



Aantal abonné's van verschillende dagbladen op 1 Januari 1948. 

De Volkscourant (ochtendblad) 151.572. 

De Tijd 39.249. 

De Maasbode 33.602. 

Trouw 171. 815. 

De Nederlander 5.250. 

Het Dagblad (ochtendblad) 5. 771.

1� De Waarheid (Amsterdam) 113.650. 

De Waarheid (Rotterdam) 22.187. 

Vrije Volk 305.396. 

Het Parool 219.772. 

Rotterdamsche Cour.ant 1+9.772. 

Handelsblad 56.429. 
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No: �-48-Geheim. 

Onderwerp:"Extremistische bladen". 

Bijlagen: één. 

OPGif.f. 
Breda, 11 Januari 1948. Gb 

BUREA'J 13 

17-/-·.t� 

1 Vo!gn.. ---... 

f 1 5 !:\N1948 
• 

Hierbijgaand heb ik de eer U.H.E.G.te doen 
toekomen, het nummer van 13 December 1947, van "La Lutte Ou
vrière", hetwelk ik ter doorzending aan U, j. l.Donderdag, 8 
dezer, van "Spil" ontving. 

Aa n 

Volgens mededeling van "Spil11
, was het December-nummer 

van "L'Internationaliste" nog niet verschenen. 
Zoals ik U vroeger reeds meldde, schijnt laatstgenoemd 

1 blad nogal met financiele moeilijkheden te kampen te hebben,
als gevolg waarvan het niet regelmatig uitkomt. 

De Heer Hoofd van de c.v.D • 
J a v a  st r a a t, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 

w. 

======================= 
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� � ..... ,t,.._ 
tJWv., � � p.,,....... 

..:��· 

ROOSENDAAL, 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 

•s_G_r_a_v_e_n_h_a_�_e_.

Ik heb de eer U bijgaand te doen 
toekomen een exemplaar van het Brabants 
Nieuwsblad van 8 dezer ,1;,i. l.uu,.,. , 

Is het artikeltje, dat ik met rood 
aangaf, iets voor U? 

De Korpschef van Politie, 

� 
(H. Stuitje) • 

• l'f-t,..c6' ,. 



'.KSPOLITIE Groningen,16 October 1947. 
J ... .B.1:PT GRONINGEN 
C OMWIANDANT • ' o Oi>GEi.tr;o

No: C.I. 129. GEHEIM. l o oer. 1947 
'' 

Aan: Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat No: 68 te 's-GRAVENHAGE. �i. 

Onderwerp: Inlichtingen betreffende couranten. BUREAU 8 

,/tJ��--r Bericht op: Uw schrijven No:B.19713,d.d.2-91947. 

1e. 

• 
2e. r;: 
" 

3e. 
4e. 

) L 

;r ,f p •

li �,� 
5e. 

6e. 

ge. 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrij
ven,heb ik de eer U hieronder de gevraagde inlichtingen betref
fende "De Ommelander Courant" te doen toekomen: 
"De Ommelander Courant staat in het Handelsregister ingeschre
ven als: 
"Noorder Koerier (Ommelander-Editie) verschijnt tweemaal per 
week als nieuws en advertentieblad 11• 

Eigenaar is: 
Hidde Jacob HARSVELD,geboren te Loppersum 10 Januari 1885,Ne
derlander,wonende te Groningen,Verlengde Visscherstraat 15,de 
Ommelander Courant is geen N.V. ,HARSVELD is eenige eigenaar. 
Er zijn geen commissarissen aan de Ommelander Courant verbonden. 
De redactie berust bij: 
1e. Hermanus Jacobus DOUTulA,geboren 25 April 1894 te Pretoria, 

Zuid-Afrika,Nederlander,wonende te Uithuizen, Tonnonieten
kerkstraat B.208,Ned.Herv.,gehuwd met IG.aaske HAMSTRA te 
Dockum op 30 Mei 1922. 

2e. H.G.ALI\1IA,wonende te Groningen,Hoge der A No:30a. 
Omtrent het geinfesteerde kapitaal,kon dezerzijds het 
niet met zekerheid worden vastgesteld. 
Het blad telt plm.5000 abonne's en wordt op het Hogeland in de 
Provincie Groningen nagenoeg huis aan huis bezorgd. 
Er worden geen andere couranten of tijdschriften gedrukt. 
De artikelen alsmede het hoofdartikel worden verzorgd door 
H.G.ALJ.\IIA,vermeld in punt 4 onder 2. 
Tevens heeft het blad diverse plaatselijke correspondenten,doch 
geen medewerkers. 
De navolgende wijzigingen (samenvoegingen) hebben plaats gehad: 
3 1ei 1921,eerste inschrijving in het Handersregister: 
Harsveld en Co,Courant en Handelsdrukkerij,uitgave van een 
Courant te Uithuizen,Departementstraat B.8oa. 
30 Juli 1928

2
gewijzigd als volgt: 

In de oorspronkelijke opgaaf voor inschrijvingen,ingeschreven 
3 Mei 1921 is het uitgeoefend bedrijf niet volledig opgegeven, 
daar dit bedrijf omvat: 
Courant en 'Handelsdrukkerij,terwijl voorts werd verzuimd in bo
ven genoemde opgaaf te vermelden,dat een weekblad werd uitgege
ven onder de naam "De Ommelanden",Omm.elander Courant en het 
"Zandster Weekblad". 
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23 Wiaart 1943,gewijzigd als volgt: 

De uitgave van de door bovenvermelde zaak uitgegeven Courant 
onder de naam "De Ommelanden",werd met ingang van 1 Augustus 
1942 vervangen door de uitgave van de"Noord Groninger Courant", 
Ommelander Editie,terwijl de uitgave van de Noord Groninger 
Courant geschiedde in samenwerking met de zaken,welke bij het 
Handelsregister waren ingeschreven ondà�JHandelsnamen: 
"Drukkerij HAAN ,gevestigd te Bedum,Schoolstraat 10", 
"Firma J.C.MEKEL,gevestigd te Winsum,Geert Reinderstraat 1i en 
"Electr.Boek-Courant en Handelsdrukkerij "De Marne":rp.gevstigd te 

'Leens A.344.Er verschenen toen vier edities,teweten, Een Omme
lander Editie,een Bedumer Editie,een Hunsingo@r Editie en een 
Hoogelandster Editie.De edities waren geheel gelijkluidend,be
houdens het voor het advertentie bestemde gedeelte,hetwelk 
iedere Editie verschillend was en werd aangeduid als de 
"Wissel pagina". 
Aangewezen werden als: 
a. Hoofdredacteur:Johannes Christoffer lVJEKEL,uitgever,wonende

te Winsum Gr.
b. Directeur:Frans OZINGA,uitgever wonende te Leens.
c. Onderdirecteur:Berend HAAN,uitgever wonende te Bedum.
d. Administrateur:Hidde Jacob HARSVELD,uitgever wonende te

Groningen,Verlengde Visscherstraat 15.
De uitgave van de Ommelander Courant en het Zandster Week
blad werd gestaakt.

8 November 1943,gewijzigd als volgt: 
De opgaaf van Februari 1943 betreffende de uitgave van de "Noor 
Groninger Courant" in samenwerking met de zaken Berend HAAN te 
Bedum,Johannes Christoffel Tu1EKEL en Frans OZINGA te Leens kwam 
met ingang van 1 Juli 1943 te vervallen,daar bovengenoemde Cou
rant vanaf die datum op last van de Overheid,nog werd toegevoeg 
"De Echo van het Hoge Noorden"(Appingedaiamer en Delfzijlsche E
ditie) ,terwijl de uitgaaf werd opgedragen aan de fa.HARSVELD en 
Co te Uithuizen. 
Vanaf voornoemde datum,1 Juli 1943,werd de Noord Groninger Cou
rant alleen voor rekening van de onder de handelsnaam HARSVELD 
en Co,uitgevers gedrukt en wel in drie edities,te weten: 
"Noord Groninger Courant,Ommelander en Bedumer Editie", 

"Noord Groninger Courant,Hunsingo�r en Hogelandster Editie", 
"Noord Groninger Courant,Appingedammer en Delfzijlsche Editie". 
24 Juli 1944 gewijzigd al:s volgt: 
Met betrekking tot de uitgave van de No�rd Groninger Courant, 
werd bij een akte van 2 Mei 1944,verleden door de Notaris A.H. 
AGES te Leens,tusschen de gerechtigden tot de zaken,gedreven 
onder de navolgende handelsnamen: 
1e.Drukkerij HAAN te Bedum,Schoolstraat 10, 
2e.Eelctr.Boek-Courant en Handelsdrukkerij "De Marne" te Leens 

A.344,
3e.Firma J.C.MEKEL,tewinsum,Geert Reinderstraat ��,1, 
4e.HARSVELD en Co te Uithuizen,De:partementstraat B.80a, 
5e.a. Appingedammer Courant van 1876, 

b. K.J.ERENST,uitgever te Appingedam,Gouden Pand 23-25 en
6�.De Eemsbode N.V.te Delfzijl,Oudeschans 6,het navolgende over

eengekomen: 



• 

1e. zij zullen gezamelijk een blad uitgeven onder de naam van 
"Noord Groninger Courant",hetwelk zal verschijnen in drie 
edities te weten: 

a. Een Delfzijlsche en Appingedammer editie voor rekening 
van de contractanten "De Eemsbode N.V."en "ERENST",

b. Een Hunsingo@r en Hogelandster editie voor rekening van
de contractanten "MEKEL" en "OZINGA", 

c. Een Ommelander en Bedumer editie voor rekening van de con-
tractanten "HARSVELD" en "HAAN". 

De 6pgaaf d.d.8 November 1943 betreffende d� uitgave van de 
Noord Groninger Courant,kwam hierdoor te vervallen. 
10 December 1945 gewijzigd als volgt: 
De opgaven betreffende de uitgave van de Noord Groninger Cou
rant,ingevolge het bepaalde in een akte van 2 Mei 1944,verleden 
door Notaris A.H.AGES te Leenskwam te vervallen,daar de uitgave 
dezer Courant gestaakt werd,blijkens het bepaalde in een onder
handse akte van 7 November 1945,in bewaring gegeven bij Notaris 
AGES voornoemd,teneinde onder diens minuten te blijven berusten 
In plaats van de "Noord Groninger Courant",moet thans als uit
gave van de Fa.HARSVELD en Co te Uithuizen worden ingeschreven: 
"Noorder Koerier" ( Ommelander Editie), twee maal per week ver
schijnend nieuws en advertentieblad,zonder een bepaalde politie 
ke richting,noemt zich NEUTRAAL. 

De Districtscommand!n�, 
De Dirigerend Off.van Rijks Pol.3e kl. 

J.� �omëlingh.
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Opgeheven krant 

. 
-

,,, toch in de bus 
· Nu de- samenwerking tussen de oude 

en illegale. dagbladen in Noord-Holland
een feit is geworden, stelt een groot
deel van de redactiès van de oud-ille
gale bladen zich op het standpunt, dat 
de fusie ten onr.echte is geschied, Hoe
wel de Vrije Alkmaarder per 80 Sep
tember officieel uit Alkmaar is verdwe
nen, ontvingen de abonné's het blad
gisteren wederom in de bus. In Scb.a
,:-en geschiedde hetzelfde.

Men wil aantonen, dat de fusie on
reohbm.atlg tot stand is geikomen en de 

, kop van de herrezen couTant bev,at een 
klein bericht, dat adrvertenties en kopij 

·naar de N.V. Sprekend Papier te Scha-
_ .... a,,,_1,::a,;,_Tl.,....o.'"-�-"'. .... �- ,.,,,..,...î'>.T1.ël..o.,n_ "'"""'-1.n'"cr.......Ao 

chaotische toestand op persgebied hier 
nog voortduurt. De bezorgers van de oud
illegale krant weigerden gister�n het 
"Dagblad voor Alkmaar" te bezorgen. 
Naar wij vernemen zal een kort geding aanT 
hangig worden gemaakt om te trachten de 
moeilijkheden definitief uit de weg te rui
men. Het product dat gisteren door de N.V. · 
Sprekend Papier is afgeleverd, bevatte geen 
enkele advertentie. Verwacht dat het blad 
zijn bestaan niet lang �al kunnen rekken. 
De N.V.Sprekend Papier te Schagen deelde 
ons nog mede, dat zij van de thans bestaande 
Verenigde Noord-Hollandse bladen geen richtlijnen 
had ontvangen, hoe in de toekomst te h�ndelen • 

SECTIE :PERS 

1947. 

verzonden: 1 C C' - 19�7 Aan: 8-%
------------
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AAN: het Hoofd van de Uentrale Veiligheidsdienst 
Javastraat No: 68, te •s- GRAVENHAG E . [t ,P17} 

J t,. 

ONDERWERP: Inlichtingen betreffende couranten.,, /), 111:: 1' 

• 

• 

Il ' _, 
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.....-In aansluiting op mijn schrijTen d.d.l October 
1947 ,No:127. C.I. GEHElIM�met onderwerp als in margine,heb ik
de eer RHoogEdelGestrenge,beleefd het volgende te berichten:

K,1(:1, Ga.be .t:ielmholt,geboren te Grootegast,30 September 1907,van
beroep drukker;uitgever van de Grootegaster oourant,wonende
te Grootegast A 180,behoort tot de Partij van de Arbeid,van
het meest linkse gedeelte van deze partij. 

/ 

/ 

Sedert 21 December 1931,staat te Groningen in het Handels
register ingeschreven: 

"Helmholts Drukkerij en Kantoorboekhandel" Soort bedrijf: 
"Boek,courant,!landelsdrukkerij en Kantoorboekhandel".Eigen 

zaak. 
Inmiddels is de naam van de courant gewijzigd in :"Het Wes

terkwartier,"welke verandering in het Handelsregister nog niet
is aangebracht. 

De redactie van het "Westerkwartier" berust bij de uitgever,
eigenaar o.Helmholt voornoemd.Andere medewerkers zijn niet 
bekend. 

Het blad wordt in de gemeente Grootegast nagenoeg huis aan 
huis gelezen.verder verschijnt het blad in de gemeenten Olde
kerk,Zuidhorn en Marum.Deze gemeenten geplaatst in de volgorde
van het grootst aantal aldaar verschijnende bladen. 

Het juiste aantal abonne•s kon niet worden vastgesteld. 
Het blad wordt te Grootegast en in de omliggende gemeenten 

in hoofdzaak gelezen om het plaatselijk nieuws en om het dis
tributienieuws,zodat niet een bepaald deel van de bevolking 
als lezer van het blad kan worden aangemerkt. 

In de drukkerij van Helmholt worden geen andere couranten 
of tijdschriften gedrukt. 

zo nu en dan kan men de geest der politieke or&entering van
Helmholt in het blad beluisteren. 

/ 

Een exemplaar van genoemd gelieve U hierbij aan te treffen.
De Majoor,Districtscommandant, 

J.B s ROmeling?t.�
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Naar aanleiding van het schrijven van de 
Centr le Veiligheidsdienst te •s-Gra�enhage, d.d. 
26 Augustus 1947, No.B.� en het schrijven d.d. 
1 October 1947, onder hetzelfde nummer, betreffende 
het verzoek om inlichtigen aangaande het Groningse 
Dagblad, kan, na een ingesteld onderzoek, het volgend 
worden vermeld : 
Op 1 Juli 1904, is te Groningen ougericht àe firma 
I. OPP.ENHE:IM, courant-boek- muziek en handelsdrukk:eri
uitgeefster van een dagblad onder den naam "Groninge]
Dagblad". De oprichtende Vennoten zijn intussen over
leden. Het ge�laatst kapitaal bedroeg op 11 Juli 1944
F.30.000.-. In omloop zi�nde schuldbrieven 19 obli
gaties groot F.500-. rentende 5 procent, en 38 obli
gaties groot F.500.- welke winstdelen , doch geen
rente geven. 

Op 7 Juli 1933 is deze Vennootschap omgezet 
bJ 11 ..,t ,,. 

in de "Naamloze Vennootschap Electrische drukkerij
rr.. f' /Y I. OPPENHBIM N.V. te Groningen", waarvan de oprichtinê

akte verleden is voor Nota.ris BOLT te Groningen. 
Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende 

l /lf /J personen :
;{ ' HUGO JAN BUVfALDA , geboren te Oosterwolde 18 Juni 

!8'9'4, Advocaat en Procureur, wonende te Groningen, 
Hoge der A. No.14/a, die de rang van Directeur be
kleedt. 

/ JAN JACOB LE�NINGA, geboren te Groningen 28 Juni 
1888, wonende te Groningen, Nassaulaan 40/a, die de 
functie van Commissaris vervult. 

K1t1fi CHRISTIAA_W BRONSDIJK, geboren te Groningen 19 Mei 
1883, wonende te Groningen Adelheidstraat 28, die ale 
Directeur met de dagelijkse leiding is belast. 

Mr. Buwalda en J. J. Leeninga, kunnen worde 
gerekend te behoren tot aanhangers van de Partij van 
de Vrijheid. De Heer Bronsdijk behoort tot de gematis 
de vleugel van de Partij van de .Arbeid.· Deze drie personen staan te Groningen uit
gesproken gunstig bekend. 

Vanaf de oprichting heeft het Groninger 
Dagblad zich op een neutraal stand�unt gesteld. Op 
1 October 1941 is de verschijning van het Groninger 
Dagblad gestaakt in opdracht van de Commissie pers
organisatie, in verband met papierschaarste. Was het 
vó6r de oorlog een ochtendblad, na de bevrijding is 
dit omgezet in een Dagblad. 

De oplage bedraagt momenteel ongeveer 
17.000 stuks. - - - - - - - - - - - -

Groningen, 4 October 1947. 
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/""'-=1·,,,.�-=-.. ;-�-- Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven 
d.d.26 Augustus 1947,No: B. ,GEEIEIM,met onderwerp als in1 � margine,heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beleefd het volgende

/ i te berichten: 
GJ i � "0I> 10 October 1914,werd te Groningen opgericht een Naamloze 

:J / 
/� N'ennootscha:p "Het Nieuwsblad Tan het Noorden" ,gevestigd te 
; Groningen,Zuiderdie:p No: 24. 

(� �"t,7' 1/ Als Directeur van deze N.V. werd benoemd Ruurt Hazewinkel, 
• 0.� / . geboren t: Veendam,17 November 1855,wonende te Groningen,Here-

__ J -- ---. straat No. 88. 
CJ r�/r / Als :procuratiehouder werd benoemd Johannes Schurink,geboren 

;' ·· 
f
' te St!en1djk, 6 Maart 1874, wonende te Groningen,zuiderdie:p , 

re r: le Drift No: 6a. 
� .1 ! O:p 29 Maart 1932, werd de naam der N.V. gewijzigd in R.Haze-

.:.: 1 o / winkel Jzn 1s, Ui tgeversmaa tscha:p:pij N. V .Daarbij werd als soort 
----· -i'...._ van bedrijf dat v,erd uitgeoefend opgegeven "Het exploiteren en 

uitgeven van het dagblad "het Nieuwsblad van het Noorden",als
mede het exploiteren van een drukkerij en uitgeverszaak in de 
ruimste zin. 

, Directeur werd Ruurt Hazewinkel voornoemd. 
1 ti'i I' Als commissarisse werd bénoemd Geerdina Doewes,geboren te Wil

dervank,23 A:pril 1870,echtgenote van R.Hazewinkel voornoemd. 
Schurink bleef :procuratiehouder,terwijl Jan Abraham Hazewin

kel,geboren te Groningen,17 December 1900,wonende ierlengde 
Hereweg No: 112,te Groningen,tot adjunct-Directeur werd benoemd.

Mr.Nicolaas Hazewinkel,geboren te Groningen,27 A:pril 1903, 
� wonende te Groningen,Ubbo-Emmiussingel No: 33,werd eveneens 

Adjunct-Directeur. Laatstgenoemde personen,werd ook :procuratie 
gegeven,die echter o:p 2 Juni 1933 werd ingetrokken.Op die datum,
werden beide :personen tot directeuren der N.V. benoemd. 

O:p 1 Juli 1935,werd de Provinciale Groninger courant opgeno
men in het "Nieuwsblad van het Noorden". 

,Á;Y,,t, O:p 28 October 193�,werd Roelfine Hazewinkel,geboren te Gronin-
gen 15 Augustus 1904 tot commissarisse benoemd. 

O:p 2 December 1935,overleed de :procuratiehouder J.Schurinlt. 
/{/"? O:p 13 Juli 1936,werd Dirk Marinus Kouwenberg,geboren te Leid 

2 J1:,1.nuari 1901,wonende te Groningen,Park:weg No: 20,tot :procura
tiehouder der N.V. benoemd. 

Met ingang van 1 Juli 1942 trad Roelfina Hazewinkel uit als 
commissarisse der N.V.,doch o:p 6 NoTember 1946 is zij weer in 
dezelfde hoedanigheid opgenomen in het bestuur. 

Voor het uitbreken van de oorlog o:p 10 Mei 1940,was het 
Nieuwsblad van het Noorden" het d.agblad,alsmede familieblad,ta.t 
het meest gelezen werd in de stad- en :provincie Groningen,een 
groot gedeelte van de :provincie Drente en het Oostelijk deel 
van de :provincie Friesland.Het werd door nagenoeg de gehele be
volking gelezen,uitgezonderd het uiterst links- en uiterst 
rechts georienteerdet gedeelte der bevolking. 

Tijdens de bezetting der nuitsers,was het blad Pro-DUits, 
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somwijlen,was dat te lezen,hetgeen vermoedelijk zijn oorzaak 
vond in het feit,dat het blad artikelen moest drukken,die haar 
gegeven waren door de bezetter.Dit had tot gevolg,dat verschil
lende abonne's bedankten. 

Op 1 Augustus 1944,is de uitgave van het blad gestaakt door 
de bezetter,omdat de directie geen Hoofdredacteur wilde aannemen 
die de Nationaal-Socialistische gedachte was toegedaan.De toen
malige Hoofdredacteur Ubink moest door een N.S.B.er worden ver
vangen. 

Nadat het blad gestaakt is,werden op de persen van deze cou
rant "De Deutsche zeitung in den Niederlanden",gedrukt,hetgeen 
een doorn in het oog van het publiek was,omdat de directie 
beschuldigd werd van Pro-Duitse handelingen.Het gevolg is ge
weest,dat het Nieuwsbajld van het Noorden na de bevrijding nog 
in het bezit was van goede persen,omdat boTengenoemd blad tot 
de bevrijding aldaar gedrukt werd. 

J.A.Hazewinkel en N.Hazewinkel waren beide lid van de Cultuur 
/�/rtl/ kamer.Een der redeacteuren B.T.Wildeman,mocht zijn radiotoestel 

behouden. 
Door de P.R.A. te Groningen,is een onderzoek ingesteld naar 

de gedragingen van directie en redactie van het Nieuwsblad van 
het Noorden,doch tot een strafvervolging is het Bijzonder Ue
Rechthof of Tribunaal nog niet overgegaan. 

Op 26Januari 1946,is het Nieuwsblad van het Noorden weer ver
schenen,doch zij heeft thans nog niet zoveel abonne's als voor 

. de oorlog.De oplage is thans plm.40.000.-Toor de oorlog plm. 
55.000.exemplaren. 

De directeuren der N.V. zijn momenteel de beginselen toege
daan van de"Partij van de vrijheid." 

Tijdens zittingen van de gemeenteraad te Groningen,is het nog 
al eens een punt van bespreking,dat het Nieuwsblad van het Noor 
den" na de bevrijding wederom is verschenen en over hetgeen,dat 
thans is courant wordt vermeld,vooral het weideropbouwplan vab 
de binnenstad van Groningen." 

2e. Op 11 Juni 1921,werd te Groningen opgericht de Firma Jan Haan 
Boekhandel-Boekdrukkerij,gevestigd te Groningen,Nieuwe Ebbinge
straat No: 21. De naam is later veranderd tot Boekhandel- boek
en courantdrukYerij en advertentiebureau • 

Bovendien werd toen uitgegeven : 
Uitgave van een dagblad onder de naam "Nieuwe Provinciale 
Groninger courant." 
Uitgave van een kerkblad onder de naam"Groninger Kerkbode." 
Uitgave van een tijdschrift onder de naam "De Gereformeerde 
School". 
Op 8 Juli 1932 is de uitgave van het tijdschrift "De gerefor
meerde school gestaakt. f l'/11/ Naam van de eigenaar was: Roelf Leendert Haan,geboren te Delf

zijl, 1 November 1868,wonende te Groningen,Nieuwe-Ebbingestraat 
No: 2la,later te Groningen,Petrus-Campersingel No: 215. 

