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Archief De Nieuwe Linie

Ten Geleide

De Nieuwe Linie (1946-1987)
In 1946 begonnen de Jezuïeten met het opinieweekblad De Linie. Het was een bolwerk tegen communisme, liberalisme,
socialisme en was erg reactionair. Hoofdredacteur was J.H.C. Creyghton. Nadat er in 1962 grote financiële moeilijkheden
ontstonden werd het in 1963 opgeheven. Aan Gerard van den Boomen, redacteur van De Volkskrant, werd in hetzelfde
jaar gevraagd een nieuw blad te beginnen. Als opvolger van De Linie kreeg het de naam De Nieuwe Linie (DNL). De
koers werd verlegd en het werd ’een opinieweekblad van katholieken huize, met erg progressieve linkse ideeën over
religieuze, politieke, sociale en culturele onderwerpen’. Het blad kwam nu in handen van leken, ook al bleven
aanvankelijk de Jezuïeten J. Arts, N. van Hees, en W. Pisa in de redactie zitten. Toen zij van de generaal der orde kort
daarna de opdracht kregen zich uit de redactie terug te trekken (de zeer kritische toon van het blad met artikelen over het
celibaat, met een aanval op kardinaal Alfrink, de Romeinse censuur, de eucharistie, de theoloog Karl Rahner, was daar
niet vreemd aan), traden Arts en Van Hees uit de Jezuïetenorde. Bisschop Bekkers van Den Bosch gaf beiden (geheel in
overeenstemming met het kerkelijk recht) een plaats als wereldgeestelijke, waardoor ze opnieuw redacteur konden zijn.
De centrale positie van kerkelijke onderwerpen nam in latere jaren af, het was niet meer ’kerk en maatschappij’ maar
’kerk als steeds minder relevant wordend facet van de maatschappij’. Toch noemde Van den Boomen bij het 25-jarig
bestaan in 1971 het blad nog steeds katholiek. Redactioneel uitgangspunt door alle jaren heen was ’bevrijdende
verandering’ in zowel het christendom als het socialisme. Medewerkers van De Nieuwe Linie waren Ben Bos, Henk
Michielse, Jac. Vroemen, Anton Constandse, Fokke Sierksma die later afstand nam.

Het blad had een erg wisselend ledenbestand. Na grote financiële moeilijkheden en dreigende ondergang, wist men er
toch weer bovenop te komen (1971, actie 10.000!), vooral door persoonlijke inzet van G. van den Boomen, die
eigenaar/directeur werd. Hij vertrok als hoofdredacteur, schonk de helft van zijn aandelen in het blad aan het personeel
en werd opgevolgd door Gerard de Bruijn. De Nieuwe Linie kreeg in deze periode veel feministische redacteurs, die het
weekblad een geheel feministische koers wilden laten varen. Dit werd een van de bronnen van conflict binnen de
redactie. Andere gingen over de democratisering binnen de redactie en over sommige extreem linkse opvattingen,
bijvoorbeeld aangaande terrorisme. Dit alles deed het ledenbestand geen goed. Toen in 1982 het einde definitief werd
gaf Van den Boomen als commentaar dat DNL de ogen van katholieken voor het socialisme had geopend en omgekeerd.
Het Vrije Volk kopte: Doorgangshuis van katholieken naar het socialisme gesloten.
Bron: KDC-Knipselcollectie
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 0.Beeld en geluid.  

