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J)e dienst heeft op dit blad "Moviet l eekly 11 ..,en 
a bonnement • 

.23 . 8 .48 



NOTITIE van C 4. 

P:us~ç~c 
. .l;~3i5- J 

De "Soviet .~eekly" is een in Londen gedrukt en uitgegeven propi
ganda blad, vrearin het leven in de u . s . s . R. ~~rdt verheerlijkt, 
veelal in vergelijking net het leven in Engeland . Zcwel de tekst 
van de artikelen, als de, kennelijk "opgemaakte" , foto ' s leggen 
het er echter wat al te dik op en geen redelijk denkend nens zal 
deze pro~ganda lectuur serieus opvatten , zeker niet de Nederlanders , 
die regelmatig in staat zijn Engelse bladen te lezen. 
Uit de verstrekte cijfers blijkt bovendien , dat naar alle waarschijn
lijkheid wekelijks slechts plm. 80 exemplaren in Nederland verkocht 
~~rden. Van enige invloed kan dit dus niet zijn. 
Het blad v.urdt vrij regelrnatig op Afd. C. gelezen en werd tot dus 
ver niet als gevaarli Jk beschouwd . \'!el baarde het verwondering , 
dat de En~else Regering blijkbaar de eclatante leugens kalm naast 
zich neerlegt. 

14- 8- 1948. 

c 4. 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

AFDEELING POLITIE ·s-GRA VENHAGE, 

BUREAU' Kabinet. 
I Vo!...,~o No. Q 2/47 Geheim. 

Onderwerp:Vers nreiding blad 
"Sovjet Weekly" 

Bijlage{n) : 1. 

• 

Aan: 

• 

Hierbij heb ik de eer U HoogEdelGe
strenge ter kennisneming te doen toekomen 
afschrift van een door de Rijksrecherche 
te Arnhem opgemaakt rapport no. 77 d.d. 
10 Juli 1948, betreffende de verspreiding 
van het blad "Sovjet Weekly", naar welks 
inhoud ik moge verwijzen. 

De ~Iinister van Jus ti tie, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau habinet 
van de ~litie, 

Nr.J.P.G . GOOSSEN. 

het Ministerie van Algemene Zaken, 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdlenst, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage • 
t.a.v. Ref. L.Pot. 



RIJKSRECHF.RCHE 

ARNHEM 

No , 77 

AF S C H R I FT , 

R A P P 0 R T 
-~o-o-o-o-o-o-o-o-

Be t reffende : Communistiscre propaganda . 

• 

• 

AA.N 

I I 

Naar aanleiding ener apostille van de 
Procureur-Generaal , Fgd . Directeur van Politie te Arnhem 
La .G.No. 81, dato 7 Juli 1948 met bijgevoegd weekblad 
SOVIET WEEKLY , dato 10 Juni 1948 , teneinde nate gaan op 
welke wijze deze propagandalectuur Nederland binnenkomt, 
heb ik 

EVERARDUS SCHILDW:RNAN, 
Inspecteur-Rijksrechercl:eur 2e klasse, ter standplaats A.rnhern 
ingevolge bekomen opdracht een onderzoek jngesteld en heb ik 
de eer UEdelGrootAchtbare beleefd het navolgende te rapnor-
teren: 

JOHAt:NA HENI.R[KA VAN RA.ALTE, oud 51 jaar , kioskhoudster 
aan het station te Apeldoorn, \>Tonende 7extielweg ~ro . 23 te 
Apadoorn , verklaarde rappor~eur, dat zij wekelijks 3 exempla
ren var het weekblad SOVIET WEEKLY kreeg toegaonden van haar 
opdrachtgever de N.V.Amsterdamse Kioskenonderneming , gevestigd 
Singel No . 282 te Amsterdam en dat zij deze weekbladen tegen 
f . 0 . 25 :)er stuk verkoopt . Voorts verklaarde zij, dat van de 3 
haar toegezonden weekbladen door haar hoogstens 1 exemplaar 
wordtt verkocht, zodat ,.,rekelijks 2 van de door h2ar ontvangen 
weekbladen we~ n~~ r haar opdrac~tgever als o~verkocht worden 
geretourneerd. Zij meent zich te herinneren, dat zij reeds 
ongeveer 1~ jaar deze weekbladen krijgt toeg~'>zonden 

.Aan de hand van zogenaamde verkoopstaten too 
mejuffrouw VAN RAALTE mij rap~orteur aan, dat zij inderdaad 
wekelijks 3 exemplaren van bedoeld blad kreeg toe cezonden en 
nat er gemiddeld 2 per week als onverkocht door haar werden 
geretourneerd • 

Daarna honrde il: r>~nonr1 eur : 
\ 1 JOii.IL:NES BRINK , oud 55 jaar , directeur der N.V .Amsterdam 

se Kioskenonderneming, gevestigd Singel No~ 282 te Amsterdam, 
wonende Crur chillaan Fo . 139 2e éte.ge te Amsterdam, die ver
lelaarde wekelijks 50 exemplaren van het weekblad SOVIET t,.JEEK
LY te ontvangen van de N. V. van Ditmar fiioskeno~dernemirig en 
courantenimport, gevestigd Saftleve~straa t No. 40 b te Rotter
dam. Deze 50 exemplaren word~n door hem verdeeld over 3 kios 
ken aan het Centraal Station te Amsterdam, als~ede over de 

-kiosken-

!e Heer Procureur - Ge eraal , 
'gd .Directeur van Poli tie 

te A R N H E Y. 
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kiosken aan de stat~ons te Haarlem, den Hag, Amers~oort, Bussum, 
Apeldoorn, Delft en Haarlem, Te~peliers traa t. lv!et aanwezige 
zogen.;.,qmde verkoopstaten toonde BRINK mij rapporteur aan, dat 
van de 50 ontvangen weel{bladen van de N. V. Van Ditmar Flosken
onderneming te Rotterdam er wekelijks in voornoemde kiosken 
20 exemplaren plege~ te worden verkocht en dus wekelijks 30 
exemplaren worden geretourneerd. 