Op 27 April 1932 is de zaak omgezet in een Naamloze Vennoot
schap onder de naam :"Boekhandel en Drukkerij v/h Fa.Jan Haan 
N.V."

Als directeuren zijn toen benoemd:
Roelf Leendert Haan,geboren te Delfzijl 1 November 1868,wo

nende te Groningen,Petrus-campersingel 215. 
/J.fY;/1 Jan Haan,geboren te Groningen,12 April 1895,wonende te Gro

ningen,Nieuwe-Ebbingestraat No: 21a. 
Als President-conn:nissa�is werd benoemd: 

k, 9 Frans van Halsema,geboren te Siddeburen,31 December 1892, 
wonende te Groningen,Zwanestraat No: 2la,terwijl als commissari�
werd aangesteld: 



' 

• 

• 

3. 
)f /)':V AD.toni Wilhebnu.s Haan,geboren te Groningen,27 December 1896,

wonende te Sneek Marktstraat No: 24, 
Halsema en I.W.Haan,kregen ieder bij de oprichting één aan

deel in hun bezit. 
De oprichting van de N.V. is verleden voor de Notaris HUIIID.e

len te Groningen,waarbij het aandelenkapitaal is vastgesteld 
op F 100 .OOO. 

Op 5 Januari 1941 bedroeg het geplaatst kapitaal F 81.000. 
Tijdens de bezetting der Duitsers is het verschijnen van 

het blad op last van de bezetter gestaakt,omdat de directie 
weigerde,de artikelen te plaatsen,die zij van de bezetter 
kreeg toegezonden. 

l.i' Alle personen bovengenoemd,zijn bekende ereformeerde inge
zetene van Groningen,van wie niets ten nadele bekend is. 

Alle personen,alsmede de door die personen uitgegeven couran 
"D� Nieuwe Provinciale Groninger Courant,is rechts georienteer 

�et blad verschijnt in drie uitgaven: De stads Editie. De
buiten editie,alsmede een Veenkoloniale Editie.Het juiste aan
tal abonne's is niet bekend,doch ,vordt geschat op 15 a ro.ooo

exem:pla:ben. 
Het blad wordt bijna uitsluitend gelezen in gereformeerde 

kringen." 

In verband met het onderzoek en het enigszins moeilijk be
machtigen van g��ens,kan nog geen bericht worden gezonden om
trent de :politieke orientering van de "Grootegaster courant, 
alsmede de "Ommelander Courant",genoemd in het schrijven d.d. 
2 �eptember 1947,No: B 19713. 

·evens gelieve U hierin de beantwoording te zien van het
· schrijven d.d.l October 1947 No: B 19713.0nderwerp "Ra:p:pel".

De Majoor, 
Districtscommandant: 

J.B.S ROJBB1nngh 
11 I 



CÖMMl�SARIAAT VAN POLITIE 

EDE 

Telefoon 8342-K 8380 

No. 53. 
Berjcht op Uw schrijven dd. 

Bijl. 1 • 

Typ: H. d. G. 

GE HE I 

EDE, 25 

Betreft: inlichtingen over courant. 

• 

Aan de Heer: 

Naar aanlei".'ling van Uw bovenaangehuald 
schrijven, heb ik de 3Pr UHoogEdelGestrenge 
hierbij het rapport No. 29/47 mijner adminis
tratie te doGn toekomen, naar de inhoud waar
van ik U moge verwijzen • 

Commissaris van Politie, 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst. 
Arastraat 68. 
,,._G R A '! E N H A G E. 
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No. 29/47. 

GEHEIM. 

Bericht op schrijven d.d. 26 Augustus 1947 
No. B. 19713 van 0e Heer Hoofd van de Cen
trale Veiligheidsdienst, Javastraat No. 68 
te I s-Gravenhage. 
Onderwerp: Politieke richting van de Bdese 
Courant. 

RA P P ORT. 

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven heeft on
dergetekende de eer DEdelGestrenge het navolgende te rap
porteren: 

• 
. De Edese Courant (38e jaargang) is een tv1eemaal per

14 i' veek verschijnend blad. Tot 1943 was Jan Frouws, geboren te 

• 

· .. 'insum 18-10-1883, wonende te Ede, Stationsweg Ho. 54,
hoofdredacteur en uitgever. Zijn Godsdienst is Gereformeerd.
In 1943 werd het blad door de Duitschers verboden. Tijdens
de bezetting was de O,rt,tskornmamdant ingek\vartierd bij J.

Frouws, wiens woning tegenover de Orttskommandantur was ge
legen. Ongeveer zes weken voor de bevrijding vond de Ortts
kommandant in de woning van Frouws enige illzfgale blaadjes.
::.'rouvJS werd gearresteerd en naar rrde Wormshoef 11 (verblijf
van de S.D.) te Lunteren overgebracht. Te Lunteren heeft
hij onder bedreiging en mishandeling gezegd die blaanjes
van J.J. van Egmong uit Ede te hebben ontvangen. Het gevolg
daarvan is geweest, dat ook van Egmont_werd gearresteerd
en naar de 11Wormshoef 11 overgebracht, terwijl Frouws kort
daarna in vrijheid is gesteld. Hij mocht echter niet meer
in zijn eigen woning wonen.

Na de bevrijding werd zijn praten bij de s.D. hem van 
A.R. zijde zeer kvvalijk genomen. Vermoedelijk heeft van Eg
mond zich van A • •  zijde laten bewegen om tegen Frouws bij 
de P.R.A. een klacht in te dienen. Deze klacht is onderzoch 
doch daar niet bewezen kon worden, dat J. Frouws opzettelij 
van Egmond had verraden, kon geen vervolging worden inge
steld. 

Voordat, na de bevrijding, Frouws de rrEdese Courantu 

weer kon uitgeven, v1erd te Ede uitgegeven "Het Nieuwsblad 
voor de Gemeente Ede11

• De uitgever hiervan is "N.V. Pere
booms Uitgeversmaatschappij rr, Directeur B.D. Pereboom. 
De heren Pereboom (vader en z.oon) zijn ook A.R •• In ''Het 
Nieuwsblad voor de Gemeente Eqe" wasJ.Jtoen tevens opgelost 
het voorheen te Ede verschijnende 11 Edes Nieuwsblad 1t

, van

daar dat op het Nieuwsblad voo:e de Gemeente Ede staat 5le 
jaargang. 

Aan de Heer: Commissaris van Politie 
te .ä.Q..k 



-.,. 

• 

Algemeen wordt te Ede verondersteld, dat de uitgevers van 
"Het Nieuwsblad voor de Gemeente Ede" het hunne hebben bijge
dragen aan de actie tegen J. Frouws, teheinde daardoor het 
aantal abonné's op hun blad zoo hoog mogelijk op te voeren. 

"Bij de tegen J. Frouws gevoerde actie:gënoot deze geen 
steun van kerkelijke zijde, daar hij geen trouw bezoeker van 
de Gereformeerde Kerk is. Daar hij niet wist welke gevolgen 
uit het onderzoek zouden vo ortvloeien heeft Frouws zich na  
de bevrijding uit de uitgeverij van zijn courant teruggetrok
ken en is zijn zoon \'lillem Philip Frouws li geboren te Ede 19
November 1913, uitgever geworden van de 'Edese Courant 11. 

Vast staat, dat dë nEdese Courant" in de Gemeente Ede 
meer lezers heeft dan HHet Nieuwsblad vo or de Gemeente Ede� 

Dat voorheen de inhoud van de "Edese Courant" meer A.B. 
was ingesteld dan dit thans het geval is, heeft twee oorzaken. 
le Door de plaatselijk van .R. zijde tegen de vroegere uit
gever J. Frouws gevoerde actie en 2e.omdat de vroegere ho ofd
verzorger van deze courant, R. Bussink, na de bevrijding naar 
Deventer is vertrokl<:.en • 

De redactie van de 11Edese Courant" is nagenoeg geheel 
in handen van de journalist en schrijver Jac. Gazenbeek, wo
nende te Lunteren. Hoewel de heer Jac. Gazenbeek politiek 
gerekend kan worden te behoren tot de "Partij van de . .f.rbeid 11 
heeft de inhoud van de "Edese Courant 11 geen politieke strek
king en zou neutraal genoemd kurmen worden. Een eigen mening 
komt practisch nimmer naar voren. 

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed is opgemaakt, 
getekend en gesloten dit rapport te Ede, 23 September 1947. 

De Brigadier van Politie-Rechercheur, 

1/!-____ v 

G.J.Lieftink. 

Gezien: De Inspecteur van Politie 
ief van de Geuniformeerde Dienst, 

fr/�



t·' .GEMEENTE-POLITIE TILBURG �--
1�

�
A. No.1 536 /c'gro 

met 1 bijlage. 
TILBURG, 23 S�pt2e�ber194 7 

1 
,. . :> SEP. 1947 : 

Bericht op missive. 

d.d. 17 Sept. 1947 
nr. t.;;, B. 1 9713 .1,i.,. ,t.q �· �· b .

J;,v, /Aft,/;;;;�/ 
OPGtLL:ól>

. --

Naar aanleiding van Uw 

nevenvermeld schrijven heb ik de eer U hierbij 

te doen toekomen een aan mij uitgebracht rap

port nr. 79 betreffende het II Nieuwsblad van 

het Zuiden 11• 

De Commissaris van Politie, 

1. �'"�·'""'' BUREAU G
i 
-J

r �--_m_: -'-'-,,,t_�_--�-,+--' 

Aanhet Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

e 's-GRAVENHAGE.



4EMEENTE -POLIT IE 
, T I L B U R G. 

No. 79. 

RAPPORT • 

Onderwerp: Inlichtingen courant " Nieuwsblad van het Zuiden". 

Naar aanleiàing van een schrijven van het Bureau 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage d.d. 17 September 1947 

No. B. 1 9713 betreff emde inlichtingen omtrent het " Nieuwsblad van 

het Zuiden " heb ik Rapporteur No.3 de eer U Edel-Gestrenge beleefd 
het navolgende te :rapporteren; 

Het II Nieuwsblad van het Zuiden" is een te Tilburgx uitgegeven 
dagblad en· verschijnt voo:t-Tilburg en omg-eving. 

De bureaux en drukkerijen zijn gevestigd aan de Willem 11 
straat 56 te Tilburg. 

Bedoeld " Nieuwsblad van het Zuiden" kan beschouwd worden als 
een zuiver Rooms Katholiek dagblad. 

Directeur en Hoofredac.teur van het Nieuwsblad van het Zuiden 

is �e te Tilburg te goeder naam en faam bekend staande; 

� rWilhemus Hermanus Oltheten, geboren te Deventer 21 December 1881

wonende te Tilburg Prof. Donderstraat no.43. 
Tijdens de Duitse bezetting was het aan het Nieuwsblad van 

het Zuiden verboden om te verschijnen en wel door de Duitse over
heid maar na de bevrijding is dit blad weer regelmatig verschenen. 

Aan den Heer 

Commissaris van Politie 
te 

TILBURG . 

Tilburg J.SSeptember 194 7 
No.3. 
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SECTIE·PERS 
1947. 

AFSCHRIFT. 

t.a.v.B.X.,daarna terug naar B.XI.

19 September 1947,

Y..ê.r�Q+19:.êrJ.!:.: .... ------.-�l�.!.l�--
D o ss.: 
1J rt. H.D. 
Datum: 8-9-47. 
"Par.: 

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

M E D E I) E L I. N G • 

Zoals uit de kop van ons blad blijkt, is met ingang v�n heden 
een wijziging gekomen in de leiding van onze krant. De heer J .IL van 
Dansik heeft zich op medisch advies moeten terug trekken en in zijn 
plaats· is tot hoofdredacteur "'ï(an het Haagsch Dagblad benoemd de heer 
W .Schap8r. 

Wij betuigen de heer van Dansik, die zich met veel toewijding 
aan zijn taak heeft gegeven op deze plaats on2e grote dank voor de veel
omvattende arbeid, die hij zich in het belang van onze krant heeft ge� 
troost. . 

Met een enkel woord mogen wij zijn opvolger bij onze lezers intro
duceren. De heer Schaper, tot dusver hoofdredacteur van de Vrije Twent
sche Enschedé, heeft zijn sporen in de journalistiek verdiend.Na in l'Te
der_land aan enige kranten werkzaam te zijn geweest, hee ft hij voor de 
oorlog, in de Indonesische journalistiek gearbeid; na een aantal jaren 
in een Jappenkamp te hebben gezeten, kwam hij na de bevrijding in ons 
land terug, om zich ongebroken te wijden aan de taak,die hem in Enschedé 
werd toevertrouwd. 

Wij twijfelen er niet aan, of de energie clie hem gedurende de Ja-
• pense bezetting .en daarna i:ri Nederland kenmerkte, zal nu aan het Haag

sche Dagblad in rijke mate ten deel va.11en. Onze lezers zullen daarvan
de v:cuchten plukken. In dit vertrouwen worden wij versterkt door de v,e
tenschap, dat à.e heer Schaper word.t gestem1d door een redactie, die er
naar streeft het Haagsch Dagblad een v�n de beste dagbladen te doen
blijven, welke de res-i-dentie bezit en die zich gedragen weet door de ide
alen, welke ons uit de illegaliteit voorgekomen blad bezielen •.

Doss.N o. = 
C rt.: Vrije Volle. 
Datum: 8-9..-4 7 Q 

DE UITGEVER • 

NI�UV'ffi KOP, OUD GELUID. 

"De Vrij� Twentse en Achterhoekse Courant, uitgave van de Stich
ting "Het Parool", heeft zijn laatste krant ui tgege:7en. Het blad i� ge
fuseerd met het dagblad "Tub�ntia", dat onder een n;1��we kop, waan.n de 
naam van "De Vrije Twentse" is opgenomen, zal verse 1Jnen. 

Opnieuw is een der oud-illegale bladen onde��egaa.n door gebrek a�r-

- mogelijkheden-
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mogelijkheden ... De naam van de Stichting "Het :Parool", ontstaan in :1et 
verzet tegen de vijand, wordt gekoppeld aan de naam van 11 Tubantia" ,het 
blad_!. waar tijdens de bezetting de richting werd bepaald door de N .S .B. e 
Van Nierop, de beruchte drie-kruisjesschrijver •. 

De fusie van "Tubantia" en "De Vrije Twentse" heeft echter nog een 
andere kant. De samenvoe0in g van een oud-illegaal blad met een blad als 
"Tubantia" mag de verbaasde toescl1ouv.rer bij deze traged:e naar zijn hoofd 
doen griJ�nn, veel erger is het 'n.progressief blad gekoppeld te zien 
aan thans van de meest reactior,naire bladen, die ons le,nd nor telt. 

In het Indonesische conflict heeft "Tubantia" onverbloemd de zijde 
van Wel ter en Gerbrandy gekozen, geen vroorden waren te sterk om aan de 
afkeer van de Republiek uiting te geven. Op het terrein der binnenlandse 
politiek is het blad onafgebroken in de oppositie ge.1eest tegen elke re
geringsmaatregel, waarin het naar socialisme rook. Met d i t  blad fu-
seert "De Vrije T.i1entse11 • De Stichtin6 "Het :Parool" heeft de progressi
viteit in Twente geen dienst gedaan door deze fusie met de zwartste reac 
tie.. 

•
Bepaald weerzinwekkend is het echter, dat uit de fusie een krant

te voorschijn zal komen 1 àie, blijkens een bekendmaking in "Tubantia", 
11 progressief" zal zijn. Er zal een curatorium voor à.e redactie worden
gevormd, bestaande uit vijf leden, waarvan twee aan te v1ijzen door "De 

. Vrije Twentse", twee door 11 Tubantia" en .een onpartijdig lid. De richt
lijnen, die golden voor de redactionele koers van "De Vrije Twentse", 
worden overgenomen voor het nieuwe blad. 

Directie en redactieleiding van 11 Tubantia" blijven echter dezelfde 
Er moet in de geesten van deze mensen op slag en stoot wel een diepgaan
de wijziging zijn ingetreden. · ie gelooft het? .Tie gelooft, dat de on
derneming, die fina..ncieel de sterkste is en zich veroorloven kan een 
krant, die het niet meer l<:c11 bol1rnrken, te kopen, bereid is zich te on
derpen aan de geestelijke .leiding van de overv;ronnene? 

Maar ook al zou het blad werkelijk progressief blijven,dan zou 
deze ommekeer in niet mindere mate een demonstratie van karakterloosheid 
zijn, zoaïs in de Nederlandse journalistiek in lange tijd niet is ver
toond. Dit kopen en samenkoppelen van kranten, dit veranderen van gees
telijke richting bij contract is een zaak, die wij in de aandacht van de 
Nederlandse <l]ournalistenkring en van de vereniging"De Nederlandse Dag-

• blad.pers" aanbevelen. Men kan journalisten niet van de ene dag op de an
dere verplichten van koers te veranderen uit coil'.lID.erci�le overwegingen. 
Men kan dat zelfs niet doen met journalisten, die er toe bereid zijn. 
Hier staat, de joyrnalistieke moraal in Nederland en met haar de pers
vrijheid op het spelo

Typ.: TV .1. 
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Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
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het Hoofd van de Centrale 
I j/JJ/? 

Veilîghe.i.dsdhen.s{ 
Javastraat 68, 

' s-GRAV ENHAG E . 

In antwoord op schrijven No. 19713, d.d. 27 Augustus 1947,

wordt medegedeeld: 
De Arnhemse Courant is het enige Arnhemse dagblad dat ge

durende de gehele bezettingstijd is blijven verschijnen. Zij

stond toen onder hoofdredactie van zekere Vermeulen. 
Na de bevrijding is deze courant in Arnhem het langst ver

boden geweest. Op 1 Februari 1946 verscheen zij weer onder haar 
oude naam, doch onder nieuwe redactie. 

Zij noemt zich neutraal en inderdaad kan nimmer uit haar in

houd geconcludeerd worden dat zij een bepaalde politieke rich

ting voorstaat. In geen geval moet zij onder de oppositiebladen 

gerangschikt worden. 

Het Arnhems Dagblad is een courant op principieel Rooms
Katholieke grondslag. De huidige vraagstukken, de Katholieke 

Volks Partij betreffende, worden daarin beiderzijds belicht. 

Het blad is een editie van de Gelderlander Pers, onder 

hoofdredactie van Louis Frequin, een in de voormalige illega

liteit bekende figuur. 
Gedurende de bezettingstijd is het blad van 14 Maart 1942 

tot de bevrijding, verboden geweest. 

Ter kennisneming doe ik U van elk der bladen een exemplaar 

toekomen. 

De Hoofd- Poli tie, 

( c. 
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..:.r-GE�G!nschede, i1'ce�ember '47. 
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Onderwer2: fusie dagbladen. 
bijlagen : 4 courantenknipsl,s.

BUf.- C 2 0 SEP. 1947 j 
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e 

.-

AAN:

ten : 

c -'.�:._: ___ __r: _,,1,1. -f};.......-�·v ____I
� 

Ik heb de eer, UEdelGestrenge het volgende te berich-

De alhier verschijnende dagblàden: 
"De Vrije Twentsche en Achterhoeksche Courant", onafhanke
lijk dagblad, uitgave van oe St-ichting "Het Parool", hoofd

� redacteur W .B .F. Schaper �n het 
"Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant", uit

.r"'"gave: N.V. v.h. firma M.J.van der Loeff, 
hebben met ingang van 8-9-47 een fusie aangegaan. Het 

nieuwe dagblad verschijnt onder de naam: "Twentsch Dagblad
Tubantia, Enschedesche Courant en Vrije Twentsche Courant 11 , 

uitgave N.V. v.h. firma M.J.van der Loeff. 
Deze fusie heeft enige verwondering gewekt, daar ge

noemde bladen in het. verleden in gevoerde polemieken vrij
fel tegenover elkaar stonden. 

Het 11Twentsch Dagblad Tubantia11 kon namelijk geacht 
worden, in grote trekken te sympathiseren met de Partij van
de V:rijheid, terwijl "De VriJe Twentsche" als uitgave van d
Stichting "Het Parool" vrijwel de meeste lezers telde onder
de leden van de Partij van de Arbeid� Onder haar eerste 
hoofredacteur G.J.M. van het Reve, werd vaak de indruk ver
kregen, dat dit blad de meest linkse groep in deze partij 
was toegedaan. 8.S.F. Schaper, opvolger van Van het Reve 
als hoofdredacteur, was enigszins gematigder te noemen in
zijn redactionele hoofdartikelen. 

Beide genoemde bladen maakten.de fusie in een eens
luidend_ artikeJ,,__in hun nummers van 3-9-47 bekend. Bedoeld
artikel is hierbij gevoegd, gemerkt I. 

Het dagb],.ad "De Waarheid", editie voor Overijssel, 
wijdde in het._ nummer van 3-9-47 een artikel aan deze fusie, 
getiteld: "Schande thans voltrokken". Het blad schrijft o.a.
"Wij hoopten, dat de zich progressief noemende.Vrije Twent
sche niet met een uitgesproken kapitalistisch orgaan, maar 
met een andere progressieve krant zou fuseren." Verder geèf
dit blad als haar mening te kennen, dat uitsluitend finan
ciële belangen hierbij een rol hebben gespeeld. (Bedoeld 
artikel wordt hierbij gevoegd, gemerkt II) 

Het is bekend geworden, dat verEchillende bezorgers 
van de voormalige "Vrije Twentsche" zijn overgegaan naar 
"De Waarheid" en proefexemplaren van dit laatste blad heb
ben bezorgd bij voormalige '"Vrije Twentsche"-lezers. 

Dç,or een voormalig redacteur van "De Vrije Twentsche",
�genaamd: Hepdrik Antony HAMHUIS, geb. te Almelo, 14-4-27, 

verslaggever, wonende te Enscfiède, Blekerstraat 76, werd 
een artikel geplaatst 'in "De Waarheid" van 13-9-47, getitel
11Wie een kuil graaft ••.. ". Dit artikel wordt hierbi·j ge
voegd, gemerkt III. 

Genoemde Hamhuis werd ongeveer een half jaar geleden
door de toe!ilIIlalige hoofdredacteur van "De Vrije Twentsche11 , 

W.B.F.Schaper, ontslagen. Volgens bekomen inlichtingen :wx 
werkte hij daarna voor 11De waarheid11 te Enschedt en Meppel.
ThBns zou hij studerend zijn. 

-2-

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 
te I s - G R A V E N H A G E • 
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H.B.,Y.OTTO, communistisch wethouder te Enschede, 
deelde op een meeting der communistische partij,te Enscheä 
gehouden op 16-9-47, mede, dat vele voormalige lezers van 
11D:e! Vrije Twentsche" zich hadden geabonneerd op 11 De Waar
heid" .. In hoeverre dit juist is, is nog niet bekend ge
worden. 

Dezerzijds wordt het niet waarschijnlijk geacht, dat 
dit aantal groot zal zijn, daar "De Waarheid" weinig 
plaatselijke- en streekberichten geeft en het publiek, zo 
het geen katholiek blad wil lezen, h�trvoor aangewezen is 
op een blad als het thans door de fusie ontstane. 

\ 



� _., 

DIST�jCT 's GRÁVENHAGE 
�PER RIJKSPOLITIE. 

COMl'vIANDANT • 

"s GRAVENHAGE, 1,g'o�gj;t .194z ..

___ 2 O SEP 1941 ·1 
I.D. No. 111 Geheim Pers.

. ,t" .'I\ � ; • .. � 
,-',: ·Uli' 

0�.J- � - 1 ACD/ ,, /JJ'-f 1 
Onderwerp: Inlichtingen betr.couranten. 

In antwoord op Uw schrij

ven dd. 26 Augustus 1947 no.B. 1�713, 

gelieve U hierbij de gevraagde inlich-

tingen aan te treffen. 

De Districtscommandant, 

�-
BURF 11J� sDe Dir .O:ff .der Rijkspol.

1 � .;;r;r,�- .:

3e kl. 

j [>: .. m: 

7 

Aan 

de Heer J.D.Crabbendam 

te 's G R A V E N H A G E" 

Javastraàt no. 68 • 
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DE SCHOONHOVENSE COURANT. 