Bevat 2 stukken
   
 1.Akte van oprichting van de Stichting De Linie. Met kopie met aantekeningen en

reglement.  1946
   
 2.Bewijs van registratie (nationaal) van de Stichting De Linie.  1946
   
 3.Bewijs van registratie (nationaal) van de Stichting De Linie onder het merk

Interlinie.  1948
   
 4.Bewijs van registratie (internationaal) van de Stichting De Linie onder het merk De

Linie.  1948
   
 5.Bewijs van registratie (internationaal) van de Stichting De Linie onder het merk

Interlinie.  1948
   
 6.Artikelen "Mededelingen van de Redactie" in #De Linie#.  1946, 1948
   
 7.Verslag van een onderzoek naar de samenstelling van de kring van abonnees van

weekblad #De Linie#.  1956
   
 8.Brief van Joos Arts SJ houdende zijn mening over #De Linie#. Met bijlage.  1959
   
 9.Ontwerpplan voor een nieuw Nederlands weekblad.  1959
   
 10.Rapport "Het waarom van een weekblad", een psychologisch onderzoek naar de

behoefte aan een weekblad in katholiek Nederland.  1960
   
 11.Stukken betreffende de vergaderingen van het bestuur.  1961-1962
   
 12.Brieven en doorslagen van brieven over het voortbestaan van #De Linie# of het

oprichten van een nieuw weekblad.  1962
   
 13.Stukken betreffende de omzetting van Stichting De Linie in Naamloze

Vennootschap De Linie.  1962-1963
   
 14.Verhandeling "Journalistieke vernieuwing van De Linie" van G. van den Boomen.

  1962
   
 15.Verslagen van vergaderingen van de voorlopige Raad van Commissarissen.  [1963]
   
 16.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Bijstand. Met bijlagen.  1963
   
 17.Overeenkomst tussen #De Linie NV# en #De Volkskrant# over de technische

verzorging van #De Linie#.  1963
   
 18.Artikel in #Essedum# over Gerard van den Boomen, de nieuwe hoofdredacteur van

#De Linie#.  1963
   
 19.Brief van drs. J.M. Fehmers, econoom, over de pensioenvoorziening van Eska.

  1963
   
 20.Circulaire van de Federatie Nederlandse Journalisten aan de leden van NJK, KNJK

en PCJK inzake de CAO voor dagbladjournalisten.  1963
   
 21.Rekeningensysteem voor de administratie van #De Linie#.  z.j.
   
 22.Formulier voor de afrekening van vennootschapsbelasting door Stichting De Linie.

  1963
   
 23.Redevoering van kardinaal Alfrink bij gelegenheid van de jaarvergadering van het

Thijmgenootschap.  [1964]
   
 24.Brief van Jaap Kramer, medewerker van #De Linie#, aan G. van den Boomen over

een brief van bisschop Dodewaard. Met bijlage.  1964
   
 25.Stukken betreffende afspraken met het administratiekantoor voor aandelen van de

Verenigde Bedrijven Bredero NV.  1962
   
 26.Telexbericht over de oprichting van De Nieuwe Pers die een blad zal gaan uitgeven

als opvolger van #De Linie#.  1964
   
 27.Bericht van de Postcheque en Girodienst over de beschikkingsbevoegdheid voor

een postrekening.  1964
   
 28.Stukken betreffende de vergoeding van autokosten.  1963-1964
   
 29.Stukken betreffende een levensverzekering voor H.S.A. Morel.  1964
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 30.Beschrijvingslijst van werkzaamheden.  1963
   
 31.Brief van C.J.A. Appels aan G. van den Boomen over zijn ontslag als chef van de

abonnementen-exploïtatie.  1964
   
 32.Verslagen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Met bijlagen.

  1963-1964
   
 33.Stukken betreffende de maatregelen tegen de Jezuïeten-redacteuren.  1964
   
 34.Statuten van de NV De Linie.  1963
   
 35.Brief van de Katholieke Radio Omroep over medewerking aan het programma

"Kruispunt".  1964
   
 36.Stukken betreffende de heer Lücker, hoofdredacteur van #De Tijd#.  1964
   
 37.Memo van G. van den Boomen aan de heer Grammes inzake telegrammen van drs.

Arts.  1964
   
 38.Brief van #De Nieuwe# aan G. van den Boomen over samenwerking.  1964
   
 39.Brief van B. Bos aan H. Raas over een interview.  1964
   
 40.Brief van Josepha (onbekend) aan Gerard (onbekend) over knipsels en

abonnementen. Met bijlagen.  z.j.
   