Daarna hoorde ik rapporteur: 
PQrrWELIS LANGEJM{, oud ~3 jaar, procuratiehouder van de Rotter
damse Courantenimport en Floskenonderneming v/h Van Ditmar, zaak
doende Saftlevenstraat No. 40 B te Rotterdam, wonende J.W.Friso
straat No. 29 B te Rotterdam, Noord, die verklaarde, dat het 
weekblad SOVIET WEEKLY door zijn onderneming ·Hordt geimportecrd 
en r~chtstreeks van de administratj~ en drukkrij 630 Grand Buil
ding Trafalgar Square LONDON 1f! .c. 2 wordt ontvangen en 1.o1el 133 
stuks, waarvan wekelijks 40% wordt geretourneerd als onverkocht. 
De inhoud van deze weekbladen verklaé1rde hij niet te kennen en 
hoewel hij de Engelse taal wel kent, worden de d or hem ontvanp;en 
bladen niet gelezen . Of er meer importeurs in Nederland zijr, die 
dit blad importeren, is hem niet bel~end, doen mogeli jk is, dat de 
firma ._î. VAN GELElEREN, gevestigd aan het J.Jamrak 11~0.35 te Awster
dam rechtstreeks deze bladen ook importeert .Of de uitgever van 
het weekblad SOVIET WEEKLY nog andere ~.,regen bewandelt oqt ~i t 
blad in Faderland te propageren is 'em niet bekend. Deze 133 
door hem geïmporteerde weekbladen \oJOrden door hem verdeeld Pn de 
navolgende adressen ontvangen aantallen als volgt: 

16 stuks Rotterdamse kiosken 
50 IJ Amsterdanse Piosk0nonderneming , firgel ;>82 te 

Amsterdam. 
25 " He.agse Kioskenonderneming, Spui 231 den Haag. 
4 11 Ritman, Nieuwe Binnenweg 198 te Rotterdam. 
1 11 Savoyen, Korte Rapenburg 12 te Leiden. 
1 " Rahms, Nieuwstraat 3 te Delft . 
3 11 Patriot Kiosk,Haarlem. 
1 11 Brahm , Haarlem. 
1 11 In- en Exportbureau te Amsterdam. 

15 11 Stadionboekhandel te A1sterdam, Merculesstraat 
No . 134. · 

1 11 Al gemene Spo~rboekhandel,Station D. P. te Rot-
terdam . 

15 " Abonnementen (particulieren) 

133 stuks . 
Zoals hij verklaarde worden van deze 133 

wekelijks ongeveer 40% geretourneerd. 
Daarna hoorde ik rapporteur: 

SALOMON VA1'1 GELDEBEN , oud 40 jaar, winl:elchef indienst van è.e 
firma Jl . van GELDEREN EN ZOON , zaakdoendP. Da!ë·rak 35 te Amste rdam, 
wonende Uiterwaardestraet r-ro .25 te Amsterdaw, die mij rapporteur 
verklaarde , wekelijks 2 exemplaren van het weekblad SOVIET \.<JEEKJY 
te ontvangen van de bP-kende grossier in t.i jdschriften HACHETTE te 
LONDON . Va~ Gelderen ver~laarde geen belangstelling voor dit 
weekblad te hebben, omdat er geen vraag naar is . Voorts verkla 
hij de inhoud van dit blad niet te kennen , omdat dit weekblad 
door hem niet wordt gelezen . 

Ik rapporteur , merk hierbij op , dat door mijn 
onderzoek geenszins is komen vast te staan, dat de Fotterdamse 
Courantenimport en Kioskenonderneming v/h Van Ditmar te Rotter
dam de enigste importel"~' van vermeld weekblad is . zoals uit de 
verklaring van SALONON VA!\ GELDEREN voorhoemd blijkt , is do<1r 

- hem-
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hem dit weekblad rechtstreeks van de grossinr in tijdschriften 
HACHETTE te LONDON geimporteerd . 

Teneinde vast te stel 1 en of de uit?ever meerdere wegen 
bewandelt om zijn weekblad in Nederland te propageren , z0u. moeten 
vlorden overwogen bij alle hando.laren in courante11, week- en 
maandbladen in Nederland ePn onderzoek te doen instelleh. 

Het komt rapporteur voor , gezien de verklaringen van 
vengenoeMde personen , dat de belangstelling voor ditblad in de 
voornaamste centra van Nederland - ook al , omdat dit weekblad 
in de Engelse taal is gesteld-, gering is te noemen . 

1rJaarvan door mij 0p af gel egden ambtseed is opgemaakt , 
getekend en gesloten dit rapport . 

ARNHEM , 10 Juli 1948 . 
de Inspecteur- Rijksrechercheur 2ekl . 

w . g .E . Schilderman •1 
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