/ De Schoonhovense courànt is een neutraal blad, doch uit 
sommige artikelen blijkt wel, �dat het blad anti-communis-:; 
tisch is. De àirectie en redactie bestaat uit personen, die 
vermoedelijk de Partij van de �r,eid he� dichtst bij staan. 

'/ 
DE NOORDWIJKER POST. 

De Noordwijker Post bestaat te Noordwijk niet. Mogelijk 
wordt hier bedoeld "De Leidse Post", uitgever H. Lissa, 
Koningstraat 24a te Leiden. 

DE ORANJE KOERIER. 

Het weekblad "De Oranje Koerier" wordt gedrukt en uitgege
ven door de firma De Vries en Reeuwijk, gevestigd Gracht
weg 33 te Lisse. Het blad is voortgekomen uit de illegali
teit te-Lisse. In September 1944 is het eerste illegale 
blad uitgegèven in samenwerking met de L.O. (Landelijke 
Organisatie tot steun aan onderduikers). Tot de bevrijding 
verscheen het als dagblad, doch sinds 19 Mei 1945 verschijn 
'1De Oranje Koerier" als weekblad voor Lisse en omgeving • 

Het blad is geen politieke richting toegedaan. Van de twee 
firmanten behoort een tot de Katholieke en een tot de 
Protestantse kerk. Beide firmanten zijn in het bezit van 
een certifigaat van "geen bezwaar" van de Zuiveringsraad 
van het 'perswezen. De firma bezit een vergunning vo_or het 
uitgeven van het weekblad, welke vergunning is afgegeven 
door de persraad in November 1945. 
De firmanten zijn genaamd: 
Piet de Vries, geb. 27 Juni 1880 te Lisse, van beroep 
drukker en uitgever, wonende �rachtweg no. 33 te Lisse; 
Jacobus Johannes Reeuwijk, �eboren 25 Juli 1914 te Lisse, 
van beroep drukker en uitgever, wonende Hereweg 120 te ·Liss

De namen van beide firmanten komen in de politie-administra 
tie te Lisse niet voor en zij zijn op politiek gebied vel
komen betrouwbaar • 



... 

� GEWEST 's HERTOGENBOSCH · 

1 
--• DER 'sHert�en o dlgn'l:8-9-1947

RIJKSPOLITIE '.$��1" . · 
DISTRICT 's HERTOGENBOSCH ·.,-·' 2 .Ü SEP. ,947 

COMMANDANT · d) 5 J;; S ,, A. rr\/ · � · � 
Ij r 11 "'( .�v R /J,t? 

No. 53/47 Gehe illl C,i, ' • t!b 
1 

/9 
Bijlage(n) : 1 • /W' . _ _ 
Bericht op: Uw schrijven .dd. 4-9=•4�fiáJ:s:,fi.:9713
Ondo,wo,p , Inlicht i nge i� fë,tr • ëour

��
tllt!î. - - -

4 L:�:.:::_. ,,/.l-�� 'v)

• 

Aan 

I 

Ter voldoening aan het gestelde in 

Uw bovenaangehaald schrijven, moge ik U 

hierbij aanbieden een schrijven van de 

wnd. Afdelings...Comu1andant Waalwijk No. 

16/47 Geheim, waarnaar ik U kortheidshalve 

moge verwijzen. 

Typ.f.L.
eoll: 
L. 

De Dis trictscommandant, 
De Dirigerend Officier 
der Rij��tie 3e kl. 

\ \,� 
�� 
:M.C. Ruigrok. 

de Heer Hoofd Centrale 
Veiligheidsdienst 

, s Gravenhage. 



.._ Gewest 's-.tiertogenbosch 
der Rijkspolitie. 

Waalwijk, 15 September 1947 • 

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

) 

Afdelingsstaf WAALWIJK. 
-----------------------

Onderwerp:Inlichtingen betreffende couranten. 

• 

Aan 

("Het Nieuwsblad van het Land van Altena") 

Ter voldoening aan het gestelde 

9-9-1947 nr.;3/4? Geheim,betreffende opgemeld onderwerp,mo

ge ik UHoogEdelGestrenge beleefd berichten,dat "Het Nieuws

blad van het .Land van .AJ.tena" gedrukt wordt te HEUSDEN.

Politiek is het rechts geörienteerd nl.Christelijk histo

risch. 

Directeur is de heer ROZA (binnendienst) en redacteur of. 

correspondent is de heer v.d.POL (buitendienst).Politiek 

zijn beiden Christelijk historisch ipgesteld. 
De Opperwachtmeester 

de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

wnd.Afdelings

w

commandant 
. J .Hubbers. . · 

c?·� te 

_!�=��:����������!--



POLITIE GOUDA. 
. . 

_/ Betr. brief van de Centrale Veiligheids
dienst te 's-Gravenhage d.d. 26-8-1947 

• 
},,d j

,,, No.B lj113 inzake Goudse Co • 

'Yld'k) 1.(/ /t,P ÁM: (3 ' 

Volgno. 
. 

�_/J_" ) 1t1 1, --t
! 

..... /a _,�-, U [ • �,. 

1�
G

, :Jf l lc�rr;�; , ------·· ·-·--·------1 R a p p o r t. 

C":�m: 
11-,.J- ''/) ' 1> 

• 

De Goudse Courant, gevestigd te Gouda, Markt No.31, werd op 
t. 1 April 1862 opgericht. De Directeur van genoemd dagblad is 

genaamd Frederik Ti e t  e r, geboren te Schoonhoven 9 
Maart 1881, wonende te Rijswijk, Oranjelaan No.72. 

Voor de bezetting was de Goudse Courant het lijfblad 
de liberalen te Gouda. Enige jaren voor de bezetting ver
keerde het blad in financiele moeilijkheden. Het werd in deze 
jaren in stand gehouden door de liberalen. 

De Goudse Courant is thans officieel een neutraal dag
blad, doch herhaaldelijk wordt bij de behandeling van poli
tieke vraagstukken de mening van de Partij van de Vrijheid 
verdedigd. De Directeur Tieter behoort thans tot de Partij 
van de Vrijheid. Het blad wordt gedrukt bij het Rotterdams 
Nieuwsblad te Rotterdam. 

Na de bevrijding mocht de Goudse Courant enige tijd 
niet verschijnen. De dagbladen Trouw, Vrije Volk, Het Parool 
en Groot Gouda zorgden toen voor het plaatselijk nieuws. Na
dat de Goudse Courant weer mocht verschijnen is Het Parool 
verdwenen en Groot Gouda ging over in de Goudse Courant. Na
genoeg in ieder gezin wordt thans de Goudse Courant gelezen. 
Daarom wordt�er op C.P.N.vergaderingen herhaaldelijk aan
merkingen gemaakt op deze courant. Hiervan zijn de artikelen 
in de Goudse Courant over "onze Goudse jongens in Indi8" mede 
oorzaak. 

Voor de bezetting had Tieter zitting in de Commissie 
voor Oranje en andere Openbare Feesten. Na de bevrijding is 
hij echter vrijwillig uit deze Commissie gegaan. Tieter is 
echter vurig Oranjegezind • 

1947. 



Commissariaat van Politie 
,.,; ·· • Nijmegen 

31J Volgno. 

No.: 

Onderwerp: 

Bijlage(n): 

Nijm
� 

· S ptember 1947.

ID/142. rj.r:J���i 1 9 SEP 1947 

inlichtingen betr. cou:f'"���en. f A(D/ Jl-'Y�,
Antwoord: op Uw schrijven dd. 26/8'47 No. B. 19713. 

J /f•j/:i . I ' "'- Ij/..,_,·• • ' • u Ï& "c; 
In antwoord op Uw bovenaangehaa1cr8 

• schrijven heb ik de eer U te berichten, dat 
"Het Dagblad van Nijmegen" Christelijk-Histo
risch en de "Noord-Ooster" Rooms-Katholiek 
geori�nteerd -±-s-:--� 

' 

-��
-:-

JR� -�u o ____VDE c�HiMI�ARrs VAN :��1rTrE, 

\ - nrr···· 1 
--�· l (� 

·�=--�-\ lf-f-''-'l J � 

• 

AAN 

� 7 ( J. fPh, Yeltman) 
Typ. V.....
Coll.: 

Par 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

te 

's-G RA V B N HA GE. 

Javastraat No. 68. 



EWES T' s- HER TO GENBOS CH. 
DER. RIJKSPOLI�IE. 

TRI CT H.O EB.MOND. 
COivIMANDANT • 

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

BUREAU �
oe

::JJl�
a
_,_ 16 s 

ep
y

�:
:.: 

19 4 7, 

1 
t--1'-fu-mm-�-r: --

,' #V,sJ'- l 1 8 SEP 1947 . f 

• No. 103- Geheim..
�� 

D•tt•m; / d -,- ,v,,, 
. . �: -· 1� 

I
' Arl, n [..;) � �-· �-

1Onderwerp: Inlichtingen. .7 
" j v(���.,L:. 

Aan: 

.. -' (3
rg:

� Áf u 19 Jf 3 lµ;-� 
! ln (;l'.). 

'J.,. e,, -� , 
Ter vo+doening aan het gestelde in Uw schrijven d.d. 26
Augustus 1947, No. B. 19713 moge ik U berichten dat de 
courant II Peel en W.LAAS" R .K:'* is georiënteerd. 
Het is een particulier, plaatselijk weekblad voor de ge
meente 'VEifB.AY en naaste omgeving. 
Het is in hoofdzaak bestemd voor plaatselijk- en vereni
gingsnieuws en advertentiën. 
Het blad houdt�� een R.K. politieke richting op na. 

d�eer Hoofd c.v.D.
te 

De wnd. Districtscommandant. 
De· Adjudant • 
P. van der Beek.

,,:;, / 
's-G R A V E N H A G E • 

----
�
------------------------

:/_,;,/
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GEMEENTEPOLITIE EINDHOV� 
/-V-ol-gn_o_. --

��,, AAN : �,;., y 1 8 SEP 1947 
de heer J.G. Crabbendi_,A(Dtft,.z�:.: ..

Java traät 68
e3

UR'.:L.'J G � 's-G • , � 
1 1 

S· ., /j� f I u� . .,m-· - //l-J'- v) 1 
,J, l- . - -

2 Uw kenmerk / 1 Uw brief I Ons kenmerk I EINDHOVEN 
(0, B. 19Jl3. 26.8.47. 101/47. ID. 16 Sept.1947. 

Onderwerp 
.ll 

� 
Dagblad 
Oost-Brabant. 

• 

Naar aanleiding van het verzoek, 
vervat in Uw bovenvermeld schrijven, bericht ik 
U, dat de heer JEF DE BROUWER, hoofdredacteur 
is van het door U bedoelde dagblad. 

Hoewel de Brouwer voornoemd persoonlijk 
graag in de contramine is, is betrokkene posi
tief rechts georiënteerd. 
�� Ik meen met deze mededeling te kunnen vol
staan. Mochten Uwerzijds uitvoeriger inlichtin
gen gewenst worden, dan gelieve U mij daarvan 
te verwittigen. 

De Hoofd�ommis�ar·s van Politie, 
Namens deze 

Typ. 
Coll. 

y>·
De Commfssarl va 

Bijlagen 



.. 
.• GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District ....... � .. . 

Afdeeling 

Groep 

COMMANDANT 

.--!:=_':''.'::' �,���01� 1 1 8 SEP 194 1 

No. 170-C. V.D.-geheim-persoonJ.ijk.

r,;_.n .. ; .r. 1 ----

· -! ACD/ !U,1., 33 f
Cc:.um. J / jl.. g. � 

J , 
-�-·-··--�·--7-� 0. tv. Bijlagen: Geh&. . 

Onderwerp: Inlichtingen betreffende couranten. )IA.J. J.3 rf lv�, �
e,o . 1�,}.4 ,) 9 I 

� 
. ,,.... Ter voldoenihg aan het gestelde in 

Uw schrijven van 26 Augustus l947,nr.B.�J713,onderwerp als in 
roargine,heb ik de eer UHOOGEDELGESTRH:NG!f !l'"berichten: 
De 11 Kennemer CouràeJ!'• 
Volgens bekomen inl.ichtingen is dit blad neutraal. J:iet wordt 
in het mij o.h. District in enkele gezinnen gelezen. 
De "Nieuii:e Noord-Hollandse Courant" 
Met dit blad wordt wellicht bedoeld de '1Provinciale Nieuw Noord
Hollandse Oouranttt welke in hoofeiZaak te .Amsterd.am-Noord,Zaanda.m 
J:lurmeren� en omgeving verschijnt. Dit blad staat eveneens als 
neutraal bekend. 
De- '*Noord-.Jfollandse Courant'' 
Dit blad is een voortzetting van de vroege.re Alkmaarse Courant 
en is een neutraal blad. 
De v.m."Nieuwe Noord-Hollandse Courant 11 is in fusie gegaan met 
de ''Vri,ie Hoornse Courantu en kan gerekend worden tot de gema
tigde richting van de P.v.A • 
.l!ien zusterblad de 00prechte Vri.ie Hoornse Courant" te Hoorn uit
gegeven,die zich met de fusie van beide eerstlgenoemde couranten 
niet kon vere·nigen,kan gerekend worden tot d.e mee-r links georiën 
teerde richting van de P.v.A. 
Het 0Nieuwe Noord-Hollandse Dagblad" 
Dit is een Rooms-Katholiek dagblad en verschijnt in drie edities 
t.w. Alkmaar en omstreken, \1est-.ll'riesland,:;;chagen en Den Helder.
De 11.t!inkhui zer Courant 11 

Dit blad is meer als een neutraal dagblad te beschouwen,althans
uiterst gematigd de richting van de �.w.A.
De ''Schager Courant 11 

Te Schagen verschijnen twee Schager Couranten en wel de oude en
de nieuwe Schager Courant. lJe politieke richting van beide cou
ranten is neutraal en in geen gei'al zijn zij communistisch getin

1 

De ''Nieuwe Schager Courant11 wordt gedrukt door de ötichting "Spre
kend Papier'' te Schagen,waarvan als Directeur aan het hoofd staat
Menno Victor .l:'oldervaa:rt,een zeer fel eonununist,wonende te öcha
gen,.La.ndbouwstraat nr.c.1s�. Hoewel .l:'oldervaart eommunist is,kan
door hem op de inhoud.van de courant geen invloed worden uitge
oefend.
VolJ.edige personalia 
bij schrijven van de 

, September 1947,nr.52 
September 1947. 

AAN de Heer Hoofd c. v.n.
te t s-GRAVENHAGE', 

in afschrift aan 

van genoemde Eoldervaart werd�U verstrekt 
Af"d.C.der RijkspoJ.itie te Den rielder van 12 
CVD,voorzieó van mijn gezienetempe1 van 16 

lJe Kapitein, 

de Heer �rocureur-Generaal fung • .J.lir. 
te AMST.l!:RDAM 

tlJistrictscommandant, 
Mr.J.�.v.d.Steur. 

�V-V--V--0. 

van .l:'ol. 

PATfttA-AIAEllSFOORr 



V.D. 1947.

6,0 !Jf/J;,,. � 1 :r, �' ·--
No, /�-....Q.�liE:IIj!. J Volgn:>.

(

Jmtwoord op Brief No. B..l ,26 - 8 - 1947. � __ 
r- f 6· St.P.SZ\rH

Onderwerp : Inlichtingen drie c ouranten. _- � ��'\)�-===----�

��--\.� ·J ACD/ l1 J t L/
In antwoord op lJw ,a3.ngehaald schrijven, betreffende ·het ver

melde onderwerp,moge ik ü beleefd het volgende berichten. 

De " BILDTSE i?OS!ê 11, uitgave van :Flan Leer en De Jong te Sint
Inna Parochie,is een neutrat9.l streekblad. De uitgave hiervan werd 
door de Duitsers verboden,doch na de bevrijding werd de uitgave wee
hervat. In het algemeen verschijnen in dit blad geen politieke stuk 
ken,doch wel een buitenlands overzicht,hetgeen echter een samenvat-

l/ 
ting is uit andere grotere bladen. De eigenaren-redacteuren zijn 

r1 HJ, genaamd : Binne van L E E R ,geboren te Lip:penhuizen,12 November
1893,letterzetter,gehuwd,wonende te Sint Anna Parochie,Zuidei.nde 

! f.! r no. 337, en Dirk de J O N G , geboren te St. Anna Parochie, 6 Maart 
1897,typograaf,gehuwd,wonende te St;Anna Parochie,Zuideinde 334. 
Beide belijden de Doopsgezinde godsdienst en behoren veri.ioed.elijk
tot de Partij van de Arbeid,of sympathiseren daarmede. Zij staf:l.n 
gunstig bekend+ Het blad verschijnt elnmaal per week. 

De II BERGUMER COUR lNT u is een streekblad voor de gemeente
Tietjerkste�adeel. Eigenaar-reda cteur is: Theunis _DOEVEND.ANS� f..NY geboren te Sneek, 6 Octoberl�ao,drukker,wonend.e te .1:Sergumno. li:9. 
Het blad heeft gee n ui tgesprofcen politieke richting en wordt meer
als een neutraal blad beschouwt.Er komen geen hoofdartikelen in 
voor,speciaal uitgaande van de redactie;wel een buitenlands over
zicht, doch hierin wordt geen persoonlijke mening weergegeven, Het 
verschijnt tweemaal per week • Doevendans behoort tot de Nederlands
Hervormde Kerk,was voorhee n rech-tzinnig,doch gaat th8lls zelden 
naar kerk. Vermoedelijk behoort hij tot de Partij van de Arbeid 
en dan meer tot het rechtse gedeelte. Hij treedt op politiek ge
bied niet op de voorgrond en stat9.t gunstig bekend •. 

De II KOLLUMER COURANT " is een neutreal blad met geen ui tge
sproken pol;i. tieke richting. Het is een streekblad ,dat iedereen kan 
lezen. Het buitenlands overzicht is meestal een weergave van het
geen in andere grote bladen heeft gestaan,zonder hieraan.een eigen 
mening te verbinden. De eigenaar-redacteur is genaamd : Aetze 

J<fjYMarten BAND..\, geboren te Nijmegen, 8 Mei 1905,drukker,wonende te
Kollum,B.287. Zijn godsdienst is Nderlands Hervormd (vrijzinnig) 
Hij ià niet bij enige politieke partij aangesloten en beh oor de 
vroeger tot de Vrijheidsbond. Hij staat gu.nstig bekend en treedt
politiek in geen geval op devoo rgrond. 

-= ... ----,· 

1 t·'""'" , , 

B�REAU B

�·-------- i ·-- ··-

L.[;:--· ·_ .: . 1'--'·f _ _j 

Leeuwarden, l} Sept.1947. 

F.
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�ie een kuil g,raaft. .. 
De ondergang van "de Vrije Twentsche Coorant," •

lJ,aar onvoorwaardelijke overgave aan de Twentse 
gelddictataren, Blijdenstein c.s. is voár. de werken- -

de bevolking van deze s�reek geen groot perlies. 
,,De Vrije Twèntsche" was <Ynder de hoofdredactie van .
de heer Schaper immers afgedaald tot een dood-gewone 
courant, vrijwel waarq,eloos als democratisch persorgaan •. 
Het lièengaan van, ,,de Vrije Twentsche" wordt- dus door 
. niemand b.etréurV, maar dat neemt niet weg, .dat _wij dit 
. blad, - uit· hoofde van zijn' ve'rlede1J. · - een eervoller 
einde hadden toegewenst. . 
"Le journal· ce n'.est qu'un monsieur'' - de krant- is
maar een meneer;· schreef "de Vrije Twents_che" in, Sep
tember 1946. De eerloze capitulatie van de V.T.C., de 
overgave zonder meer aan een liberale, spreekbuis van
zeer twijfelachtige reputatie, heeft over.duidelijk bewe
zen, dat het "de Vrije· Twentsch'e" erg moeilijk gevallen
is "maar meneer" te blijven. . • . . · 
Liet hij .aanvankelijk, overigens zéer terecht, geen gele
genheid voorbij gaan om haar lezers de funeste politiek
van het collaboratie-blad "Tuba'litia" aan te tonen, thans
heeft zij, in de stüle hoop, dat er voldoende hersenlozen
in de vaUeuil zouden springen, krant, inclusif!f lezers aan.
de ex-aártsvijand verkocht (wellicht ai/opbod?), met de 
me.dedel,tng.. _dat de (J'POOttmgen. van de beide .bladen 
in wezen toch niet zo veel verschillen. . • • 

L,
1
fJewel we er niét , aan twi}f elen 'dát · e� verschiÏlende

r, principe-loze m�nsen, die "Tubantia's,,- ,,Sieg-heît
stijl" uit de oorlogsjaren zijn vergeten, in deze valkuil
zullen storten, twijf elén we er anderzijds niet .aan; of
vele bewuste arbeiders van Twente zullen zonder ·veel
moeite óver deze hiritiérlaag springen. Niet ten .o'lirecht�.
stond een grote categorie Twentenáren achter ,�de Vrije,
Twentsche". Maar dat was dan de .,,Vrije. Twen�sche"'
in haar vooruitstrevende jasje, het blqd dát. na de' .be-:
vrijding in verschillende polemieken de· degen kr1,1,iste:
met de lieden, die in Twente van ouds de lakens uitdeel
den, het blad dat als zijn mening te kenrien gaf, dat-.,_
de Enschedese fabrikanten tijdens .de Duïtse bezetting 
tekort schoten in hun plicht, dat zij niet saboteerden,
dat ze de fabrieken lieten draaien tot de. laatste vezel
katoen, versponnen, verweven of weggeh,aald was. 
Velen zullen zich ook nog de scherpe. artikelen/ f!,erinne-,
ren, waarin, aan de hand vcin het boek ;,Stijging en da
ling op_ de maatschappelijke ladder" !n het" licht gesteld· 
werd, hoe in· Twente de ontwikk�liitgsmogelijkhe'den van.
de arbeir:lers zodanig beknot werde.n, dat Enschede een.
stad werd zonder eigen, inheemse· intelligent-ia! .• , • , 
Om begrijpelijke redenen had "de Vrije Twentsche''· des-·
tijds een gr.ote' a:ànhang. ' 

. -. , . . .
Het was in de t�jd föen de heer a.,.:,. M. _van. he! �ve:
de scepter zwaaide. _ , . . . 

,. ' • • t· 
t 

L4ngi<,tmérliand heeft zijn opvolger, -de _heer. B. W. F 
Schaper het voa,;,u_itstrevende kantje van ,,� V:rije

Twentsche" afgevijld. Was het reeds een zachte voorbe
reiding· voor de slag die nu -geválterf is? Wellicht is de
metamorphose van "Vrije Twentsche" tot ,,Tubantia"
niet zo geluidloos 1?erlopen als de betreffende bladen dat.
wel gehoopt hadden. We mógen er 0118 gelukkig•om prij
zen. Het kan alleen het bewijs zijn dat Twente meer 
nadenkende, bewuste mensen bezit, dan àe thans ge
fu�eerde bladen hadden durven hopen .••• 

H. A. Hamhuis · · ·
.::_ Voar:m,a}in_.nlda�teur. -YtiieJ'w�ntscb,_e_Qour.ant'....

86SS. No.: .... -.. --............. ____ . 

CIT. =---.... �ll..ü. .. 1: . .1! _o //. ...... -... ..
DA TIJM: ....... _.f}.:-:.f'.::<t:J--... ..
PAR.· .......... --.. --------·--·---.. .. 