 41.Uitnodiging van J. Arts, redacteur, aan pater J. Terpstra, voor het afscheidsfeest

van pater S. Maas.  1964
   
 42-66.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1963-1964, z.j.
Bevat 25 stukken

   
  42.Januari.  1963
   
  43.Februari.  1963
   
  44.Maart.  1963
   
  45.April.  1963
   
  46.Mei.  1963
   
  47.Juni.  1963
   
  48.Juli.  1963
   
  49.Augustus.  1963
   
  50.September.  1963
   
  51.Oktober.  1963
   
  52.November.  1963
   
  53.December.  1963
   
  54.Januari.  1964
   
  55.Februari.  1964
   
  56.Maart.  1964
   
  57.April.  1964
   
  58.Mei.  1964
   
  59.Juni.  1964
   
  60.Juli.  1964
   
  61.Augustus.  1964
   
  62.September.  1964
   
  63.Oktober.  1964
   
  64.November.  1964
   
  65.December.  1964
   
  66.z.j.
   
 67-90.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1965-1966
Bevat 24 stukken
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  67.Januari.  1965
   
  68.Februari.  1965
   
  69.Maart.  1965
   
  70.April.  1965
   
  71.Mei.  1965
   
  72.Juni.  1965
   
  73.Juli.  1965
   
  74.Augustus.  1965
   
  75.September.  1965
   
  76.Oktober.  1965
   
  77.November.  1965
   
  78.December.  1965
   
  79.Januari.  1966
   
  80.Februari.  1966
   
  81.Maart.  1966
   
  82.April.  1966
   
  83.Mei.  1966
   
  84.Juni.  1966
   
  85.Juli.  1966
   
  86.Augustus.  1966
   
  87.September.  1966
   
  88.Oktober.  1966
   
  89.November.  1966
   
  90.December.  1966
   
 91-126.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1967-1969
Bevat 36 stukken

   
  91.Januari.  1967
   
  92.Februari.  1967
   
  93.Maart.  1967
   
  94.April.  1967
   
  95.Mei.  1967
   
  96.Juni.  1967
   
  97.Juli.  1967
   
  98.Augustus.  1967
   
  99.September.  1967
   
  100.Oktober.  1967
   
  101.November.  1967
   
  102.December.  1967
   
  103.Januari.  1968
   
  104.Februari.  1968
   
  105.Maart.  1968
   
  106.April.  1968
   
  107.Mei.  1968
   
  108.Juni.  1968
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  109.Juli.  1968
   
  110.Augustus.  1968
   
  111.September.  1968
   
  112.Oktober.  1968
   
  113.November.  1968
   
  114.December.  1968
   
  115.Januari.  1969
   
  116.Februari.  1969
   
  117.Maart.  1969
   
  118.April.  1969
   
  119.Mei.  1969
   
  120.Juni.  1969
   
  121.Juli.  1969
   
  122.Augustus.  1969
   
  123.September.  1969
   
  124.Oktober.  1969
   
  125.November.  1969
   
  126.December.  1969
   
 127-161.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1970-1974
Bevat 35 stukken

   
  127.Januari.  1970
   
  128.Februari.  1970
   
  129.Maart.  1970
   
  130.April.  1970
   
  131.Mei.  1970
   
  132.Juni.  1970
   
  133.September.  1970
   
  134.Oktober.  1970
   
  135.November.  1970
   
  136.December.  1970
   
  137.Januari.  1971
   
  138.Februari.  1971
   
  139.Maart.  1971
   
  140.April.  1971
   
  141.Mei.  1971
   
  142.Juni.  1971
   
  143.Augustus.  1971
   
  144.September.  1971
   
  145.Oktober.  1971
   
  146.November.  1971
   
  147.December.  1971
   
  148.1972
   
  149.1973
   
  150.Januari.  1974
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Archief De Nieuwe Linie