/ 



S h ..J · h 
aan, dat tal van lezers van 1 C , anae f a{1S ; de Vrije Twen.tse, die dit or- 1 

lt kk 
gaan als een progressief or-1 YO ro en gaan beschouwden ( de op-J Naa,r Wiij viememen zal a s mer"keJ.ijke lezer zal hebbenZaterdag "De VJ::iij:e Twen:t� k�en con.stateren, dat �etrse" 'VOa.l1' het Iaa,ts,t verschij. dit man.telrttje reeds had mt-1nen en fuseren met het getllo�en �n W:�lke koers ,Twents dagblad "Tt!l:°bantia'\ het-�-. zich b1 -het lezen Van Màandag af zal dan het van. rut bericht vol verbadagblaà Tubantia -uitkomen zing muien amag� hoe onder de naam "Twents bestaat het. Dagblad 'Tl!Jibantia, de vrj.,jeJ :Wanneer zij echter over hun l'wentse- eI!, Aehierhoekse, eerste verbaz4lg heen zijn, Courant". zullen zij zich ernstig de · Dit besl-t,i,Hi werd Dmsdag- vraag moeten stellen, hoe middag door de directies het zo ver is gekomen, welke aa;n het personeel van beide 

1 
motieven hier een rol heborganen medegedeeld. Ver-rben gespe�ld, en wat hun der vernemen wij, dat beha!-' tha:ns te doen staat. v� enkele leden van het per- 'Zij zullen thans voor de keu-- · soneel van De Vrije Twent- ze worden gesteld, zich te , se die miar Tubantia over- abonneren en te laten voorgaan, het anäere deel elders ljchten door een gefuseerd zal worden ondergebracht. uitgesproken , kapitalistisch Reeds lang "was het ons be- orgaan of daarmede radicaal kend, dat tussen de directies · te br�ken en zich te laten

1 van Tubantia en de stich- voorllchten door organen, · ting Het Parool· onderhan�· die nu en in het verleden, delingen werden g;evoerd om bewezen hebben werkelijkbeide organen samen te voe-l progTessief te zijn en die gen. }Y!j veronderstelden' niet geredigeerd worden uit echter,<fat· deze fusie geen· commerciële overwegingendoorgang z011 vinden en/ maar in het bel?,ng van een hóoPêen, dat de zich pro- v-oorldchting, die strijdt voor 1gress1ef noemende vrije1 een betere maatschappij, i �e, daartoe ongetwîj .1 waarvoor ook de. strijders ; feld door de omstandighe-\ van de Paroolgroep vi':!len. lden gedwongen, niet . met, Het woord maar ook de daad!een uitg-esproken ;',Kfiliita)ls- is thans aan de lezers van 
!tm orgaan maar met een De Vri9e Tweptse. · � progress'.ieve �\zou luseren. 1 Dit heeft niet zo mogen zijn. Hoe ook de stichting "Het 1 Parool» deze uitzonderlijke ; fusie za!l trachten te moti-V'ere:n, de schande heeft zich t thans voltrokken, dat eèh 1 oud-illegaal orgaan; waarvoor talrijke illegale strijders hun leven lieten, haar �ezers overlevert aa,n een orgaan, waartegen deze zelfde1 strijders de strijd voerden. fEen orgaan; dat tijdens de 
1bezett:ing de verderfelijke nazi-propagainda afdrukte1 en tot pe meest reactionnai-f :re, PtiWJe:D behoort. ' Hier �unnen o.i. dan ook al�\ leen maar financiële belan-1 gen· van '1belahghebbenden. een rol hebben gespeeld. Met deze fusie heeft de stichting 

1"Heil Pai!ool" de vooruitstre.1 vende ai'beidersklasse geens. l 2:ins een dienst bewezen. Wij , •twijfelen -er dan ook niet r 

J 
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elT.: T:�"'�:/f-___ 

Fnsië 7�,Tubantia'' en 
,·,Vri.Je. Twen.tsche''· 

HSi. llo.: �-

llATUM : ···-·-·····-·-9..·····---/f-·····
<l•Jt: ............. ·········-······· ï 

D Zaterdag 6 September versfhijnen de Enscnedese dagbladen "TwentséhA a��lad Tubant1a ,en Einsr.hedesche courant" en "De Vrije Twentsche enc erhoekse Courant" voor de laatste maal in hun tegenwoordige vormen ond:r hun tegenwoo:.dige naam. · . . Met Ingang van Maandag 8 September treedt in de plaats van beidegenoem�e mtgaven één dagblad onder . de naam: ,,Twentsch DagbladTubant1a, Enschedesche Courant en Vrije Twentsche courant". De overwegingen en voorwa�rden , welki-, �ele'.d hebben tot de fusie vanbeide bladen worden wat de hoqfdzaken bAtreft hieronder ,uiteengezet .
. Overwegi�gen. ter gediend worden door de verschij-. Tot de belangrijkste overwe�in_gen, nfng van een groot dagblad, dan· doordb1e tot het bovenstaande oesluît .tîeB:- de verschijning van twee kleinere, af-d en geleid, moet · worden gerekend zonderlijk. vervaardigde ,bladen. dat de N.V. voorheen firma M. J vari. Daarbij komt, dat uitgeefsters van 

er Loeff als uitgeefster · van beide bladen varl mening zijn dat de "Twentsch Dagblad Tubantia en En- redactionele taak harer bladen niet schedesche Courant", en de Stichting zodanig verschilt, dat een samenwer,,H_et Parool" als Uitgeefster van "De king onmogelijk moest worden ge-VrJJe Twentsche en Achterhoeksche acht. 
-ourant" van oordeel zlin, dat het al- Voorwaarden. meen bel,ll.ng en de verhoudjngeuw. � grahsclie bedriil te Enschede be- . Onder . de voorwaarden. waar.onder ---.-- t deze fusie plaats heeft, moet wordengenoemd-, dat de N.V. voorheen firmaM. J. van der Loeff afstand doet vanhaar alleenzeggenschap ·over de redactionele inhoud van de door haar per 8 September uit te geven courant: ,,Twentsch Dagblad Tubantia,Enschedesche · Courant en Vrije Twentsche Courant", doordat door beide partijen een curat;ti·iym in hetleven is geroepen, dat he toezicht op zich neemt op h!H ·redactionele belei.ll,. volgens richtllinen, wellre voor hei; nieuwe dagblad zullen gelden. (Deze richtlijnen vindt men hieronder vermeld). Het curatorium, dat uit vijf leden ' bestaat/ waarvan elke partij er twee benoemt, terwijl het vlifde lid gezamenlijk wordt aangewezen, heeft behalve het toezicht op de redactionele richtlijnen tot taak, mede te werken bij het benoemen van de hoofi-

redactie. De samenstelling van dit curato- l 
rium zal nog nader worden bekend gemaakt. 

. 
·���, - 1 Wat de v o o r  1 i c  h t e n  d e  taak De richtlijnen, waarnaar het.�leuwe van het Twentsch Dagblad Tuban-dagblad zal worden gemaakt, z�1n o.a.: tia Enschedesche Courant en Vrije ,,Het Twentsch Dagblad Tubant!!l, Twentsche courant"·betreft zal het En.schedesche Co1ffant e?:! VrIJe streven, · met vermijding van het Twentsche Cou!ant stelt zich ten. kwetsen van andere gevoelens. naar

L�%-� 
de bevolk1�g va� Twente en een verheffing van het algemeen culerhoek te d_1_enen m haar behoef- tureel en sociaal niveau, zowel in te aan eerl!Jke en be�rou,wbare kleine als in grote kring. Het steltnieuwsvoorziening en voorlichtmg. zich daarbij, zonder verbintenis met Wat de n i e u w  s�voorziening be- welke politieke groeperin� ook, op _he,t c..r---treft zal het zich vooral hebben toe vooruitstrevend democratisch litand

te leggen op de plaatseli1ke en streek- punt dat leiden moet naar mvelleb_elan{.en, waarbij het . zi�h tot taak I ring 'der .tegenstellingen en bete� _bestelt de g·ebeurtenissen van algemeen grip van mensen e:t:1 vo�ken onde1lm_g. belang' subj�ctief�eerllik weer te ge- Het tracht di� te be_re1k_en · door m ven, aan-gezien dit de beste benade- ruime mate die publlcat1es op te nering der objectieve waai:heid is. D!J:?,r- men, die instructief zi.in en kunnen naast zal het .in zo rumJ. mogelIJke bijdragen tot de wederop�ouw ddE!l.'. ,nate aandacht scnenken aan het verscheurde relaties, waarb�l in. _ e  landelijke en internationale nieuws, eerste plaats wordt ged!3--cht aan dte eveneens. volgens de h_ierbo".�� a�- bijdragen._ d�e wortelen m de Twen -gehàalde maatstaven, waarb!J t zich se mentallte1t. bli zijn persoonlijke keuze uit het ter i Ruime aaI).dacht zal worden gepublicatie aangeboden nieuws zal la- schonken aan de verschlinselen van ten l_eiden door _he� ,princ_ipe, dat -.�et het culturele leven. . begrip "neutrall onmo el k- Bij zijn redactionele arbeid zal h�t heid ven e en het d� P 1c . ener Twentsch Dagblad Tubantia, En-couran 1s, aar lezer� m ken.ms te " hedesche courant en Vrlie Twent-! stellen van de v:eelhe�!f der g"0eurte- �ghe Courant" zich nimmer mogen 1 nissen op �odamge wi1ze, dat de ·le�!!r laten leiden door overwegingen van van elk feit een zo groot mogel�1k "1 d 
J aantal facetten onder ogeE_ kriigt _çg__mmerc1e e aar · 



1 Ten af scheid 
1 . . . 1 Nu vandaag de · Vrije Twentsche, evenals Tu)lantia voor de laatste, · maial als afzoz;i.derllike uitgave ver·\ schlint. zli het mi.i vergund voor . het· laatst een persoonli.ik woord te neb-
/ en · tçit diegenen, die in het afgelo· pen Jaar ,gewooh waren ook dat .cteel van de krant te lezen, dat men het hoofdal'tikel pleegt ·te noemen. Een . 

,oss. �fl.: ................. ............. . 
c«T.· (/Jef/?TJ,f,/EM"' F

DATUM: ..... -........................ -... .. 
PAR.: ...... ---· 

i Persoonli.ik wool'd, speciaal bedoeld -ook ter beantwoording der vragen en1 Wanneer men uit cte rns1e .áe . H/S opmerkingen, geuit na de bekendma- trekt dat de idee der progres�iev1 teit
kmg der fusie van de twee Enschede· in staat is geweest met opoffering vanse 'dagbladen, die bekend stonden als het eigen bestaan de kracht vap. het- tege.nstanders in scherpere. verhoudin· kapitaal in de vorm der product1 egoe· gen. dan gemeenli.ik tussen lo.utere deren aan zich dienstbaar �e .m

t
aken, concurrenten bestaan. , dan rest de controle op de JUlS e na-Inderdaad heb ik de cbntroverse leving daarvan. . · 

t)lssen De Vrije Twentsche en Tuban- En zulk een controle lig,t m het w
t

etia scherp gemarkeerd en tot op he· zen van de meerderheid der Twen. se den gevoel ik geen behoefte iets daar- bevolking opgeslo.ten. aangez1den van terug. te nemen, al zou daartoe de slechts een v o o r  tl i t s t r e v e n  ke neigin;g k�nnen opkomen doordat krant zich op de duur in deze stree sommigen m deze streek met het vor· kan handhaven. deven van de maanden een Twentse 
W. SCH.krantenoorlog een vermoeiend ver· schlinse1 begonnen te vinden. Doch �------- _ _ _ ondanks een bepaalde mate van pu-. ----blieke onverschilligheid ten opzichte van wat in het Twentse krantenleven omging had niemand van de staf der Vrlie Twentsche één moment lust om zlinerzi.ids daaraan mede te doen, ge-steund als wij werden door diegenen, die duidellik en stell,ig hadden partij gekozen. Voor hen in het bijzonder moge dan gelden dat ondanks het beëindigen der zelfstandige verscbljning onzer courant. de voortzetting van wat de ·vru� Twentsche zich als journa· listiek axioma had gesteld, verzekerd geacht mag woroen, doordat de nieuwe krant geredigeerd zal moeten worden volgens dezelfde richtlijrten- als di,e1welke verleden jaar werden opgesteJ,Qvoor de V,rlie Twentsche afzonderllik,Een onafhankellike redactie, vrij van commerciële overwegingen, die een democratische p r o g r e s s i e vc 

krant zal moeten maken, onder· toezioht van een college , dat dit vooruit-/ strevend element voldoende recht za·doen wedervaren. - · 
1 Met deze zekerheidsstelling · voor ogen en erkennende de benarde posi

tie van het grafisch bedrijf in Enschede niet alleen. doch in geheel Nederland, een positie die het volgens _opvattingen der geleide economie wensellik maakte naar een andere oplossing te zoeken dan naar verqere verspilling van kracht en kapitaal, · kwam het als redelijk voor het ver·zoek tot fusie niet van de hand tewljzen aangezien aan de p r im a i r evoorwaarde, de .iournalistieke richtlijnen. ten volle werd voldaan. Ons doel·in Twente is niet, evenmin ais het el·ders is, het maken van winst, dochhet maken van een progressieve krantDlt zal het Twentsch Dagblad Tubantia en Vrije Twentsche Coura:nt,welke van Maandag a.s.· af verschijnt�n e� elke 'I'wentenaar zal dageli.1.!Ssm staat zîjn ait te constateren, tezamen met het redactiecuratorium.-�l b�t���:r'se�J[���itJ6�f�:�a�1t:i � maal verschijnt, kunnen daardoor 
'. niet verminderen en de herinnering 

aan de strlid welke is gevoerd, hoe· zeer mogelli k vaak 1 a n g s de belangstelling van velen, zal althans voor · de staf der Vrije Twentsche een bron van persoonlijke voldoening blijven. Uit deze stri,ifi moge Twente een nieus we progressieve krant hebben ver
kreg-en. Het is .hier de P)!l,ats. om mijn grotedank en erkentel�Jkheid uit te spre
ken jegens alle medewerkenden aan 1 de dagelijkse totstandkomin� derVrije Twentsche. In het bl1zonder geldt dit voor diegenen die met onverflauwde ijver en toewijding onder vaak moeilijke omstandigheden hun taak met opgewektheid vervulden, regelmatig met opoffering van vele uren nach,trust en eigen vrije ti.id. Het is door hen dat de Vrije Twentsche de eerste plaats in deze streek bleef_ in�mel_!._ -��--·-�
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Bericht op: Uw schrijven dd.26/8/47 No.l.9713 � 
Onderwerp: Politieke richting Udense Courant. 

·•

Aan 

Ter voldoening aan het gestelde 
in Uw hierboven aangehaald schrijven, moge 
ik UHoogEdelGeetrenge ten aanzien van de 
Udense Courant hierbij een schrijven aan
bieden van de Groepscommandant der Rijke� 
pol.i tie te UDEN, waarnaar ik U kortheids
halve moge verwijzen. 

Het Nieuwsblad van het Zuiden verschij 
volgens bekomen inlichtingen te TILBURG, 
welke plaats niet tot het mij o.h.District 
behoort, zodat het gevraagde onderzoek ni 
door mijne zorg kan worden verricht. 

cU, J iJ 

Typ. K. 
Coll: 
B. 

de Districtscommandant, 
de Dirig�:i:end Officier 

\ ) ,------. 

·

\t

der Rijkapo
. 
:I;itie 3e kl. 

��r-
de Heer Hoofd Centrale :M.C. Ruigrok. 

Veiligheidsdienst 
te 's-GRAVENHAGE. 



�13T , s- HERTOGENBOSCH. 
. ' 

�DER' RLJKSPOL.ITIE. 
UDEN , 11 September 1947. 

:DISTRICT- ,s- RERTOOENBOSCH. 

GROEP- UDEN . 

No:. 0- Geheim. 

Q.aierwerp: Pol.itieke richting Udense 
� Courant. 

Ter voldoening aan Uw schrijven d. 
d. 28-8- 194.7 No: 51/47 Geheim, betreffende politieke richting 11

Udense Courantn moge ik U HoogEdel..Gestrenge daarover het navolgende
rapporteren:

Voornoemd weekblad. is geheel op Katholieke grondslag georiën- , 
teerd.. Uitgever hiervan is  de N.V. Verhoek uit Grave.Correspondent 
alhier w. van den Elzen, plaatselijk bureauhouder v.v.o. Tijdens 
de bezetting is dit weekblad niet verschenen. In dit weekblad 
wordt ook veel geschreven door paters van het college van het H-
Kriii;s alhier. 

Zowel uitgever als plaatselijke correspondent staan gunstig be
kend en politiek volkomen betrouwbaar. 

De Opperwachtmeester 
Groepscommandant, 

--f��:van ',fOLF.,'!;REN. 



GEMEEN T.E - PO L IT I E
VAN 

APELDOORN
r-· ..

140. 

r - - ' ' c: _ - ... ;��l··· 
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ept .• rà'i9i-�-o-.---1-94-.7-I
·-·---- on K 6760-4041 
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• __ /-'!--R-.,cr-�-�I 1 2 SEP.19fl 

·7; ,, ÎJ;-3 11co,·; �1- · �. ·
Antwoord op schrijven van: 

j,9AJ. . j.:r-3-., 
1 -

Aug.1947 ,No .B .19713, Geheim. 
Onderwerp: Irlffti ingen betreffende courant n. 

' 

Met betrekking tot Uv terzijde aangehaald schrijven heb ik de 
eer U te berichten, dat "De Nieuwe Apeldoornse Courant" wordt uit 
gegeven door Wegener's Couranten Concern N .v. te Apeldoorn. 

Bedoelde courant kan beschouwd worden als een zuiver plaatse 
lijk dagblad zonder een bepaalde politieke grondslag, waarin het ' 
nieuws over het algemeen zonder enig commentaar wordt weergegeven' 
In die enkele gevallen, dat wel commentaar wordt gegeven ge
schiedt zulks geheel los van enig politiek verband. Toch vraagt 
men zich bij sommige artikelen af in welke richting bedoelde cou
rant wil. 

De directeur van voornoemde naamloze vennootschap, genaamd 
Johan Gijsbertus Cornelis v'VEGENER, geboren te Apeldoorn, 10 Novem
ber 1903,wonende te Apeldoorn. Loolaan 75, staat zowel op politi
oneel- als op poli�iek gebied gunstig bekend. Voor zover dezer
zijds kon worden nagegaan is hij geen lid van enige politieke par 
tij. Hij gevoelt sympathie voor de politiek zoals die voor 1940 
door de Vrijzinnig Democratische Bond werd gevoerd. 

De hoofdredacteur van voornoemd blad,genaamd Johannes Corne
lis VISSER, geboren te Doetinchem, 21 December 1906,wonende te 
Apeldoorn, van Hasseltlaan 19, werd in deze gemeente ingeschreven 
op 7 Januari 1946 komende van Vlissingen. Gedurende zijn verblijf 
in deze gemeente is zowel op politioneel- als op politiek gebied 
niets ten nadele van hem gebleken. Volgens bekomen inlichtingen 
van de politie te Vlissingen werd hij aldaar op 11 September 1940 
ingeschreven,komende van Heerenveen. Hij was aldaar hoofdredac
teur van de Vlissingse courant. In 1940 is hij ondergedoken,daar 
de Duitsers hem zochten. De redenen waarom hij werd gezocht zijn 
niet bekend kunnen worden. Volgens op het bureau van voornoemde 
politie berustende bescheiden, was hij lid van de Nederlandse 
Volksdienst, onder nummer 005125. 

Overigens was bij de poli tie te Vlissingen omtrent hem op 
politieke- en politioneel gebied ook niets ongunstigs bekend. 
Sch. 

De commissaris van politie, 

�7 
( J.s�_,ig.' l

AAN 011,1 HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst

te 

t s GRAVENHAGE. 
Javastraat 68. 

Model G 14 
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Onderwerp: 

-Ánlichtingen 
Tne Vrije Zeeuw11 

Nurrir:;er: \J' 

L·-L-d��-,��-... -... ' �_:'_ __ ��=-�Z--- i I ACD/ tlPOS'

AAN: De Heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 1 s-Gravenhage. 

L/ � 
Na.111.r aanleiding van Uw schrijven d.d. 26 Augustus 

1947, No. B.19713 betreffende bovenvermeld onderwerp, heb 
ik de eer U e chten, dat het dagblad nDe Vrije Zeeuw" 
te Terneuzen geen bep�alde politieke richting heeft. 

Bij het publiek staat het bJ!Ad als zogeRaamd neu
traal bekend. De directie en redactie zijn vrijzinngg proQ 
testant. Hun politieke richtiEg is mij niet bekend. 

De Inspecteur van Politie, 



�E�EST GRONINGEN der RIJKSPOLITIE 
���� n 8 Sep·� e���- 1947 J DibTRICTS COMMANDANT WINSCHOTEN k G�g@�_

tim, 
I 

No. 17s .... 2-7 (GEHEIM) · 1 .·.. , : · · 1 D SEP, 1947
1 �derw : Inlichtingen betr .courante -·--- , - -/.-�--;�,u .· 

-
j
· · A(i'/ �--�

Wtw.op: Uw brief dd 26 Aug.1947 L ... :'..'.::.··_: __ ._ .. __ -:, _-7,_:;2 __ , IJ <-O'f. 'I 
No.B 19713 (GEHEIM) 

)dl , 
A a n: het Hoofd van de CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST / r ,;s�.,<1 "' 

� 
J'avastraat 68 te 'sG RAVEN HA GE t. · .J /·· Il

• 

I fJ/p .Al( 

Uitvoering gevende aan Uw verzoek, vervat in nevens
aangehaalde brief, heb ik de eer U te berichten dat de 
Veenkoloniale Courant een weekblad is dat strikt neutraal is 
en alleen plaatsel�k nieuws meldt. 

De Maä.oor, 
Districts Commandant: 

W. de GAST

-
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GEMEENTE POLITIE 

HEERENVEEN 

t/ QP(l(\.t.G� J Volgno. 
f 

Heerenveen, 9 Septemb r 194-T. "™"U 
Bureau "Crackstate" 
Tel. K 5280 - 2260

t� SEP. 194? . f 
Onderwerp: 

.• teken: 

Inlichtingen hetref
fende couranten • 

. -------1 
BUREAU B AAN � 

f ACD/� fit· .. f 
het hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst, 

Ons teken: :I:nsp/I. V. 288. 
1 

'j 

Bijlagen: ------
,,J 

h,;rnmr": , M Javastraat no.68, 
's - GRAVENHAGE. 

• 

. -------·-·---ä 

���-- ·---' /IJ-(/- 'i . 1 • 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 4 September 1947, no. 
B.19713, houdende verzoek inlichtingen te mogen ontvangen over de
polf

î

"ie e orinëntering van de Heerenveense Koerier, heb ik de eer 
UHoogEdelGestrenge beleefd mede te delen, dat dit blad een onaf
hankelijk dagblad bedoelt te zijn. Het komt mij voor, dat de lei
ding van dit blad daarin tot heden geslaagd is. 

Het blad wordt uitgegeven door de stichting "Je Maintiendrai" 
gevestigd- te Leeuwarden. Deze stichting verzorgt ook de uitgave van 
het dagblad "de Leeuwarder Courant". 

Te oordelen naar de beschouwingen over de regeringspolitiek, 
zijn de redacteuren van het dagblad de beginselen van de Partij 
van de Arbeid toegedaan. 
Typ.O. 
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POLITIE DE�_FIELl;)ER [ '1 . _ 
1l L- r•i: ! &>-�- 'Y2 .J A(�l�-

7 
�Gr 

Dossier ID No. 4043. Gehe im1�� • Cl 

Onderwerp:Inlichtingen betr.couranten. 
Zov 
,.,.... 

• 

• 

Aan 

Naar aanleiding van Uw verzoek, 
vervat in Uw brief van 26 Augustus 1947 
No.B.19713. ict. :II Typ. :TZ,betreffende: be
ve sa onderwerp,h eb ik de eer U te be
richten dat de politieke richting van de
"Helderse Courant" kan worden aangeduidl.
met "neutraal" ,iets overhellende naar de
"Partij van de Arbeid".-
0011: ,r" 

\.. De Oommi 

(K.Rijpma) 

het Hoo�d van de Centrale Inlichtingen Dienst 
te 

'S-C�avembage .-



Gemèente-politie 
Volgno. 

Bolsward 

.. B SEP.194? 
olswari:I, Sept 19 ·47. 

No.: 805/ 47 • I. P� 
J ACD/ 7 

îr1:f Onderwerp: Inlichtingen Couranten� �1 ,._, / ..t, 
Antwoord op brief van, 26 Augustus 194 7. ov.(J .. \.� .>-----------
Bijlagen: - - - -

f ' 7.. f ?J 

Naar aanle
�

van Uw geheim

• 

schrijven,d�d.�26 Augustus 1947, 
betreffende "inlichtingen over 
Couranten",moge ik Uwe Excellen
tie beleefd berichten dat het be
doelde blad "Bolswards Nieuws-
blad" een locale courant is en
bedoeld wordt als een streek
nieuwsblad. 

Het blad heeft geen politieke 
pretenties en kan aangemerkt wor
den als partijloos met.een stre
ven naar de z�g�n.neutrale zone. 

De uitgever zelf kan geacht 
worden de Christelijk Historische
politiek te zijn toegedaan� 

De Ins�ecteur van Po
�
litie, 

L·, \, ...... , l_; � 
(? i!Q ::-.:t./J r ��.· z.: -

-----.r-----··-·-· � -· <,. 

, 

t r. ,. , j � .Bergsma). 
,------. ---·-----�--j
1. ·m· 1 .ö :, 

j . 
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..J. ACDf1Atz. 
OIIDERWERP: 

Bijlagen: 

• 

• 

AAN: 

[,� . .., ' 

Inlichtingen betreffende couranten. �()Yual�
I ! 

� 
1 • 

Ter voldoening aan Uw schrijven dd. 26 Auguatus 
No. B� 19713 1 betreffende bovenvermeld onderwerp, heb ik
de er oogEdelgestrenge het navolgende te berichten. 

Ten aanzien van de "De urnese couranttt is bij onder
zoek als volgt gebleken. 

v66r en tijdens de Duitse bezetting bestond vanaf 
1922 tot Augustus 1944 (laatste maand der Duitse bezetting
van Deurne) nfiet Nieuwsblad van Deu.rne". 

De uitgever en drukker van dit blad was Egidius Keij
zers, geboren te Maasbree 19 Mei 1904, drukker, wonende te
Deurne, Heuvelstraat B. 21. Keijzerw was tot 1941 tevens 
redacteur van dit blad. 

Begin 1941 werd aan dit blad als verantwoordelijk re
dacteur verbonden Wilhelmu.s Antonius Maria van HEUGTEN, ·ge
boren te Deurne 17 Januari 1913, journalist, wonende te 
Eindhoven, Stratumseind 50, thans als politiek delinquent 
verblijvende in het bewarings.- en interneringskamp te Vught.

Genoemd blad was slechts een plaatselijk nieu.wsblad 
met beperkte oplage. Hoofdartikelen werden meestal uit an
dere bladen overgenomen. Tot begin 1941 kon dit blad geacht
worden te behoren tot die bladen, welke de R.K. beginselen 
waren toegedaan. 

Kort nadat van Heugten aan het blad verbonden was, 
werden daarin artikelen opgenomen, die sterk pro-Duits wa
ren. Dit was echter niet met goedvinden van de uitgever, 
doch het blad bleef tot de bevrijding bestaan. 

Na de bevrijding van Deurne vluchtte van HEUGTEN naar
het onbezette �ebied, doch werd later, in verband met zijn 
gedragingen als verantwoordelijk tedacteur van opgemeld b1a�
als verdacht van hul�werlening aan de vijand gearresteerd. 

van HEUGTEN is thans nog niet berecht en verblijft in
afwachting daarvan in bovenvermeld kamp • 

E.K.eijzers voornoemd is niet vervolgd, alhoewel tegen
hem als uitgever van opgemeld blad wel procesverbaal werd 
opgemaakt. Door de Persraad werd besloten geen maat�egelen 
tegen hem te treffen. 

- Direct na -

Het Hoofd van de centrale 
veiligheidsdienst 
te 
, s- G r a v e n h a g e • 
-----=-=-----------------
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Direct na de bevrrjding �an Deurne - September 1944 -
werd onder verantwoordelijke redactie van Martinus Johannes HEN
DRIKS, geboren te Beugen 22 September 1917, wonende te Deurne, 
Kerkstraat D.4, thans wonende te IJsselstein (gem. Venray) r.73 
een nieuw blad uitgegeven onder de naam ''Deurnese courant". 

Hendriks met nog enige leden van de verzetsbeweging te 
Deurne hadden het initiatief genomen het blad onder genoemde 
naam opnieuw te laten verschijnen. 

Het blad werd gedrukt te Asten op de drukkerij van Schriks 
Hendriks was tevens uitgever van het blad. 

Als redacteur werd aan dit blad verbonden Augustinus Hen
driku.s SWINKELS, geboren te Deurne 25 Febru.ari 1922, wonende te 
De u.rne, Liesselseweg F. 66 ,, thans redacteur van het nie u.ws blad 
"De Stem" te Breda, wonende te Waalwijk, Antoniusstraat 19b. 

Ook de "Deurnese cou.rantu verscheen slechts met een be
perkte oplage en hield zich in hoofdzaak bezig met dorpspoli
tiek, waarin o.m. betrokken waren Mr.Dr.Lambooy, voorheen Bur
gemeester van Deu.rne, thans wonende te Waalwijk en de industri
eel Hub.van Doorne, wonende te Deurne. 

De hoofdartikelen werden veelal geschreven door de beken
de boekenschrrjver Antonius Franciscus COOL.EN, geboren te Wylre 
17 April 1897, wonende te Waalre, Blokvenlaan 12. 

De uitgever en verantwoordelrjk redacteur HEl'IDRIKS is een 
la.na bouwerszoon met meer vooruitstrevende talenten. Hij is be
hoorlijk ontwikkeld en oefent tevens het beroep uit van inspec
teur van een levensverzekering. 

Het blad 11Deurnese courant 11 is uit de verzetsbeweging 
voortgesproten. Het kan gerekend worden tot de R.K. bladen en 
was in ieder geval niet links georiënteerd. Wegens de beperkte 
oplage en vermoedelrjk de daaruit ontstane financiële moeilrjk� 
heden, is het blad op 1 Augustus 1.1. opgeheven. 

SWIN.KELS voornoemd is een zoon uit een arbeidersgezin. Hrj 
is R.K. en e·en jongen met vooruitstrevende idee�n. Hij is niet 
links ge oriêinteerd en is mrjns inziens het hu.id ige democratische 
stelsel toegedaan. 

Ten opzichte van het 11Boxmeers Dagblad is bij onderzoek 
het navolgende gebleken. 

Te Boxmeer wordt u.itgegeven het "Boxmeers Weekblad, Nieffi 
en Advertentie blad", verschijnende elke Za.terdag, uitgeefster en 
directie de firma Schoth, bestaande uit de gebroeders P.F. en 
G.H.P. Schoth, beiden wonende te Boxmeer, respectievelrjk Sam
beekseweg en Steenstraat 55. Laatstgenoemde is tevens redac
teu.r van genoemd weekblad • 

Beide heren staan gu.nstig bekend, zrjn keurige nette men
sen, doen niet aan politiek en zijn in handel en wandel belijdend 
Rooms Katholiek. 

Bedoeld blad às een Rooms Katholiek weekblad, doch van 
enige politiek kan niet worden gesproken. 

Over het algemeen wordt het nieuws in het kort weergege
ven over de afgelopen week, doch het blad wordt hoofdzakel�k 
bruikt voor plaat�elijk nieuws en advertenties. 

Een·exemplaar van laatstbedoeld blad gelieve U hierbrj 
aan te

7

reffe . 
TYP� vdH. 

DE DISTRICTSCOMMANDANT, 

.,,, 

De Officier der Rrjkspol· ie 1e. klasse, 

�ol. 9Un, 

H. w. W e e r t s .
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DIS�RIQT EINDHOVEN 
CO NDAN!. EINDHOVEN, 6 September 1947. 

-

Litt. F/a.1947 Geheim. 

• 

• 

ONDER 7.ERP: Inlichtingen betreffende oou.ranten. 

:Bijlagen: 1 • 

Ter voldoening aan Uw schrijven dd. 26 Au.gW3tus 194 7 
No. B. 19713, betreffende bovenvermeld &nderwerp, heb iK 
de eer UHoogEdelgestrenge het navolgende te berichtea. 

fen aanzien. van de ttneu.rnese cou..rant" is bij onder
zoek ls volgt febleken. 

vó6� en vijderis de Duitse bezetting besto�d vanaf 
1.922 tot Augu.stua 1944 (laatste maand der D11itse bezetting 
van De1.111ne) tt·Ret Nieu,w;ablad van ne�ne".

l)e 11i tgever en drllkker ·van 1 blad was Egidiu.s Ke" 
zers, geboren te aasbree 19 Mei 1904, drukker, wonende t 
neu.rne., Heuvelstraat ]3. 21.. Keijzer was tot 1941 tevens· 
redacteur van· dit blad. 

Begin 1941 werd aan dit blad als verantw@ordelijk re 
dacteu..r verbonden Wilhel�us Antonius Maria van HKOG�EN, ge 
boren te Deurne 17 Jan11a.ri 1913, jo.llrnaliat, wonende te 
Eindhoven, St»atum.seind 50, thans als politiek delinqu.ent 
verblijven.de in het bewarings- �n interneringskamp te Vu.ght. 

Genoemd blad as slechts een plaatselijk nie11wsblad 
met beperkte oplage. Hoofdartikelen werden meestal uit an
dere bladen overgenomen. Tot begin 1941 kon,dit blad geacht

orden te \behor�n tot die blàd:e.n" welke d:e R.K. beginselen 
waren· toeged an. 

Kort nadat Van Heugten aan het.blad verb�nde� was,
werd.en daarin artikelen opge:nome die sterk pro-Duits wa-
r-en. Di:t was echter niet mes goegvinden van de u.itgever, 
doch het blad bleef. tot de bev�ijding bestaan. 

Ma de bevriJding van l}etll'ne vlu.ehtte Tan BEUGTEN naar 
het onbezette Àebied., doch werd later, in ve·rbanà met zijn 
gedragingen als ver�ntwooraelijk tedaeteQr van opgemeld bla4 
als verdacht van hlll]!iv:erl'ening aan de Vijand gearrestée.rä. 

van HEUGTEN is than� nog niet berecht en verblijft in 
afwachting daarvan in bovenvermeld kaJD.p. 

E.K.eljzers voornoemd is niet vervolgd, alhoewel tegen 
hem als uitgever van opge�eld blad wel procesverbaal werd
opgemaakt. Door de rersraäd we.ra besloten geen maatregelen 
tegen hem te treffen. 

- Direct na -
--

AANl 

Het Hoofd van de centrale

ve ilighe idsd ie nst

te 
ts- G :r a v e .n h a g e • 
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Direct na d bevrijding •an Deu..rne - September 1944 -
werd onder ve.rantwoordelijke redactie van Martinus Johannes HEN
DRIKS, geboren te Beugen 22 September 1917, wonende te Deurne, 
Kerkstraat D.4, thans wone�de te IJsselstein (gem. ven.ray) I,73
een nieuw blad 1.litgegeven onder ue naam "Deurnese courant• .• 

Hendi•ilts .met nog enige leden van de verzetsbeweging te 
Deurne hadden het initiatief genomen het blad onde.r genoemde 
naam opnieu.w te laten verschijnen •. 

Het blad werd gedr11k:.t te Asten op de drukke.rij van sohrika. 
Hendriks was tevens u.1tg�var van het blad. 

Als .redacteur werd aan d.iii blad verbonden Au.gu.stinus Ren
d.rik:us SWINKJUaS, geboren te Dewme 25 Feb.tu.a�i 19.22·, o.nende te 
Dea.rne,. Lieaselse eg F.66•, thans redacteur van het nieuwsblad 
"De ste.m• te Breda, wonende te waalwijk, Antoniu.sstraat 19b. 

Ook àe "Dellrnese 0011.ran-t• ver oheen slechts met een be
perkte op1age. en hield zich in hoofdzaak bezig met dorpspoli
tiek, waarin o.,m •. betrokken w: ,t,en. mr.Jlr.;&a.mbooy-, voo.rhee.n Bur
gemeester van Deurne,. thans wonende te waal wijk en . e ind11 t'J."i-
eel Ru.b •. van Doorne, wonend t »et1rae., 

De hoofàart�kelen werden veelal gesohreven door de beken
de boeke�chrijver Aatoni� Francise�a COOLE�, gebDre� te y1re 
17 April 1897 1 wo.n.ende te Waalre, ]Jloln:enlaan 12. 

De uitgever en vezant oordelijk redaeteur HENDRIKS is een 
landbollwerszoon met meer voorllitst.revenfe talenteA. ma is be
hoorlijk- ontwikkeld en oefent tevens het ber ep uit van i p�o
telU' van een levensverzekering. 

.Het blad un�u.rnes Cot1rantn i� Qit de verzetsbeweging 
voortgesp.ro-ten.· ·rt.et lta.a gerekend VN>!'àen tot de R.K. blade·n en 
was in ieder geval niet links geo.ril!.11teerd. Wegens de be1>er.kte 
oplage en vermoed lijk de daarllit on-tst.aAe fi.mu1ci1Jle moeilijlt
hedetl., is het blad op 1 A14gu�t11 1"1. · opgeheven. 

SWINPLS voornoemd i.s een zoon �i'I. ,ee.n a,rb�,.iilersge1in. lllj 
is 11.K. en een jo,Qgen met voorQitst�evende idee@n. Hij is ai.et 
links genri ·nteerd en is mijns inzxens het h�idige democratische 
stelsel toegedaan., 

Ten opzichte van het "Boxmee� iagblad is bij onderzoek 
het navolgende &ebleken. -

fe Boxmeer wordt tli tgegeven :tiet "Boxmeers ef!3kblad, Nieurs 
en Advertentieblad'",· verstfhijnende elke Zaterdag. 11!1lgeefster en 
àireotie de firma Sohoth,, besta�nde- u.it de gebroe-�er p·.p. e.,l:!l 
G.H.P. Schoth, beiden wnnende té BDXttleer.· respectievelijk Sam
beekseweg en Steenstraat 55. Laa�stg�noemde is tevens reàao
'teur van genoemd wee.kblad. ·· 

Beide heren staan g11nstig. bete,�d,· �ij.11 Jte11rige nette men
sen, doen niet a�n politiek en zijn �n handel en wandel be]jjàead 
RGD s ltatholiek.-· · 

Beao lei blád i.s een ·ao.oae :tatb.oliek. weekblad, doch van 
enige .politiek kan .niet worden ge-spramea.· 

over het alge.Jl)een wordt het ��eaws in ket kort weergege
ven !live1;- de afgelopen. week:.· doch heil blad wordt hoofàzalteltk, 
braikt voor pl�ats ltjk nieuws en advertenties. 

. Een exemplaar van laatstbedoeld blad gelieve U hierbij 
aan te treffen. 

TYPt vdH.· 
DE DISTRIOTSCOMMANDANT, 

De Officier der R�kspol tie 1e. klasse, 

-=-----,...__.1 

H. W. W e e r t s • 
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GEHEIM . 

In antwoord op Uw·achrijven van 26 Augustus 1947 

No. B 19713 Geheim, onderwerp als nevenvermeld, heb ik de 

eer U te berichten, dat het weekblad "De O:t't'ioiële Vlagt

wedder" Uitgave Drukkerij Firma. j. Negen te Ter-Apel poli

tiek vrijwel kleurloos is. 

De uitgever, J. Negen, is de liberale richting 

toegedaan. 

De redacteur J.C, Ensink, die de politieke week

overzichten verzorgt, ia onderwijzer aan de R.K. school te

Ter-Ap�l. In zijn overzichten heeft hij tot op heden nooit 

critiek uitgebracht op het regeringabeleido Ook de verdere 

berichtgeving is zo objectief mogelijk. 

De Kornschef van gemeentepolitie 
Vlagtwêdde 

te Sellingen, 
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� POLITIE DEVENTER 

No. 2475 
Bijl: 

Verzoeke bij de beantwoording van 

dit schrijven no. en datum aan te halen. 

G. 

-, 

1000 • 49 • Dec. 1946 (0) 

Javastraat 68 

's GRA V E N HA GE. 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd.26 Augus
tus 1947 No.B.12 1 �heb ik de eer U teberichten,dat 
het 11 Deventer Dagblad" een neutrale courant is,welke
geen enkele politieke richting nastreeft. Het Dagblad 
wordt uitgegeven door de" Maatschappij Deventer��
blad N.V."• Directeur van deze ·Maat§chappij is 'AUGUST
HENDRIK SCHMIDT,geboren te Utrecht$ Januari 1905, van 
beroep advocaat en procureur,wonende te Deventer,Noor
denbergsingel 12.Deze istvermoedelijkj de richting van 
de Partij van de Vrijheid toegedaan. 

Als Commissaris hebben-in genoemde Maatschappij 
zitting: 

JOHAN ESHUIS,geboren te Almelo 27 Juni 18�3,van
beroep directeur van de Twentse Bank alhier,wonende 
te Deventer,Zwolseweg 144.Vermoedelijk is deze dezelf
de politieke richting toegedaan als A.H.Schmidt. 

JOHAN THEODOOR LEONARD ROZENDAAL,geboren te Deven
ter 8 November 1900,van beroep tandarts,wonende alhier,
Lindenstraat 2; lid van de Katholieke Volkspartij. 

WISSE ALFRED PIERRE SMIT,geboren te Heumen 6 Decem
ber 1903,hoogleraar,wonende te Utrecht ,rteigerstraat 3.
Zijn politieke richting is hier niet bekend. 

ADOLF YPE TULP,geboren te Dordrecht 30 Juli 1885, 
wethouder,wonende alhier,Diepenveenseweg 167; lid van
de Partij van de Arbeid. 
coll:,i 1 

� 
�e Com issaris van Politie,

/ 



I 

v.-:��MISSARIAAT VAN POLITIE 
HELMOND 

No. 42 28-spJ;�aoss'ïert}', L� • .:c:) �.t,

Onderwerp: 

Politieke richting 
Helmondse courant 
Antwoord op brief van : 

'-��-B-·U�R_E�AL'. �-
1 

! i. •((: �:r : l 
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26.8.1947 No.B.19713. 

Bijlagen: 

;_�_�_J__g-�-p. ----

.. 

Aan 

het Hoofd van de 
Centrale Veiligheids
dienst, 

Javastraet 68,

• 8-Gravenhege.

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb ii 
de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat het te deiér 
verschijnende dagblad "De Helmondse courant" wordt uit
gegeven door de N.V.Boek-en Handelsdrukkerij "Helmond", 
gevestigd aan de Zuid-Koninginnewal alhier. 

Tot aan de bevrijding werd door b�oelde naamloze 
vennootschap eveneens een dagblad, onder de naam " De 
Zuidwilleemsvaart" uitgegeven; de verschijning van dit 
blad werd toen echter verboden, als gevolg ven de hou
ding van directie en redactie gedurende de bezetting. 

De redactie van "De Zuidwillemsvaart" werd gedurende 
de bezetting gevoerd door M.J.J.Vissers (hoofdredacteur) 
J.waaser en A.Smits (redaoteuren),terwijl de directie in
he,nden was van G.J .H.Hendriks,J .J .H.Hendriks en H.F.M.H.
van der Grinten •

./,,,,--
,,, r /' � 

/ - ''"' 'r ./ / "-
Door de Pers-zuiveringsraad werden ven�voornoemde 

_:runotionarisfen G.J.H.Hendriks,H.F.M.H.van der Grinten, 
M.J.J.Vissers en J.Wasser voor kortere of langere tijd
ontzet uit de bevoegdheid een leidende of journall.stieke
tunotie te bekleden in het krantenbedrijf.

De straftijd ven M.J .J. Vissers en .T. Waaaer is midd-è
lerwijl geexpireerd. 

Begin 1945 werd alhier,- evenals op vele andere 
plaatsen-, een stichting in het leven geroepen,bestaende 
uit een 4-tal vooraanstaande katholieken in deze gemeen
te t.w. H.A.c.van Keulen(notaris), nr.H.Knippenberg(oud
direoteur van de R.K.Hogere Burgerschool), P. de Kimpe 
(a.dj.directeur van het Arbeidsbureau Helmond) en Pater 
Henrious, welke stichting met ingang van 1 .April 1945
het dagblad "De Helmondse courant" bij bovengenoanàe 
drukkerij deed verschijnen. 

Tot directeur werd benoemd, H.F.M.H.ven der Grinten, 
doch na de beslissing van de zuiveringsraad voor de 
pers, werd het lid van de stichting, nr.H.Knippenberg 
met de directie belast. 

Momenteel maken deel uit van de :redactie van "De 
Helmondse courant", Paul Kuijpers, M.J.J.Vissers, Ad. 
Wijnekes en Pieter Kuijpers, allen practiserende katho
lieken en zeer waarschijnlijk allen leden ven de Hetho-
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De hoo:f'dredaoteur, Paul KuiJpera bekleedt een leidende 
tunotie in de kring Helmond ven de Katholieke Volkspartij 
en dient t e  worden gerekend tot de "leer .v0oruitstrevende 
jongeren" dier partij, in welke richting ook " De Helmondse 
Courent"· gestuwd wordt. 

.... l 1., ii. tr;�,vtt'"L. _.,.r . .1i1• ,,1.;1..,!1;,vc� w,J c;o ·1co,rrrre n.1
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�I!TRICT MIDDELBURG 
DErt RIJKSPOLITIE 

001\t/IANDANT. 
Dam .45 . - Volgno.

i 

M:iddelburg,.4 Sept

l

lîbéi· 1s,h:$. "'' 

Tel .K.1180-2788. � 1 --------------------

No .56-Dis. 
--: 

- ic:. SEP 194? 1

betr\

G

1E.···�--,-..• E_,,0�1t!::Au B

11., .,.t'l!,· I ACÖ/ loti.fi
Onderwerp: Inlichtingen ... -

.,, V couranten. 
/

. V nnr.�-\.��, 

• 

' a ./? 
· 

1 v1"''" •· 

��-- ;,,·�L --··- .... .,
Ter voldoening aan Uw schrijven,dd.26 Augustus 1947, 

No.B.19713, Geheim,onderwerp als in margine,heb ik de eer 

UHoogEdelgestrenge beleefd te beric ten,de.t .et "Zeeuws 

Dagblad" en het weekblad 11De Eendracht-bode 11 ,de Christelijk

Historiscje politiek zijn toegedaan,en als zodanig op gema

tigde wijze critiek leveren op de politieke toestanden in 

Nederland en Indië. 

De Axelse Courant is een nieuws-en advertentieblad 

voor het Oostelijk deel van Z eeuwsch-Vlaanderen,dat ie:0.ere 

Woensdag en zaterdag verschijnt.De Hoofdredactie wordt ge

voerd door T.C.VHT.K-van VESSElVI,wonende te AXEL,die de Poli

tiek der Anti-Revolutionnaire Partij is toegedaan. 

11De Schakel II is een Algemeen Nieuws-en advertentieblad

voor "Jest-Zeeuwsch-Vlaanderen,dat iedere Vrijdag verschijnt. 

Drukker-uitgever is de Fa .Smoor & de Hulscter,Boulevard 120 

te BRESKENS.De politieke richting van dat blad is waarschijn' 

lijk socialistisch .Het kan door de gematigde wijze ,waarop 

hoofdartikelen worden geredigeerd,op bescheiden wijze een 

steun vormen voor het bestaande Regeringsbeleid. 

M J �\��Van elk der genoemde bladen gaat ter orié'ntering een

JJt�-U '1 exemplaar hierbij.

�M,])�f ti
W> .t-·J-Y1- ��V 1. 

Aan de Heer
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

te 

1 s-G R A V E N H A G E •
Javastraat 68.

De Districtscommandant, 
De Majoor, 

__. l l l �, (lµ_v\.-��
�-l-t1-1 G .H .»'an HEL DEN •

/ 
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• 

., 

3 V,

� 

GEMEENTE-POLITIE LEERDAM 

1 .<;'\ _0 
J>r.iia�-· 

No, V{)'U {)(. � ·GELIEVE Bl� .. D� BÉANTWOORDl
t 

j DATUM EN No. VAN DITSCHRIJV 
. TE VERH'Ell>EN. · ·- · · ·---

BERICHT op BRIEF VAN 2 September 1947, Nr B 19 l 
_ ---..... --J 

!?-.fl· �) 1 
BETREFFENDE Politieke richting van het blad --- . . ·-·-/--·----

TYP. V. 

" De Voorlichter11
• 

LEERDAM, .... ,5 ..... Se.p.t.emb.e.:r ...... 19 ... 47 .. •

AAN 

Ter voldoening aan Uw hierneven vermeld 
ven,bericht ik U,dat "De Voorlichter11 ,sinds 
ber 19L�6 niet meer bestaat.Dit blad is toen 

in de 11Riverbode11, die in Geldermalsen wordt 

schrij
Septem-

De 11Ri.vierbode" is een blad van de Partij van den 
Arbeid. 

"De Voorlichter"die hier destijds verscheen,was 
een ne'litraal onafhankeli.jk blad en werd niet door 

eenige partij uitgegeven. 