   
  151.Februari.  1974
   
  152.Maart.  1974
   
  153.April.  1974
   
  154.April.  1974
   
  155.Juni.  1974
   
  156.Juli.  1974
   
  157.Augustus.  1974
   
  158.September.  1974
   
  159.Oktober.  1974
   
  160.November.  1974
   
  161.December.  1974
   
 162-197.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1975-1977
Bevat 36 stukken

   
  162.Januari.  1975
   
  163.Februari.  1975
   
  164.Maart.  1975
   
  165.April.  1975
   
  166.Mei.  1975
   
  167.Juni.  1975
   
  168.Juli.  1975
   
  169.Augustus.  1975
   
  170.September.  1975
   
  171.Oktober.  1975
   
  172.November.  1975
   
  173.December.  1975
   
  174.Januari.  1976
   
  175.Februari.  1976
   
  176.Maart.  1976
   
  177.April.  1976
   
  178.Mei.  1976
   
  179.Juni.  1976
   
  180.Juli.  1976
   
  181.Augustus.  1976
   
  182.September.  1976
   
  183.Oktober.  1976
   
  184.November.  1976
   
  185.December.  1976
   
  186.Januari.  1977
   
  187.Februari.  1977
   
  188.Maart.  1977
   
  189.April.  1977
   
  190.Mei.  1977
   
  191.Juni.  1977
   
  192.Juli.  1977
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Archief De Nieuwe Linie

   
  193.Augustus.  1977
   
  194.September.  1977
   
  195.Oktober.  1977
   
  196.November.  1977
   
  197.December.  1977
   
 198-234.Brieven aan en doorslagen van brieven van de redactie. Met aantekeningen. Met

bijlagen.  1978-1982
Bevat 37 stukken

   
  198.Januari.  1978
   
  199.Februari.  1978
   
  200.Maart.  1978
   
  201.April.  1978
   
  202.Mei.  1978
   
  203.Juni.  1978
   
  204.Juli.  1978
   
  205.Augustus.  1978
   
  206.September.  1978
   
  207.Oktober.  1978
   
  208.November.  1978
   
  209.December.  1978
   
  210.Januari.  1979
   
  211.Februari.  1979
   
  212.Maart.  1979
   
  213.April.  1979
   
  214.Mei.  1979
   
  215.Juni.  1979
   
  216.Juli.  1979
   
  217.Augustus.  1979
   
  218.September.  1979
   
  219.Oktober.  1979
   
  220.November.  1979
   
  221.December.  1979
   
  222.Januari.  1980
   
  223.Februari.  1980
   
  224.Maart.  1980
   
  225.April.  1980
   
  226.Mei.  1980
   
  227.Juni.  1980
   
  228.Juli.  1980
   
  229.Augustus.  1980
   
  230.September.  1980
   
  231.Oktober.  1980
   
  232.November.  1980
   
  233.December.  1980
   
  234.1982
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Archief De Nieuwe Linie

   
 235-259.Correspondentie tussen de redactie en diverse personen.  1957-1963

Bevat 25 stukken
   
  235.T. Mulder SJ, Nijmegen.  1957
   
  236.D. Ouwendijk, Voorburg.  1957-1963
   
  237.W. Peters SJ, Delft.  1957-1958
   
  238.J. Ros SJ, Nijmegen.  1957-1958
   
  239.#Vlaamse Linie#.  1957-1958
   
  240.J. Witte SJ, Rome.  1957-1958
   
  241.Brouwer en Co, Delft.  1957-1958
   
  242.Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers (NOTU).  1954-1958
   
  243.J.H.G. van den Berk, Weert.  1957-1962
   
  244.J. Dijkgraaf.  1957-1958
   
  245.H. de Greeve, Berg en Dal.  1957-1958
   
  246.J. Haarselhort SJ.  1957
   
  247.J. Cottaar, 's-Gravenhage.  1957-1962
   
  248.#De Gelderlander#.  1957-1963
   
  249.#De Vlaamse Linie#.  1959-1964
   
  250.Jan Dijkgraaf.  1959-1964
   
  251.Dr. J. Lescrauwaet MSC, Stein.  1959-1960
   
  252.J. Ros SJ, Nijmegen.  1959-1963
   
  253.Dr. J. van Ginneken, Amsterdam.  1975-1976, z.j.
   