De Inspecteur van 

den Heer Chef van de Oen trale 
Veiligheidsdienst 

te 

s-Gravenfuage(Javastraat 68.)



R, f J K S P O L I T I E 
� DISTRICT DORDRECHT Buitenwale gt

1 ,
� - .._COMMANDANT Tel -,öl; gno.

. 
trnTM_ 

�REAU B 1-t.----......,_.,..� � 
�g.JlQ_=_g�- I ---- .... ···--·--·-- ? } - 6 SEP.1��� · j 
QND]!BW.ERP..:. iiI��:_:;::�ng�n. - --�-� _ ·v7 f �C?f L,p & tJ. 

• 

AA N: 

, _____ .,_,. ______ . · ·-r·
-r 1.1;.ûD 11-

it.�.,--_,.. . . Y,

In antwoord op het gestelde 
Uw schrijven dd. 26 Augustus 1947 N • •  
1 7 �,heb ik de eer U HoogEdelGestrenge 
hierbij de gevraagde inlichtingen in dutfio 
aan te bieden. 

De 

de Heer Hoofd der 
Centrale Veiligheids Dienst 
Javastraat 68, 
te 
.!.§-G_B"A..Y-E ... 1L1Lb"JLL 

•



I8"KSP0LI7IZ
AFD:LD.U ID-B:8L:r',2.1LAID
� , COi. : ·UID.lû�T 

Oud-B'eije:rland, 23 ug .l94-7.
r' est-Voorst.raat ll TG:l. 2c6.

no: 7 Jl. - G.ehe :i.m.

OnderYierp:; Inlichtingen niet.rus.blad
'De l�oeksche �··aard. u 

• 

Ingevolge opdracht. vervat. in 
uw onderschri:ft dd.27-8-47 ri..r.ll.O -
Geheim, gesteld op de brief van de
Cent.ra.la Veiligheid.sdien.st, heb ik. de
eer u·Tedel.Ge strenge beleefd t.e ber-i cl:
ten. dat het. nieu s.blad 11De Hoeksche
··.l1..ard. ·1 be:se:houud kan 'lii10rden als een
neut.ra.al.. blad. Door de redactie \lor
den stukken. opgenomen van alle rich
tingen; en dit blad dringt niet aan
het. publiek een bepaalde politieke
riclltïng op. Zowel de uitgever als
de redactie zijn beide liberaal ge
oriënteerd terwijl de· a.an deze. cou
rant. verbonden journalist lid van de
Partij van de Arbeid is..

De .dJudant,
w/n Afdelingscommandant:: 

de Hee-r Districtscommandant
K.Fl Iill.

%
der Rijkspolitie te

D RE C H T.(3 exempl.) 



R Ll K S E O L I T I E 
GHO�� BAR��D.J:IBUHT 
CO.llü'llJ\NDAlifT. 

lfo 768. 
Geheim. 

Onderwerp: Inlichtingen bet:r couranten. 

Barendrecht 28 Augustus 1947 

Ge volggevende ��n Uw opdr�cht gesteld in Uw onde:r
schrift d.d. 27 Augustua 1947 �o 110 geheim 1 gepl�atst onder een 
schrijven v�n het .l:ioofd van de Cent:r@l le Veiligheidsdienst. d.d. 
26 Àugustus 1947 No.B.1971} be t:reffende opgemeld onde:rwerp 1heb 
ik de ee:r U Edelgest:ren0,e beleefd te b e:richten ,dat de politieke 
:richting van de in d�t schrijven genoemde courant imtirevolutie 
onai:r is. 

A&in de heer District Oommand/4nt 
der �ijkspolitie te 
Do:rdrecht. 

• 

De Opperwa chtne ester 
G:roeps Comm�nd�nt. 

A.G.B�as 

•



R IJ.K SPO L IT IE. 
0:-EWEST ,, s-GRA VENHA GE . 

AFJJ��TNQ__BRIELLE. 

Brielle, 10 September 1947. 
Voorstraat No.61. 

Tel. 132. 

QEIJE.IM. 

QNTIERW�RP: Inlichtingen betreffende couranten. 

• 

• 

Aan: 

Ter voldoening aan Uw schrijven d.d. 27 
Augustus 194 7, No. 110 GEHEIM, betreffende het instellen 
van een onderzoek omtrent de politieke richting van de 

" Nieuy� Brj.else Courant ", hebben wij de eer UWELEDELGEf 
STRENGE '6eîeefër"�navolgende te berichten: 

" De " Nieuwe Brielse Courant II N.V. moe;t beschouwd 
worden als eenzüiver streekblad voor een gedeelte der 
Zuidhollandse eilanden en heeft een oplage van± 4000 ex
emplaren. 

Genoemde courant werd indertijd uitgegeven door de 
familie Overbeeke, wonende te Brielme. Na de capitulatie 
in 1945 is deze courant·in verband met de perszuivering 
tijdelijk niet verschenen. Voor zover bekend zijn tegen 
de leiding geen maatregelen ge.nomen in verband met de 
houding tijdens de Duitse bezetting. Ongeveer een half 
jaar na de capitulatie in 1945 is deze courant opnieuw 
verschenen en is door de aandeelhouders een Directeur aan
gewezen, de Heer J. Fonkert, die tevens belast is met het 

Hoofdredacteurschap. 
De Heer Fonkert staat bij de politie ter plaatse 

alleszins gunstig bekend en moet als politiek betrouwba1:u 
worden aangemerkt. 

Blijkens informatie moet hil gea_Q_ht worden te be
horen tot de II Partij van de Vrijheid"· 

Zijn hoofdartikelen in ge.oemde courant hebben geen 
bepaalde tendentieuze strekking en zijn altijd zuiver ob
jectief gesteld. I\Ien kan moeilijk zeggen, dat de " Nieuwe 
Brielse Courant" N.V. een bepaalde politieke "kleur" ver-
tegenwoordig:C-

De Heer Fonkert staat bekend als een Oranje-gezind 
persoon. 

Jacob Fonkert is geboren te Klaaswaal, op 21 October 
1919, van beroep directeur(hoofdredacteur) Nieuwe Brielse 

Courant, wonende te Brielle, Voo�straat No.155 • 

de Heer Districts-Commandant 
der Rijkspolitie 

te 
DORD R ECHT. 

De Ylachtrneesters 1e klasse; 

���-
��s t-e r. 

.A. M a  u e r. 



n: 

I E. Briel::..e, 1 nten er 1 t. 7. 
Voorst�aat No.61. 
Tel. 132. 

Inlichtingen betreffende couranten • 

. Ter voldoening "an Uw schrijven d.d. 27 
Augustus 1947,, No. 110 G:ClfEIM, betreffende· het instellen 
van een onderzoek omtrent de politieke ricL.ting van de 
" :ae1!.� Br�lse Courant ", hebl en wij de eer '1WELJ.0J]::iG�,' 
S�.tt --1TG3 lJëiéefd liet navolgende te berich"en: 

" De " Iheuwe BriaJ.ae Courant " n. v. moet beechouwä 
worden als een zuiver streei:;:blad voor een. gedP.el te aer 
Zuidhollandse eil1:i1den en heeft een o11lnge -van :t 4000 ex
eupluren. 

Genoemde courant werd indertijd uitgege,,en -door Je 
faLlii.ie Overbedce, rnnende. te Brie lèe. Ha de ca:pi tul. tic 
in 1945 :s deze courant ln verband r.iet de perszuivering 
tij delij·:: niet �ersohenen. Voor. zo r oe 1:::end zijn tegen 
de leidin.; geen máatre6el�n 6--nnom.en in yerband iile-t de 
ho d:tng tijdens de l)ui'tse '1ezet tin{;. Ongeveer een half 

. jo.'.1r na de capitulatie in l 45 is deze courant onnieuw 
,.-erschenen en is dooT. de a?ndeelhoudérs een :Di�eêteur aan
gewezen, de Hee.r J. Fon}:er·t, die teveno belast is met het 
lfoofdredacteUJ-:-schap. 

De Hoer :l!1onkert st3c1t bij de po::i.tie t.:.r plaatse 
alleszins gunstig b-k&nd en moet als politiek botrouwba 
worden aan�emerkt. 

li.)::ens inf "r ,mtic oct h�j beacht Hor<.:.en �e--. 
ho:r.·en to·� de 11 rartij van de vrijht:ii<. 11• 

Zijn hoofdartikelen in gaoemd.e courant hebben geen 
bepaalde tendentieuze strelddng en zijn al tijd ztti ,yer o 
jeotief gesteld. ·en kan moeilijk zeggen, fü"t cle 11 Nie \ 
J3rielse Courant 11 1�. V. een bepaalde _politieke "k:leµr11 ve 
teeënwoordigt. 

De Heer Fonk€rt staat bekend als een Oranje-gezind 
persoon. 

Jacob Fonkert is geboren te Klaaswaal, op 21 Octc.be 
1919, -van beroep directeur(hooîdrodacteur) Nieuwe Erielse 
Cournnt, wonende te Brielle, V'Jo ·straat Uo.155 • 

... 

:De t'föcLt� 1�lesse; 

c1 1: er 1Jietricts:..co1..uau1fü:mt 

�.-·o .s.L"
1

· r.

tY!� der Rijk�rolitie 
te 

:U O h D lt ,._, C -r T. 
.P, ••• a · E, r: 

-- / 

/ 



POLIT-IE MAASSLUIS 

�I 
.. ..,., - /l....,.' �AAS SLUIS, '.B 6..Jlt • 1947 • 
La. Álg. No. 925/47. _,,I �. Tel. K 1899 309•--. -. -----

. _ ·--Postbus 4 � 

1 

.. � 

BU"�;-- ,i� U B ,§ · r 5 SEP 1917Bt1lage(n): -- . , .,, __ , ---�, !� _ _ __

1 Verzoekebijbea'tw��f�Wfl·::·�--�------ � L�( / �&�P . 
datum, nummer n !èfter te ... . . _ __ . ____ . -- . .. J > 
vermelden. 1 ; Y ") g · JrJ () 1 .J 

i �è: -J 1 ' , (;, - �-· '/---·---ij / �, J � "', i?) ........G e h e i m • . . IJ /v • · :; �
.. (, �-

• 

Ter voldoening aan het verzoek, 
vervat in Uw schrijven van 26 Augustus 
j.l. No. B.-19713

i 
Dict. II, heb ik

de eer u te berîc ten, dat"de SCHAKEL11

te Ma.ass:Luis een weekcoi.Irant is, die
overwegend het karakter draagt van
een advertentieblad en beknopt nieuws
weergee:ft van lJJaassluis .en omstreken.

De uitgever van dit blad, genaamd: 
Pieter de GROOT

,., 
geboren te Middelhar

nis, 28 Juni 18ö9, is te dezer stede 
op 17 Augustus 1947 overleden. 

De f'amilie de Groot, alsmede"de 
SCHAKEL" is Chr.· istnrisch georiën
teerd.-

Den Heer Hoof'd van de 

P.1trla 

Centrale Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68, 

ce 's-G r a v e n h a_g....§.:. 



Rijkspolitie" Gewest Amsterdam. ' V-lgno. - , . . J. - istrict Utrecht. ... 

• --;��ï35�G;h;i��Pers. ,·.� r
1

: SE��;. �i4t
ep 

: 
194

. ���ij 
Onderwerp; 

(1. \ACD/tt?8t8 
y VI

Stichtse Courant. 

;ytre: /.

p.11i6)

�.PY) Ter voldoening aan �chrijve
t va 26 Augustus 194? ,No .B.19?13, 

eb ik de eer UHoogEdelG'e� reng e 

beleefd te berichten i dat de Sticht
se Courant niet link� georiënteerd 
is" 

Uitgever en drukker is de heer 
G.de JONG,wonende te Driebergen.

�M f De JONG is lid van de Neder-
lands-Hervormde kerk en bezoekt de
kerk trouw.

! 
- Ren blad, van 29 Augustu_s j .1., 

[�;;- .. · .. U_...,L:::; "'gaa.t hi:rbij.

:---=,q/..-' �-t t·,,·1.·.0 -,-,J_ ·,.1,-1 ·---I)� Officier van Rijkspolitie,
r--�:v. __ ,'N _ 11 f'è..Klasse 

/'...--
--1 

j �."r.i: 

• ··- =���---.-':! 
i Distric�s Commandant. 

---·--- - - _ -7"-- ___ R 

�

..r .t,averrnan .. 

Aan 
��· 

h�HOOFD van de CENTRALE 
Wi'VEI�IGHEIDSDIENST 

te 

's-G RAVE N HA GE. 



RI�SPOLITIE GEWEST GR01'1"'T EN BURE�Mr�veen, 3J Septembef Y!Mtr-. 

- ,.,,__.,. ·District Heerenveen '-1-.. -.,-.r,-,r--,-----·--- --� c,� 1··--_-S_S_E-P.-19_4_7_. -

• 

Commandant ______ .... ·----- --·dc,t'IJ:. - " 
· · .. 

.._:�.r� �«z- � 1 ACD/ M8!'/ No. 148 R. Geheim 
�' 

Aan: de Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst
te 's-Gravenhage 

� 
Onderwerp: Inlichtingen betr. couranten. 

•• 

In antwoord op Uw schrijven, d.d.26 - 8 -
1947, no. B. J971.S betreffende de politieke richting van de 
"Balkster Courant" heb ik de eer, U te berichten, dat genoemd 
streekblad op politiek terrein zich neutraal voordoet. Enige 
politieke richting is in het blad niet te bespeuren. De reda�ti
onele artikelen in het blad handelen meestal over vogels en 
andere dieren. De uitgever is lid van de A.R. Partij. 

De Kapitein, 
Districtscommandant,

. �aM\·.� �MJ 

w.c.B�!i'"1.e vroe



1 

• 

Onderwerp: inlichtingen couranten 

J Yolgno. 

l t .J - s' SEP.1947 
�.�,Bericht op schrijven van: 26-8-1947 No.B 19713 _,,,.,.. /�/lP8Pl__/

AAN 

. 
ir:&t\.,r�,_1.1: ..... 

;,1. 

' 
Ter voldoening aan Uw verzoek vervat in opge

meld schrijven heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hier
nevens te doen toekomen het rappoort no. 73 mijner 
administratie houdende het resultaat van het onderzoek 
naar de politieke richting van de Provinciale Drentse 
en Asser Courant.-

De c.v.P.

het Hoofd van de Centrale VeilJgheidsdi��EAU B

1 � Hoofdbureau B 
Javastraat 68 

1 s-G RAVEN HA GE.-
f _'._��---- --!
1 C.:. .. ,,.. / -r--9 ___ ._y) ( L-....-.--.. ·--�-- -·+-·----.;

Afs'chrift doorgeze>nderi aan de Heer Procureur-Genreraal, 
fgd. Directeur van Politie te Leeuwarden.-

' 



,. 

GEMEENTEl?QLITIE ASSEN. 

No. 73 GEHEIM. 

Onderwerp : politieke richting van de Provinciale Drentse en Asser 

AAN DE HEER 

RAP:PO RT • ""- J 3

In verband met het schrijven d.d. 26 Augustus 1947 
No. B. 19713, onderwerp Inlichtingen betreffende couran
ten, van het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage, kan het navolgende worden gerapporteerd. 

De Asser Courant, dagblad uitgegeven door de N. v.

Provinciale Drentse en Asser Courant te Assen, is alá 
"neutraal" dagblad aan te merken. 

-Dit blad wordt in Assen en omgeving in gezinnen ge
lezen van vrijwel elke politieke gezindheid en ook het 
publiek noemt dit blad "nèutraal 11 • 

COM] ISSARIS VAN POLITIE, 
te 

A S S E N. 

Assen, 1 September 1947. 



Onderwerp: 

Politiekerichting 
Emmer Courant • 

• 

l,<1,,v 

Naar aanlei"áing van Uw schrij
ven,No.B.19713.,dd.26 Augustus 1947,betref
fende inlichtingen omtrent de politieke
richting van de Emmer Courant,heb ik de 
eer U beleefd te berichten,dat de politie
kerichting van de Emmer Courant,uitgespro
ken rechts is.(C.H. A.R.) 

De eigenaar,voormalige uitgever,ge
naamd Warner ten Kate,geboren te den Ham, 
20 Mei 1875,wonende te Emrnen,Hoofdstraat 
6,is Ned:Herv:. 

De Directeur,genaamd Jacobus Schoe
maker,geboren te Rotterdam,18 Augustus 
1893,wonende te Emmen,Sterrenkamp 19,is 
eveneens Ned:Herv:,terwijl de redacteur, 
genaamd Rochus Weemhoff,geboren te 's Gra
venhage,l Juni 1913,wonende te Emmen, 
Hoofdstraat 30,de ereformeerdegodsdienst 
belijdt. 

[_ 

De 

het Hoofd van de centrale 
Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 
te 

' s GR.A VENHAGE. 
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Ter voldoening aan UW hierboven aange 
ald schrijven, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge 

iernevens een terzake dienend rapport te doen toe

, 
K 1157 • 151089 

Bijl.: 1.-

de inhoud waarvan ik mij refereer. 
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( G.J. Lettinck) 
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R A P P O R T . 

Naar aanleidint van een schrtjven van de 
Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage, 
d.d. 26 Augustus 1947, No.B.19713 (Geheim) �neen daarin ver
vat verz.oek aan de Heer Go:murlssaria van Poli tie te Zvrnlle, om 
inlicJ1.tingen te doen verstrekken omtrent de politieke richting
van, ----------------------·---------------------------------
DE PROVIlfüilu.iE Zi.ru..!.SE OVERLTSSELSE COURAHT, en --:-----------
HET Z{IOI.S NIEUUS-:- IDT A])VERTEWTIE.BLAD, -------------------:
heb ik, Wilhebnus Hendrikus. BIE1JAlfS,adjudant-:-rechercheur van
politie der geï.,1eente Zwolle, tevens onbezoldigd rijksv:eldwach-:
ter, na daartoe bekomen opdracht een onderz.oek ingesteld en 
in verband daarmede heb ik de eer beleefd het navolgende te
rapporteren:-:----:---------------�------------------------------
DE PROVINCTALE ztHOTI:>'Ii: Elif OVERIJSSEI811: COURAlifT. ------ï------
Deze courant is geen direct politiek blad,doch een neutrale 
courant. Het is een Dagblad en V{Ordt uitgegeven door del .v.

Erven J.J.Tijl,gevestigd aan de filellcraarkt te Zwolle.-:--�---
De heren directeuren van de N.V. Erven J.J.Tijl zijn genaamd: 

� J.[r. H'enricus DIKKERS,geboren te Zwartsluis 17 April 1904,�onen� 
de te Zwolle Veerallee No.53, en-----------------------------

X, !Pieter van GB""".LDER,geboren te Am.sterdar.a 9 lJei 1895,v.ronende te
Zwolle Oranje Nassaulaan No.8,----.-.-�------------------
De Hoofdredacteur van bedoelde courant is genaamd:----------
Mr, Jacobus. Cornelis de WIT' 1 geboren te lifijraegen 16 Augustus 
1896, wonende te Zii1olle Veerallee lifo �35. Deze vestigde zich te 
Zwolle o� 25 Juli 1945,komende uit 's GravePJ1age,alwaar hij ge 
wom:id heeft aan de Pauwenlaan lfo,59 en aan de Laan van Meer
dervoort No.655. In Den Haag is hij Parleillentair Verslaggever 
geweest voor het :Dagblad 11 :De Telegraaf'. 11 -. --:--:----------------

Volgens be.komen inlichtingen zijn de heren DIKKERS, van G.ELDER 
en de WIT allen aanhangers van de Eartij van de Vrijheid,voor-:
heen 11 Vrijheidsbond. H --- -------------------------·-------

HET 2iVOIS lifIBff,,S-Elif AD�RTElifTIEBU..D. -----------------------
De z.e courant wordt tweemaal per wekk� eif,el des Woensdags en 
des Zaterdags uitgegeven. Het hoofddoel ïs II Advertentieblad .. ' 
Het is geen politiek blad e11 wordt in hoofdzaak geJ.eEen door 
Zwolse ingezetenen en in de omgeving van Zwolle. Volgens be
komen inlichtingen zijn de aandelen van deze courant in handen 
van de heren;-----------------------------------------------

/ doorhaling 
g.g.k.

il.[r. Henricus :DIKKB.;RS,geboren te Zwartsluis 17 April 1904,direc 
teur van de l. V.Erven J .J ,Tijl,wonende te· Zviolle Veerallee 53, 
Jan WWQ(:ijx,t,:a&Ri \VINDE1ULIER, geboren te Velsen (lif,H.) 2�. Juni· 
1881,notaris, wonende te Zuoll.e Blaemendalstraat N'o�lB, en---:
Gerard Diederich BOLL\1ïl:G1 geboren te Amsterdam 27 Juli 1891, 

. f'rt accountant, wonende te Zwolle Zuiderkerlj:s traa t lifo .20. -:-------- -
Deze drie personen zijn allen aanhangers van de Partij van de 
Vrijheid, voorheen Vrijheiä.sbond. -----
De verantwoordelijk redacteur van deze cou!'a.nt is.---------

IÎN.V Isaac van LOGGIDJ1 geboren te1 .Amsterdam 16 Juli 1922,wonencl.e 
te Zwolle aàn de Hooftstraa.t No .18. Van LOGGEII vestigde z_i ch 
te Zwolle op 10 Augustus 1945 ,komende uit �:t::erdam, alwaa�· hij 
gewoond heeft aan q.e · Tugelaweg No .45 IIL Voor zover mij is 
kunnen blijken bemoeit hij zich niet met politiek en hij is 
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GEZIEN. 

erg bang,dat hij door ge�laatse axtikelen,andcren kwetst. 
Hoe hij in, Amsterdam. bekend staat is mij niet bekend. t ----

Viaa:rvan doo·r mij op afgelegden ambtseed is o:pge:oaalct 
en· getelcend dit ra:p:port. ----- -------

/ Z W O L L E • 2 Se-otember 19Ü-7. 

De acljuda,nt"'.'"reohercheur ve,n poli tie. 

2 Se:ptembèr 1947. 
( V.H. Biemans. ) 

I!E COi'IL.J:SS�IS VAfif POLITIE 
TE ZWOLLE . 

.. 

\. 

( G.J. Lettinck.) 
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"Dagblad -De Vrije Alkmaarder-" t -

ALKMAAR, 2 

26 Augustus 1947, 

\ V 
/ 

G E H E I M .-
=-======-======== 

In antwoord.op. Uw bovenvermeld 
schrijven heb ik de eer U omtrent nevenvermeld dagblad 

het volgende mede te delen.-
Het dagblad 0 De Vrije Alkmaarder" is e_en voortzetting 

van hèt tijdens de Duitse �ezetting alhier onder dezelfde 
naam verschenen nieuwsw.lletin. Genoemd blad wordt ge
steund door de Stichting "Vrije Alkmaarder", waarvan o.m. 

: ,!. f de wethouder· dezer gemeente R.BAKKER (Partij van de Arbeid) 

iNven J.F.H.PLAS, Directeur Bureau Sociale Zaken (R.K.) lid 
zijn. Beiden zijn oud-illegale werkers. De redactie en de 
administratie van het blad zijn gevestigd aan de Ridder
straat-hoek Oudegracht te Alkmaar. Als directeur treedt op 

V,· Th.W.REIJNDERS Jr. en als hoofdredacteur G.E.DE WINTER.

• 

Tijdens haar legale verschijning in Alkmaar hebben directie 
en redact�e van genoemd blad verschillende malen een wij
ziging ondergaan. Aanvankelijk liet de "Vrije Alkmaarder" 
een zeer progressief geluid horen. Zij wilde breken met 
de gewoonte neutraal te zijn. In één van zijn artikelen 
(ter kennismaking) schreef de huidige hoofdredacteur 

1,, , G.E.DE WINTER o.m.: "Wij blijven geloven in de bijzondere 

taak en roeping van de arbeidersklasse zonder daarmede het 
proletariaat te willen verheerlijken".- "De Vrije Alkmaar

-der-

de Heer HOOFD VAN DE CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST

Javastraat No. 68 

te 

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

80-1-'41 



der" is mijns inziens sinds enige tijd minder progressief en 
kan worden beschouwd de politiek van de Partij van de Arbeid 
voor te staan.,,J;:Je artikelen variëren echter wel eens van het
kaliber "gematigde - tot linker vleugel voorstanders" dier 
partij.� · "·· · 

Gedurende het jaar 1946 is te Alkmaar een ware kranten
oorlog gevoerd tussen het blad "De Vrije Alkmaarder" en hët 
tijdens de bezet"ting verschenen (niet illegaal) en in 1946, 
na verboden te zijn geweest,.opnieuw uitgegeven "Dagblad voor 
Noord-Holland" (Meer bekend onder haar oude naam "Alkmaarse 
Courant). De "Vrije Alkmaarder" maakte met vergunning van 
hogerhand ged.eel telijk van de persen van de "Alkmaarse Courant" 
gebruik. Dit leverde voortdurende onenigheid tussen beide 
partijen op. Thans beschikt de "Vrije Alkmaarder" over een 
eigen pers te Schagen.- Het blad heeft momenteel een oplag�n 
plm.9000 stuks.-

Resumerende kan worden opgemerkt, dat "De Vrije Alkmaarder" 
een grote lezerskring heeft in de stad Alkmaar. Het redactionele 
peil van dit dagblad is echter nog steeds dat van een weinig 
indrukwekkend provincieblaadje. Er wordt veel critiek op ge
leverd en zal de lezerskring inderdaad in.krimpen wanneer de 

. 
' 

krant zowel uiterlijk als naar inhoud niet een degelijker 
karakter zal gaan vertonen. Men krijgt.meermalen de indruk, dat 
leiding en redactie in te jeugdige onervaren handen zijn.-

De Commissaris van Politie, 
namens deze, 

De Hoofdin acteur van Politie, 
Vr.-



GEVv�;· ;, s-HER.TOGENBOSCH 
'i3�, .... IJKSPOLITIE 

GROEP RA.AHSDONKSVEER. 1 

RAE'Wffi�,31 Auf1stus ,l-�-�-· --�-• 

l r-,urnrner, ! ---- � · • 4 S�P.1.���
No.R./'47 GEHEI M. 

�a'.t;m_: .__,L .-.!;;j. 1 'A(Q/ �Q 'f89.0 N D E R  W E R P: 
"Rapport Weekblad 11 De KLOK'' te MADE." � 

Bijlagen: Zes. 

• 

AAN 

Ter voldoening aan de inhoud van Uw brief dd.29 
Augustus 1947 No.G.P.I./43/'47,onderwerp:"Inlichtingen De 

KLOK" ,heb ik de eer U HoogEdelGestrenge re t navolgende te 
berichten. 

Het nieuwsblad "De KLOK'' is een weekblad dat iedere 
Za terdag verschijnt. Het is een weekblad voor de dorpen MA.DE 
en DRilJil\.ELIDî, den HOUT ,HOGE· en LAGE-ZWALUWE en WAGENBERG. 
Het bevat een of twee hoofdartike len,een journaal,het streek
nieuws,een v ervolgverhaal en het distributienieuws. Het overi
ge gedeelte van het blad wordt aangevuld met advertentie's en 
kerkberichten. 

De drukker,redacteur en uitgever van genoemd blad is 
-X W IIJIELMUB "JACOBUS BIEIVIA.NS ,geboren te MADE 14 lliaart 1909,

van b eroep drukker,wonende te MA.DE,KERES�RAAT A.no.384. 
BIEMANS is Rooms-Katholiek en is voor zo�ver_ bekend niet links 
geori�nteerd. Hij maakt geen deel uit van de voormalige ille
galiteit. Hij komt niet voor op de polmtieke recherchelijst 
der gemeente MADE c.a. en staat bij de poli tie terpJa atse 
gunstig bekend.Hij is lid van de Rooms-Kathulieke Volkspartij. 

Ter Uv..e oriëntatie gaan een vijf-tal exemplaren van het 
_,,./' betrokken weekblad als bijlagen hierbij. 

/ Met de personen LEO en ARIE ,in het vervolgve rhaal ,zijn 
bedoe ld de Wachtmeesters le klasse de r Rijkspolitie L.VER.KAICK 
en A. BUITELiLi.R. Deze beide 1vachtmeesters staan bij. de ber olkin 
terplaatse en omgeving algemeen bekend als LEO en ARIE • 

· den Heer Dis tri cts commandant
der Rijkspolitie

te 
B R E DA. 

RQ. G. P. I. / 4 '3/ ' 47

Gezien en - ter beantwoording van schrijven N� B. 19713

dd.26 Aug. 1947 - met 4 bijlagen doorgezonden aan Hoofd C • • . 

te 's-Gravenhage. 
Breda 3 September 1947

De Districtscommandant 
De Dir.Officier der R.jkspolitie 3e klasse

T.J.Canter Visscher. 
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Als antwoord op Uw schrijven .No. B.19713 
d.d. 26 Augustus 1947, betreffende de courant "De IJssel
en Lekstreek" wordt bericht, dat dit weekblad, dat wordt
uitgegeven door ·•Wegeling's Drukkerij", Elandstraat 53
Kralingseveer te Rotterdam, thans onder le iding staat
van:

Wegeling, tlendricus, geboren 14-6-1920 te 
Vlissingen, drukker, wonende Elandstra at 53b alhier, 
die tevens verantwoordëlijk hoofdredacteur is. Hij 
volgde zijn vader hierin op, die in het najaar van 1944 
door de Duitsers in Vught werd gefusilleerd ter zake van 
het drukken van het illegale blad 11 Trouwtt. 

Het blad beweegt zich niet op politiek ter
rein, doch vermeldt uitsluitend streek- nieuws en ad
vertentie Is. De overige copy wordt verstrekt door de 
.Nederlandse Post Combinatie, Hogeweg 14 te Arns terdam 
en de .Nederlandse Uieuwsblad Pers, Daendelsstraat 69 te 
1 s- Gravenhage. ,· 

Wegeling, H, voornoemd, is lid der .Neder
lands Hervormde Kerk en is, hoewel niet a angesloten bij 
een politieke partij, de Christelijk Historische begin
selen toegedaan. 

Zijn naam komt in de: ad.min is trat ie der Po
li tie, noch in die der Politieke Recherche Afdeling 
alhier voor • 

Ter kennisnem ing zijn 2 exemplaren van deze 
krant a angehecht. 

VERZO.NDE.N AAN: 
HOOFD CEr�·.iBALE VJJILIU-.HEIDSDIENST 
Jav as traa1t 68 te Is- U-RAVEJ:l.HAGE. 



-===-�o
Vo1gno. �G .. ..-

COMMISS��L v� POLITIE � -�CD/ lo [Sb J
TELEFOON No. 3900;-K 3440 -· BUREAU E; _ _ 

1 

No. 1034/B.2 Bijlage: 1-1 :, 
!-- -·----

�brief: 
c-� . .l 1 : 

j S-9"- �
fflIEIM. f :,;; �- ze:» tr • - x:-: ... 

• 

In antwoord op Uw brief dd. 26 Augustus 
j.l. No. B.197l�etreffende inlichtingen
couranteiî, heb 1k de eer U het volgende te
berichten.

De in deze gemeente verschijnende Tielse 
Courant wordt uitgegeven door de Fa. Gebroe

/ ders Campagne. Het blad hee� 2 redacteuren
iNV .t.w. H.Veenstra en N.M.F.Lathouwers. Eerst

genoemde beleidt de Geref'ormeerde godsdienst 
en neemt regelmatig zijn kerkelijke plichten 
waar terwijl laatstgenoemde Rooms Katholiek 
is. 

Van beide personen is op politiek gebied 
niets ten nadele bekend. 

Ik moge nog opmerken, dat in de gemeente 
Tiel 2 bladen verschijnen en wel de Tielse 
Courant en de Nieuwe Tielse Courant.-

De vmd. Commissaris van Politie, 

AAN 
DENCHEER Hoofd 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

Veiliglîeidsdienst 
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GEZIEN: 

R A P P O R T. 
-----· ---------

Naar aanleiding van het schrijven van de C.V.D., 
d.d. 26 Augustus 1947, No.B.�9.1��inzake de Meppeler 
Courant, heb ik, Jan Albert oortman, adjunct-Inspecteur 
van Politie te Meppel, de eer het.---volgende te bericht.en: 

"De Meppeler Courant, redactie gevestigd aan de 
2e Hoofdstraat 25 te Meppel,ia het echte type van een 
plaatselijk-en streekblad.In het blad neemt het politieke 
weekoverzicht en de rubriek binnen-en buit,enland een 
ondergeschikte plaats in ten opzichte van het plaatselijk
en streeknieuws. De courant is anti-communistisch georien
teerd en probeert verder zowel de arbeidersklasse als de 
meer gegoede klasse tot vriend te houden. 
Er wordt veel gedaan om alle abonné's te behouden,zodat 
dan ook vaak naar alle""\kanten geschipperd wordt. 
De courant geeft in het algemeen een objectieve kijk op 
de meeste zaken. 

De politieke richting van de beide directeuren,ge
naamd: 
Mathias Jacob BOOM, geboren te Meppel,10 Juli 1909 en 
John Henrf BOOM, geboren te Meppel,3 December 1919, 
beide wonende ten huize van hun moeder, de Wed. Boom, 
Zuideinde 93, is waarschijnlijk P.v.d.V. 
De oudste BOOM heeft de courant onder zich, de jongste 
de uitJgevÎ'ij.

De "Meppeler Courant 11geeft ook andere streekbladen 
uit en wel: 
Het Kamper Nieuwsblad, De Zwartsluizer Courant,de Elburg
se Courant en het Nunspeter Nieuws- en Adverten�ie blad. 
Ook "het Volkaonderwijs tt wordt op de persen gedrukt. 

De Meppeler Courant verschijnt tweemaal per week 
en wel Dinsdag's en Vrijdag's." 

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport, getekend 
en gesloten te Meppel, 2 September 1947. 

De Adjunct-Inspecteur, 
De Inspecteur van tl��ie,
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Ter voldoening aan het verzoek , 

vervat in Uw schrijven d.d. 26 Augustus 
1947 No. B •. 19713 heb ik de eer UHoogE

delGestrenge te berichten, dat de 

"Vlaardingse Courant" niet geacht kan 
worden te behoren tot een politieke 
richting.-

Ik moge Uw aandacht er wel op ves

tigen, dat de officiële naam van het 
blad is "Nieuwe Vlaardingsche Courant" • 

DE COMMISSARIS VAN POLITIE, 
(' 

den Heer ... HO.OFD. .. .C.ENTRALE. . .VEILIGHEIDS.D.IENST 
te 

... 1 .. R.'.".'.G ... R. ... A ... .V. ... E ... N ... H ... A ... G ... E .....•.. �---·······
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c. v. D.- - - Vriezenveen, 30 Á.ugust sV
tiJ.:f�7. 
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13r.No. 135/-47 ... Geheim. 
·---� 1, • 3SEP.1947

Onderwerp: "Inlichtingen betr.
, 

cou.rantb�J;l:Ct,J B 
! iAëo/ üf 'fJIUw schr. No.� .19711:.,.. d.d. 26 ��11'9�7. : .� 
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Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven 
heb ik de eer U HoogEdelGestrenge onderstaand de gevraagde 
opgave te doen toekomen. 
1. DAGBLAD VAN HET OOSTEN, nieuws- en advertentieblad voor

traal Overijssel en z.O.Drenthe. Administratieadres Fort
straat 6 te Almelo. Uitgave van Hilarius Oo�rantenbedrijf
te Almelo.

Dit blad wordt veel gelezèn te Almelo en omgeving
door mensen, van allerlei politieke richting. Het noemt zich
neutraal, doch kan beschouwd worden als politiek gematigd
links georienteerd. Meerdere medewerkers zijn lid van de
P.v"d.Arbeid.

<zJ TWEN'.llS DAGBLAD, waarmede waarschijnlijk bedoeld wordt: 

TWENTSCH DAGBLAD "TUBA:UTIA" en ENS:OHEDESCHE_COURANT, Lange
straat 13-15 te Enschede. Uitgave van de N. V. v/h. M.J. v.d� 

Loeff te Enschede. 
Deze courant is na de be�rijding lange tijd gestaakt ge

weest. Politieke richting is uitgesproken P.v.d. Vrijheid. 

3. GELDERSCHE EN OVERIJSSELSCHE COURANT, algemeen nieuws- en
advertentieblad, Administratie Bagijnstraat 11 te Lochem. 

Verschijnt driemaal per week. Dient zich aan als neuttaal, 
doch vertegenwoordigt een algemeen Christelijke richting. 

Destijds was dit blad tegen Linggadjati. Derhalve rechts
georienteerd. 

4. De "OOST GELDERLANDER", R.K.dagblad, Hoofdadministratie
Hessenberg 18 te Nijmegen, Raijonadministratie Grutstraat
te Doetinchem. Is 1 van de 6 bla'd.en -,,an de Gelderland-Pers 11 

rn het en�ge R.K.blad in de Graafschap en de Lijmers. Poli

tiek rechts georienteerd (K.v.P.).

Aa n (}. 

de Heer EQQ]'.� van de 

�- y. �-

De "YRIJE_TWENTSCHE COURANT en Achterhoeksche QQ'9:!'.ê:rr.!", 

- onafhankelijk -

' s-(}RAVENHAGE. - ----------



.
. � 

• 

• 

onafhankelijk ·dagblad, Uitgave Stichting het Parool. Hoofd

i�iv Redacteur en Wnd. Directeur W.B.F.Schaper. 
Het is mij bekend, dat ongeveer een half ja.r geleden een 

intensieve uitwisseling van berichten bestond tusseh bovenge
noemd blad en de Waarheid. Het blad wordt gedrukt op de zelfde 
drukkerij a1i8ifet Dagblad Tubantia, namelijk bij de N.V. v/h 
van de Loeff te Enschede. 
De politieke richting van de Vrije Twentsche Courant komt 

overeen met de linker vleugel van de  P.v.d.Arbeid. 
-o-

Mochten meerdere bijzonderheden mij bekend worden dan zullen 
deze aan U.H.E.G. worden doorgegeven • 

J • 



INLICRTINGENDIENST HENGELO O. BURE.L\U 
OPGELEGD 

No. ID 83/ 47. �,ummu' 
.... Ji. E H E I • bJ.
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--·-
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, __ 2, � i ACT}/ iqrt 
Ter voldo�ning Uw verzoe�ugustus 1947 

No.B.1971},betreffende inlichtingen omtrent de politieke rich 
ting van het "Hengelosoh Dagblad11 ,deel ik U mede dat genoemd 
dagblad geen politieke richting heeft,doch als neutraal kan 
worden aangemerkt.Het is een uitgave van de: c. V. "De Hengelo
sche Pers,Burgemeester Jansenple1n 3,Hengelo(O}.Directeur is: 

1 Andries Hendrik van den Berg,geb.17 Juli 191, te Avereest,en 
wonende alhier aan de Oe�erweg 86.Hij belijdt de Ger.Godsdien 
woont in deze gemeente sinds 27 Febr.1928,en staat alhier al
leszins gunstig bekend.Waarnemend Hoofdredacteur is: 
Gerrit Jan Bertelink,geb.30 April 1908 te Enschede,en wone.m:de 
alhier aan de Tuindorpstr.23. D eze woont in deze gemeente sind 
23 Sep.1936,en staat alhier eveneens gunstig bekend.Hij be
lijdt de Ned.Herv.Godsdienst.Bedoeld blad wordt gedrukt in de 

• 
drukkeri.i van v ,d ,Loeff te Enschede, 

Op 29 Augustus 1947 verzofnden aan 
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's G R A V E N H .A G E. 
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COMMISSARIAAT 
• 3 SEP 1947

l
VAN POLITIE DORDRECHT

1 31 Auf�êö, 1%1:�t -

GEHEIM. 

()\>c,Û.t�?' 
Verzoeke bij beantwoording datum. letter 

en nummer van dit schrijven aan te halen. 
alsmede in het adres mijn postbusnummer 
te vermelden. 

L•.C.V. No. 40/'47. BIJLAGEN: Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

rs·G RAVEN HA GE. 

In antwoord op u,;v schrijven d.d. 26 dezer,No .B. 

19713,heb ik de eer U he�"volgende te berichten: 

I.Het Dordrechts-Nieuwsblad bestaat reeds 60

jaren.Op 31 Mei 1943 werd genoemd blad 'door de bezetter 

verboden en noodzaakte het "Persgilde" het Dordrechts 

,- Nieuwsblad ziJn abonnementen-registers af te staan aan 

de Dordrechtse Courant(eigendom-van de Nieuwe Rotterdamse 
'i - Gouran t) • > •

Na de -zuivering werd het Dordrechts Nieuwsblad 

in he't voorjaar van 1946 toegestaan weder te verschijnen. 

Het is thans,evenals voorheen,een uitgave van 

het Rotterdams Nieuwsblad.Het kan geacht worden,voor zo

ver zulks bij een dagblad mogelijk is,neutraal te zijn. 

Als Staatkundig Redacteur treedt op Prof.Mr • 

C.W.de VRIES.
' 

II. 'v'lat "De Dordtenaar" betreft diene het vol

gende: 

Na de bevrijding werd op 10 Hei 1945 door de 

Sub-Sectie Papiervoorziening en Perszuivering bij de S�af 

van het Militair Gezag bepaald,dat de te Dordrecht ver

schijnende illegale bladen in het vervolg niet meer dan 

eenmaal per week mochten verschijnen.Ter compensatie 

werd 



) 
• • 1 

werd toegestaan gezamenlijk een dagblad uit te geven.Dit 
geschiedde orvder de naam "De Vrije Pers". 

Na korte tijd ontstond er verschil van mening 
en traden enige bladen uit de combinatie,o.a. 11 Trouw 11 , 

"Vrij Nederland" en ''De Waarheid" 
Teger.. het einde van het',ee:r:s�e jaar kwam de Di

rectie van "De Vrije Pers" tot de Övertuiging;dat het be
drijf niet meer rendabel was en gelukte--het haar tenslotte, 
na enige mis+ukte pogingen bij andere courantenconcerns, 
haar blad .onder te brengen bij de "Nationale Rotterdamse 
Courant",waarna de naam "De Vrije Pers" op 1 April 1946 

werd gewi_j.zi.gd in "De Dordtenaa:r" ,waarbij tevens het re

gister, voorheen toebehorende· aan het( Dgrd:rechts Nieuws�
en bevattende· 11 à .12.000 abonn�ip.enten naar"De Dordt:anaar" 
werd O'!ergeheveld., 

� · Intuss�n was tot hoofdred�cteur van "De Dordtenaar" 
benoemd de heer M.J.GIPHART,}_i.d vap de_ P�rtij van de Arbeid. 
De di'rectie was het er over e ens.,dat J:i).eutrali teit wel ge

_wenst wa'.?,?laar toch zou een bepaaJ_de mening als richtsnoer 
moeten worden genom�n.�e in het-blad tot uiting komende 

mening is .afgestemd op die van- de Partij yain. de Arbeid. 
De teer-GtPHART was�voor de oorlog als redacteur 

verbonden aan het fü1gblad "Voorwaarts" der S.D.A.P. 

t 
.. 

. ' 4 
'��-Commissaris van Poli tie,

// ,,:··/� 
/__

-

-

__ t.: �) 

··,

•



Onderwerp: ·-iol.itieke l'ichting 
'1neGker :aem;s"bla.c:. 

Volgno. 

. r 

In f!nt·oü:::-d o· :.et fJChr.i.:jven. C..d • ..;7 .tu�u-:tu.f!: 1947, no.B 
19713, n G 1;_ji ·.,, IJ' , hov.r1e die 1.�Ji; vÉ::rzoek ori-1 L'.CL i.cht:i.;1. ·en om- · 
Li.t:üt de "ûl:Ltielce ric;.üihg van ... e cour2.nt ;Sn�eJ:er 1:ieu.·�·i1bl.=-d", 
··.ordt het volgemlü b-.:le,�îü ter U Jêl.' kennis s .pr"lcht. · -

r.enoerud 1lacl, Ye:cRc_::.i ·7nt Dinsclag�� en Vrijc1agn. De r 1adr,
verRlap.;e.1 vP.:1. ..:le gel!le nteu ')nr::01'::, "':n: .. iorit"-"f:frD.de l en IJl'"'t; , .. or
den. i1 dit llad (-"e�·û."l>licE:eré!. -auäci,·:r dat onder de n.•:u.u'l van het 
blad v,·01.1C.t vwcrel : r rfîioieel o:rg.,:1n van de p-emcc,1ten <-}.wc,kr 'f;rrn
bri t ser-:l.ch: el en IJL-., t. · 1 

Vuu1·:.:1vv �1: :1ie:v: he: .. <�nd, wordt e:r deer de li -f;,:,-cvers van 
het 'ce 1-cr ,.ieu.,n1blad. .nt.Jcd.E. t�ür g�r:tre 1�.:.à de bcric�ttQ"eving- in 
hun. 1)la ... �. zo n.eu.tr,�al mog0lijI ·ce doen zijn. De vcr�1c1üllende 
oin...�en- :;:.1 li :it ... ml::mdse . ..,oliti,Jke gcbeurteni�:=;en., "Or.den door 
1)�doelde C0" ... :1ar..t zo \·reen· :.o- · v au, zoals deze in ic f'.TOte blé.den 
c oo? d'.?: " .... :r :,ib·:i.:ce1:.1' � ·-:c:rde:t tr-::1 nc;;. ':cd, -�aarbij dan de h<-r}:c.,mRt 
Vd.<1 €'3'1. ,l:; ' · .lijl: b-.:i:ic:h."t , OT�"G v0.:r:...Ll6 .• 

'"eno m le blau � 01:dt �--e f�inaucieerd en 1.u tP:e.,-even door 
de vol:s. de ·�rqcneu; 
1. 7.,, � ., �\r""�T lt_I ; Z _; �� ::t I i� L, ���oo.ce .. � te Do11J'= �xbr.oek, '"":2 Fs1?

a:ri 1G88, van her.oe"' uit";ever 
� '11.1:r�1..tli st, ,.. OW.J!vlo Bloem:- '!;rHct 
i�.o .:Jl te t:nce :. 

Bi jzondcl? .icdBo.: Coà qdicnst ;;e�n. mn -�noL:e 1. !:an · o:r.Jen, - dat z:i. jn 
.... olitic";:e 1ic:1.tin'.i: o r.?re_nl;:omt PL'li dedaor de Di: rt:L:i an. c .Arlrn'i.d 
.,, .. _,,,"'-"'""(�fl . ·,; ..... J... ],..-- ---··1r.,.' <"1'"; J11 •11· îC.l,l ,cout b 0t-.�01,..t�c .... ,., te:. <•,- 0 ...,k V ""''°".!. t.. -,  .,J.. .. -. 1J .., .•,.e (..t,._.c...;.. /.�� ;,.L,.,. �'-'-- - - -�� t J. - "" t..t, ... '.-,.,. • 

: • 00 �1 :i'L:'1 ,� .. I T, ;;;ebo:ren te :1n.eek, 18 J�ni 138'."'î, vnn beroo�
uito-cve::c, red.::Lcteu::c, · onende Klnoc-oi;e1·;Ji;raq.t 
�

1
': •• l

t

.� �e, Jne(�>:. 

7:ij::o,l(_'! u:1:01.��:.: (..oë:.·tli.2:.v··: 2,ccn. olitieke richtingt 'artij van
de ·�:;:-beü:. �:...·0 1.:..·;:;·i:- trad bt:n;::o .:ke 1.e o.,.., d.c 1'"oor�'"l"ot1d ·11� -nro�,agan
di"'-t vau de Vcn."enit.,,ing tot _1. nchni'f"LUF, van Al'co}·olho :i.dende dran
kcm"IIij i,-i !Crlie0d.'� ..,G�J '1ne_k wovtll1clltig .!SeP<:: ,s-1;. 
3. CE LTT y1:�n r:1��-� L, s�;to::en te ila:cich, !�5 :!p.a:rt 1896, van

bC1"oc. �1"l:lif:evc:r drlll:1cer, ,··on.ende -te
0ncck, Friru.J->s Juliar.,...1.,-iu.rk no. 14. 

Dij::.;ond0:-.:-l1.Gcle i: Coéi.:.::dienfJt geen. Aange,iomon kan ·orden,· dnt zijn 
o2.-It:i..elce Tichti:iö o-ve.:teenkont !ll�-t. de door de Ja1�tij van de Ar

ouid. Gcvoc.:r(le nclitiek.�!i�i is Rinû:.1 ja:.i.'"en -t;= Sneek · oouaohtig. 
4. T,l"",J .. � ö.1; <L....Q N ..Q, geboren te Sneek:, 6> Janua:r.i 1890; van be-

:-.:06:f, u.itI{uver, uru.kl:cr, · 1 oneudc l:J..oo�ter
st1�aat �3 te f;u.o k. 

Dijzor..dc::'hcdcn: CoC.;,:.:_e::1r,t îTa�ierl..:-:inc1s IIervozma • .,ob.tt""ke rich-· ,_ 
ti.ng Ob:d '"'·t;oli'jl: :.rs.�tcriRoh. 13u t:;.:ok:keuc is ·teedF: te <1ne:>lt 'VOOti&e-h

r�c!h.tiir <�O', .. \·ecs·t. 
nn:.t: Snee.k 30 L1'"11.stu� 1947. 

�ravenl1a5e, Je.v 9txaat 
l!o.68. 



Vo!gno. 

POLITIE� 

Bureau van Politie te Katwijk aan Zee. 

KATWIJK, 

Bericht op schrijven: 

dè. 26 Augustus 191+7, No. B. 19713. 
/;

. No. 761+/47. 

b � r�ei7:îl:n 

;�:::�:�.=u::ie:!::: 

Betreffende 
Inlichtingen betreffende couranten. ,,----/ 

P
" 5- cu i"\ ;:!, u 0--=.·, Bijlagen: ---------- _ i· ._; r.- m�r : j 

__ j 

• 

. l J 

1. c":.�:. ____ ) ___ ��- ''// i 
In antwoord op l"w nevensaangehaald schriJ� de 

eer,,V het navolgende te berichten: 
Voor �.-ei 1940 werd de KatwijkscLe Post uitgegeven door 

de Drukkerij iillam �oudà, al�isr, en was uitsluitend een 
plaatselijk blaadje, dat te Katwijk en omgeving werd ver
spreid. 

Na de bevrijding heeft de uitgeefster zich blijkbaar ge
associeerd met de uitgever van de Leidsche Post en verschij 
de Katwijksche Post thans als orgaan van dit blad, hetwelk 
uitgegeven wordt door een zekere H. Lina te Leiden. 

De Katwijksche Post is geen bepaalde politieke richting 
toegedaan en kan wel als neutraal worden beschouwd. "iel 
schijnt het blad zich gaarne te lenen voor het opnemen van 
sensationele artikeltjes, waarin bepaalde personen en open
bare instellingen, zoals Politie e.d. aan de kaak worden ge 
steld. Voor enige communistische of andere staatsgevaarlij
ke strekkingen behoeft niet te worden gevreesd. 

De wnd. Corpscom.mendant der 
G€meentepoli tie, 

D MAJOOR, 

• 

Aan den Heer Hoofd van de Centrale Vei ligheidadienst 
Javastraat 68, 
's-G R A V E N H A G E. 



RIJKSPOLITIE 
GROEP CO.ë;VORDEN. ' 
" COliMANDANT o COEVOhDEN,29 

• 

No. 660 

het Hoofd v.doCentrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage. 

Onderwerp; folitieke richting Coevorder Courant. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 
26 ugustus 1947 1 No.Bol9713,betreffende inlichtingen omtrent 
de politieke richting van de l.ieuwe Coevorder Courant,moge ik 
U het volgende berichten: 
" Vari een bepaalde politieke richting kan bij genoemde courant 
niet gesproken worden,.Jehalve pl�atselijk nieuwe,bevat zij 
slechte artikelen die uit andere cour,mten zijn overgenomen. 

De overname van deze artikelen vindt plaats uit courcnten 
van verschillende meest uiteen lopende politieke richtingen, 
zodat men hieruit niet kan concluderen welke richting de 
Nw-Coevorder Cour�nt er zelf op na houdt • 

.lel ie bekend,dat de .doofd:reäacteur de �ti-J. evolutiennaire 
Partij is toegedaan. 

De Opperwachtmee5ter, 
Groepscommandant, 

·�·



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

. ,,Il( 
. LEEUWARDEN 

No. 198 Litt. J'yp. 

q 
L

l Volgno. -1:
� p o����� .1 

LEEUWARDEN. 21 /luGljst!.1of.1. J

Aan �ac: het Hoofd van de Centrale Veilighe��ff!nsti t..e . ' s-G R A V E -N-,H .. A G E. 
. SOREt,.O B , 

n_ Onderwerp: Inl 1 chtingen Lee_uwa:r:_ger Cp�rant. <J./1 �.)
Antwoord o lf�, ���:r,$1,eµ van! 

� / H f ?, , �J 
Bie,, . +-·w ,, ( ./' 

i L:_.:.:_ ____ !. Á-&· '.l;J e
..,,,

.. / 

• 

In antwoord op Uw schrijven van 
26 Augustus 1947, no. B.19.2l3. betref
fende bovenvermeld onaerwerp, heb ik 
de eer U het volgende te berichten: 

De Leeuwarder Courant is een ge
matigd vooruitstrevend dagblad en een 
weinig links geörienteerd. 

f., 1> J De directeur, Sietze Jonker, ge
boren 16 Lïei 1894 te Grouw, wonende 
te Leeuwarden, Pinkstraat 9, zomede de 

� redacteur, Jan Piebenga, geboren 4 
April 1910, wonende te Leeuwarden, 
Groningerstraatweg 48, zijn beidenoud
illegale werkers, die in alle opzich
ten een goede reputatie genieten. Zij 
behoren tot de partij van de Arbeid • 
Call.: 6 

De plv. Comm�ris van Politie, 

d� 
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GEMEENTE POLITIE 

.. fiEERENVEEN 

1 Volgno. 

Heerenveen, 28 AugustusJTj'46' AUG 1947

Onderwerp: 

�teken: 
c9teken: 
Bijlagen: 

• 

____ ..... . - .... . 

1·�: .. ,:::E3�EAbJ iBH�_E_I_Ml. 

-----� 
� LL ,.,,1 1 ,,!-�- ''// 

1
-

�----t,------..: 

Bureau "Crackstate" :1 . _ 
' - ' "' ,--. 

Tel. K 5280 - 2260 

. Aan 
het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst 
Javast:r-aat 68 
te 
:�=-�-�-!_Y_�-�-�-!_G_E . 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 26 Augustus 
1947, No. B. 19713, houdende verzmek inlichtingen te 
willen verse.haffen omt-rent� de politieke richting van de
0Heerenveende Courant11

, heb ik de eer UWel EdelGestrenge 
beleefd mede de delen, dat een courant van die naam 
alhier niet wordt uitgegeven. Te Heerenveen verschijnen: 
als dagblad "De Heerenveense Koeriern, driemaal per week: 
"Het Nieuwsblad van Friesland" 

Mocht Uw verzoek om inlichtingen betrekking hebben op 
een van deze bladen of op beiden, zo zal ik dit gaarne van 
U vernemen. 

De Inspecteur van Politie, 
--



----·/ 1 Volgno. 

---------Z;e,,�.--2--7-·J\U@§ltUS 19 479

POLITIE-ZIERIKZEE 

1-- BUREAU G t r2 9 Al'r-1947 
}';,. i: !:'<. r: 

G
bei m 

·1 i ACD/ "1 o6ss-.
1 C ... :urn: L,,/_f'-tl'-?? 1 -·- v� E 
______ M--L �r 

Telefoon 205 

No: 24 3. -· 

A�twoord op:Uw schrijve:(Geheim�. 
19713 d.d.26 Aug.1947. 

Bijlagen: geen. 

olwerp, Poli t1 eke
ting Zierikzeese

IJ 

rich--
001.P"ant.

J, ( , --1 o(,t\.t� / ;.::, _;- -· -· -· c, 
� · aar aan1eidine va� bovengemeld 

ontvangen schT.ijven betreffende 
ne:;r.engemeld onderwerp heb--ik de 

• 

Aan 

eer U HoogEdelGestren8e--beleefd te berichten, dat de 
Zierikzeese Courant geen politieke richting er op 

na houdt.Het is een neutraal blad.Een ieder van w(i)l
ke partij hij ook zij,kan zijn vrije mening daarin 
te kennen geven.Zoo wordt door dominee 1 s,pastoors, 
kortom wie dit ook wenst,ingezonden stukken of mede
delingen daarin geschreven. 

De Kcrpschef. der Gemeente Politie. 

- r>

den Heer Hoofd van d e  Cent"'a le Veilighei dienst 
Javastraat 68 
s 'Gravenhage. 



COMMISSARIAAT VAN POLI'FIE . -�t I V G>lgno.

1 (��� ! 
VELSEN 

TE IJMUIDEN 

� •. � 2 9 AUG.1941 
VELSEN, 27�Augu-s1iu�'1947 

W/B. 
- -GEHEIM. ;f AÇD/ M6SZ/

No. G. 87 •

� 

BLJ r;,t :\ LJ C ·-lf'i:·
Bijlagen: --

Bericht op schrijven dd. 26.8.1 4fl:lfr,irr.,,: l 
. V/ 

Lr. -- No. B.19713. - ·-
Onderwerp: J Ca:u�n:

1 ,,l�-1-� .....-;-- . 
• 

• 

In antwoord op Uw nevenvermeld schr�

ven heb ik de eer U te berichten, dat de 

IJmuider Courant de�Kennemer editie is van 

het Haarlems Dagblad, hoofdredacteur R.Pee

reboom te Haarlem; politieke richting onbe

stemd liberaal. 

De Commissaris van Politie, 

Aan 

derit&ä Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G RAVEN HA GE. 
Javastraat 68. 



-1 

• 
TE 

L s G R \ V E N H G .ti:_:J 

No. 1210. 1947. STEENWIJK, ;::;8 A...-ugustus 1947. 

Onderwerp: Politieke richtin Steenw. Courant. 

• 

In antwoord op -·", .:3chrijven, d.d. 
26 .u,rustus 1g47, r�o: B. 10713theb ik de eer
U te berichten, dat de SteenwiJker Courant 
neutraal is • 

De Inspecteur van Poli tie 

��!?.

A 



GE�E�NTEPOLITIE 
: TE 

HOOGEVEEN 

\ Volgno. 
,.-------

HOOGEVEEN, � 28 J\'-1&.,1.9ii-7�
'. "'2 g A,Uo. ,au;. 

TELEFOON No. 2244 
N E T L IJ N K 5570 

' ��w,,..1 " 1 ACD/ to 6 57v
Na.J>Li tt�·"J.' Geheim. 

�,_:.,,j 
C

• Q?C1U.�! 

Onderwerp: 

• 

• 

sllan 

---- . ---·- ·.--"

Inl. betr.coura t$ni.nw � ··-·- ---------. 

r.--c---· -.. ,RA-�W "�---' j '<. ·""''" .  
·---.7 _,.L 

In �ntwoord op Uw schrijven dd. 
26 Aug.1947 .N.B.1971;3�beb ik de eer 
U te berichten dat de Hoogeveense Cou
rant-een plaatselijk nieuws-en adver
tentieblad-een neutraal standpunt in
neemt. 

Evenwel is sedert ongeveer een jaar 
als redacteur voor dit blad werkzaam, 
een persoon die politiek behoort tot 
de Partij van de Arbeid en wel tot de 
uiterste linkervleugel van die Partij. 

Dit heeft nièt. nagelaten een poli
tiek stempel te drukken op genoemd 
blad en deardoor heeft het blad hier 
ter plaatse aan populariteit ingeboet. 

voor de directie is dit aanleiding 
geweest bedoelde redacteur tot mati
ging aan te sporen,met gevol� dat het 
blad haar vroegere neutrale houding 
vrijwel heeft hervonden. 

Mogelijk mede in verband met boven-
stnande zal genoemde redacteur na 1 
Sept.a.s.niet lan er werkzaam zijn voor 
de Hoogeveense courant,doch eeft bij 
als zodanig een betrekking r- v-ard bij 
het Dagblad van het Oosten te Enschede • 

.... de .. Ueer, ... .............. ......... ...................... p 
�oofd van de Centrale 
Veiligheid.a.di.ens.t te 

's-Gravenhage. 



• 
Uw kenmerk 

B.19713
Bijlage(n) 

Het Hoofd van de CentralJe. 
Veilibheidsdienst 
Javastraat 68 

ext 's-G r a v en h �ge 
_J 

Uw brief van Ons kenmerk Ridderkerk 

26 dezer 
Onderwerp: 

PZ. 

lolo.47/sl 2.8. .... .ti.:u.g ............ 1947,

Inlichtingen betr.couranten 

Ter voldoening aan het è$e
stelde in Uw schrijven dd.26 "i.wg.1947,no.B .19?13 
betr .I.do' s Nieuv.s- en Advertentieblad,.heb ik de 
eer U beleefd het �volgende te berichten� 

� red�ctie van 5enoemd 
blad wil het doen voorkomen 5eheel neutraá.l te 
zijn.I.n hoeverre zij dit standpunt &teeds door
voeren is moeilijk te be oordelen.Een van de 

�ofdmedewerkers van het blad is de richting van 
de Partij van d e  nrbeid toegedaan. 

De drukker-uitgever van 
het blad is van huis uit Ned.Herv.,.tlJi:..a� legt een 
sterke voorliefde �an de dag voor de s. a .�.-

De Korpschef van �olitie, 

�n) 



G'EM 'Ë EN TE-POLITIE 

WAALWIJK 

) Volgno.

l 2 9 �UG1947

�·lt.'r�.m:::r: 

i 
,. 1 

--·---- . ·- ·----·-· ·--- - .. ---

,,_.:..: ·.: �.'... ............. .!. __ -:!..-. !:..� �..,.,,_,_J 
BIJLAGE(N) 

L ; 'Y
B-TOPSCHRIJVENVAN 26 Au�.19-47 Ng.B.19z�� .. J �

Or!l'erwerp: inlichtin,en betr.oouranten. _,,.,,,-

'\ 

• 

In antwoori. op Uw b•venvermeli 
schrijven heb ik àe eer U mede te àelen, 
àat 'het alhier geveetiiäe Jlaatnelijk blad 
"De Echo van het Zuid.en''} hoofi.reàacteur
ui tiever J.Tielen,wonente alhier Mr. van 
Cotthetraat 35, Ro�mech-Katholiek �eórien
tee:r- i•, àoch geen be�aalà.e politieke 
riohtinf v"•rt. 

De uitiave van dit blaà werà reeie in 
't be�in van den oorl�! àoor àen bezetter 
verboà.e n. 

De politieke bctrouwbaQrheià van iezo 
courant en haar medewerkere, staan buiten 
alle ver«enkin«. 

De Ine:pecteu 

Aa.n 

Qen Heer Hooft van de Centrale 
Veiligheiie ienet 

Java.straat 68 
1 e-GRAVENHAGE. 
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No, / � rkJ 

1 Volgno. 1 

\-· � 2 9 AUG 1947 1 
---.-

1:,�,�
if�P()LIT E LEERDAM i ACD/

1

���{·1 
,-

- . ·--- -·- \) 

i t'-.:;\um: _J_ __ ,,!._/-/_- '"-�/'---·- __ _J GELIEVE BIJ DE BEANTWOORDING 

· ---- - ;..t .. - ---· • DATUM EN No. VAN DIT SCHRIJVEN 

TE VERMELDEN. 

BERICHT OP BRIEF VAN 26 Augustus 1947, �, 
;d 

BETREFFENDE 

TYP. V • 

No.B.197.� 
11 Gebomb:ffîe'erae Gelderse en 
Zuid-Hollandse bladen. L E E R D A M, ......... 28 ... Augus.tus. .. 19 ... 47-. 

Ter voldoening aan Uw hiernev en vermeld 

schrijven,bericht ik U,dat 

11 De Gecombineerde Gelderse 

se bladen11 

î{' 

ge�n bepaalde politieke richting hebben 

als neutraal moeten worden gequalificeerd. 

De Inspecteur van Politie. 
� 

• 

.., .
AAN 

den neer Chef van de Centrale 

Veiligheidsdienst 

te 

s-GRAVENHAGE (Javastraat 68 J.
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GEMEENTE-POLITIE 
l Volgn:>. 
i,..�-

TE A , q �UG 1947 
ALPHEN AAN DEN RIJN 

ALPHEN AAN DEN RIJN, 27 Au gu s tu s 
lt � '

'! 
� 

1�4- -----. --
TEL. 362 ;: A: / Jotlj 

i . 

No. 1695/47. BURE.ó,_��--
1

O nderwerp: Inlichtingen be� 
treffende couranten. 

C : l � . 
-. - ------ -----·-· .. --�

��.'.:�.. ,1 - • . .,/�. Il-_;!. .. �···· • 
Betreft Uw schrijven d.d. 
26-8-47,No.B. 19713-D...ict.
II.

\ 

GEB E I  M. 

In antwoord op Uw aangehaald schrijven, ber�cht ik U 
het volgende: 

Het Nieuwsblad van RIJN en GO UWE is een streekblad, dat 
sinds de bevrijding van Nederland de vroegere RIJNBODE ver� 
vangt. 

Het eerstgenoemde blad is v.oortgekomen uit het illegale 
blaadje 11de Schakel. 11 

/./.d/J/, 
Directeur-Hoofdredacteur is de heer PS.J.G. ROEST, wo-

y,,' nende van Boetzelaerstraat 53, alhier. 
Voor de Duitse bezetting was de heer ROEST Vrijzinnig De

mocraat. Tijdens de oorlog was hij een vooraanstaand plaatse
lijk leider van de UNIE. 

Als gijzelaar heeft de heer ROEST vertoefd in het kamp 
St.-Michielsgestel. 

Hij is lid van de Partij van de Arbeid. 
liet NieJNsblad van RIJN en GOUWE dient zich als neutraal 

aan, doch zo nu en dan kan men de politieke geestesgesteldheid 
van de directeur-hoofdredacteur bemerken. 

Bekend is dat de navolgende personen het Nieuwsblad mede 
l financieren: � 

k'//,1
c.M. DEERENBERG (W ethouder, K.V.P.). 

fa:� h.G. V.d. VECHTE (vroeger S.D.A.P. thans Partij van de Arbeid). 
J<,1r .J.S. VROEGE (voorheen C.H. thans vermoedelijk Partij van de 

'Arbeid). J

1':Z }'/ E.J. v.d. NEUT (A.R.). 

De Inspecteur van 

(N .G. Groo 

Aan tet Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst 

J avastraat 68 
's-G RAVE N H A  GE. 



Ge h e i m . 
-------------

t l Vo!gno. 
' 

,I z 8 AUG 1941
,, . - . ... t" 

Gorinchem,2 7 Au��ft/' 1,�,.

.. .... JA(� T 
1vo t,o 

vn,_:; .. _;... .j 

In ver band met den inhoud van Uw schrijven 
van 2 6 ,Augustus 1947,lifo.B.19713,Dict.II,heb ik de 
eer U te oorichten,dat h'e't" �închems Nieu wsblad 
rechts geÖriê"nteerd is.De vaste medewerker W.M. 
Schakel is Anti-revolutionnair. 

Verbinding Gorinchem. 

BUREAU L 
�----- -----------

Nu r r,:e,· 

� r: ··'urn: . 

Hoofd Centrale Ve ilighe idsd iens t 

Javastraat 68. 

•s-Gravenhage.
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GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE

OISTRICT NIJMEGEN 

COMMANDANT 

No. 100 Geheim. 

Aan 

.Onderwerp : 

Bijlage(n) 

Antwoord op : 

Llmine.r Eindhoven 

C. V. D. 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

OPGELEGI 

-3
A 

Inlichtingen betr. couranten. � 

Uw schrijven dd. 26-8- 1 47 No. B. 19713. 

Naar aanleiding van Uw hierbmven ver
meld schrijven , heb ik de eer U te be
richten, dat het Land van Altena niet 
behoort tot het mij o.h. District. 

U zult zich terzake moeten wenden tot 
mijn ambtgenoot te 's-Hertogenbosch. 

De 



WINSCHOTEN, 27 August US

Bureau Mw:klJ;}leio I�lefoon 500

CURë:AU B t 
.....,_______ 

,. 

Volgno. 
lcflt17 

, ·2 8 AUG.1941 
,1 4 - • ""' ·"'· 

GEMEENTE-POLITIE 

WINSCHOTEN 

't-:1· mrr.er: 1 

C0.J · · -.] , 4-_tlJ. ,�
Litt. 

Onderwerp: 

Bijlage(n): 

dei: Heer 

Na.Kabinet 
Inl.Winschoter Courant •. 
Geen. 

GEHEIM. 
Men gijlieve bij beantwoording letter, 
nummer en datum dezes te vermelden 

In antwoord op Uw brief d.d. 26 Augus
tus 1947, No.B.19-.713� betreffende verzoek om inlichtin
gen omtren"'=täe po1Ttieke richting van de Winschoter 
Courant, alhier, heb ik de eer U het volgende mede te 
delen. 

Genoemde courant werd in Januari 1870 opgericht, 
is het enigste dagblad in Oostelijk. Groningen en heeft 
momenteel een oplaag van 20000 exemplaren. Het blad 
staat als volkomen neutraal bekend. 

In het laatst van 1943 is op last van de Duit
sers de verschijning stopgezet, aangezien geweigerd 
werd propaganda voor de N. s.-B. te maken. 

Onmiddellijk na de bevrijding werd toestemming 
verkregen om weer tot de uitgave over te gaan. 

Als directeur treedt op: 
BEREND van der VEEN, geboren te Winschoten, ·26 

Juli 1887, wonende te Winschoten, Liefkenstraat 67.
Voor zover bekend behoort hij tot de Partij van de �rij
heid. 

De redactie bestaat uit: 
JAN TilJMER., geboren te Scheemda, 17 September 

1877, hoofd-redacteur, wonende te Winschoten, Burg. 
Mr.H.J .Engelkenslaan 18. Vermoedelijk Christelijk.-.1:iisto- 1 

risch; � ! CORNELIUS JACOBUS JAGER, geboren te Sappemeer, 
10 Januari 1906, pl.v.v. hoofd�redacteur, wonende te 

·Winschoten, Burg.Venemastraat 38 en f WILLEM JAN NICOLAAS L.ANDRé, geboren te Vlijmen f'I 

1 1 
(N.B.), 10 Juni 1891, journalist, wonende te Winscho-
ten, Langestraat 5.

Zowel de directeur, als de leden der redactie 
hebben geen communistische neigingen. 

Aan Typ:RV 
Hoofd van de Coll:RV 
Centr.Veiligheidsdienst, De Inspecteur van Politie, 

's-GRAVENHAGE, Javastraat 68. 
--=-:....------�

9

----= 

S.P.M.GOOL. 



GEMEENTE-POLITIE 
- '

, ' 

, 
SOEST 

SOEST, 27 Augu.s eV0lgno. 
Telefoon: K 2955 2641-264J�· ------

Uw schrijven d.d. 2, ,Augustus 19 4 Î
betreffende: couranten. 

La.C.I.No.119 Geheim.

Aantal bijlagen : -

In antwoord op Uw vorenvermeld schrijven diene,dat de 
Soester Courant geen bepa�de politieke rieh�ii:,g is toege 
daan.Het is een plaatselijk nieuwsblad,dat 2 X s weeks 
versohjjnt.De drukker-uitgever&.loh. Smit is een goed Katho 
liek.Zoals mjj uit de inhoud is gebleken,staat deze couran 
een actievere Indiê-pol1tiek

6
voor.Overigens is het blad 

gematigd.- .. 

- DE _HOO INC��R VAN POLITIE,

BUREAU E3 � , ·,·--···7 W .H.Bakker

i�.!, ���-i.·; l',;vrr.rner: 

j 
.. ��un�:�- _i --Á�-tfl- '�---·�' 
de Heer Hoofd C. V .l).

te 
s Gravenhage • 



, !' 

,, . VOORKOMENDE IN DIT DOSSIER 

cartotheek. Men wordt verzocht onmiddèllijk nieuwe 
strekken aan de Documentatie op t� geven. 

1 
te: 

ljf/6. J 5 !./



' 

Naar aanleiding van Uw schrijven,· b. 
19713,d.d.26 Augustus 1947,het volgende. 

111'e' courant ;;ümmelander Courant" is te 
Veendam, niet bekend, zodat ik u daar out rent 
geen inlichtingen .kan verstrekken. 

De ivm .K.o rps chef 

Aanhet hoofd van de Centrale 

Veiligheidsdienst te 

, s U-rave nhage • 

K 2418 
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