  254.C. Swinkels, Nuland.  1960-1961
   
  255.H. Bijmans SJ, Bikfayer.  1961-1963
   
  256.J. Vrijburg SJ, Maastricht.  1960-1961
   
  257.A.Th. Mertens, Brugge.  1960-1963
   
  258.Dr. K.J. Hahn, Rome.  1960-1961
   
  259.W.A. Janssen, Heerlen.  1963
   
 260.Brief van mr. J.M.T. van Son aan G. van den Boomen over een aan de NV

Uitgeversmaatschappij Res te verstrekken lening.  1966
   
 261.Verslag van een gesprek van (anoniem) met pater Malmberg over Van Eck.  1966
   
 262.Artikel "Mej. Dusseldorp neemt afscheid" uit #Het Parool# van 29 augustus.  1966
   
 263.Brief van Jan (onbekend) aan Jac (onbekend) over een interview.  z.j.
   
 264.Oprichtingsakte en statuten van de NV Uitgeversmaatschappij Res te Amsterdam.

  1966
   
 265.Correspondentie tussen de directie van #De Linie# en medewerkers.  1966
   
 266.Brieven aan het AKP.  1966
   
 267.Stukken betreffende abonnementen.  1966
   
 268.Aantekeningen over een redactievergadering.  z.j.
   
 269.Correspondentie met de redactie van #De Bazuin# over samenwerking.  1967
   
 270.Stukken betreffende een levensverzekering ten behoeve van H.J. Oosterlaan, E. Bos

en J.B. Lokker.  1966-1967
   
 271.Brief van A.S. Loms aan G. van den Boomen over het oprichten van een

schoolkrant. Met bijlage.  1967, z.j.
   
 272.Brief van het Internationaal Merkenbureau Van der Graaf over vernieuwing van

merken van #De Linie# en #Interlinie#. Met bijlage.  1967
   
 273.Stukken betreffende de geestelijke verzorging van militairen.  1967
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Archief De Nieuwe Linie

 274.Brief van G. de Bont, praeses van de Sociologische Interacademiale te Utrecht over
de organisatie van een wetenschappelijk congres.  1967

   
 275.Stukken betreffende het salarisbeleid van de BV Informatie.  z.j.
   
 276.Stukken betreffende het verband tussen advertentieopbrengsten en de omvang van

het blad.  1955, z.j.
   
 277.Lijst van bijdragen aan medewerkers.  1961
   
 278.Stukken betreffende redactionele kosten.  1960, 1962-1965
   
 279.Brief van G. van den Boomen aan C.H. Enkelaar over diens benoeming tot directeur

van NV De Linie. Met aantekeningen.  1963
   
 280.Brief van G. van den Boomen aan J. Fehmers over sociale voorzieningen.  1963
   
 281.Correspondentie tussen S. Maas SJ, directeur van #De Linie#, en NV De

Gelderlander over abonnementen.  1963
   
 282.Lijst van adressen in verband met de Raad van Bijstand.  z.j.
   
 283.Aantekeningen over een vergadering over kosten, gehouden op 2 juli.  z.j.
   
 284.Lijst van declaraties van redacteuren.  z.j.
   
 285.Stukken betreffende verzekeringen en sociale voorzieningen.  1963
   
 286.Stukken betreffende contracten, sociale voorzieningen en begrotingen.  1963
   
 287.Stukken betreffende financiën.  1963
   
 288.Correspondentie met Uitgeversmaatschappij De Gelderlander.  1963
   
 289.Stukken betreffende pensioenen.  1963
   
 290.Stukken betreffende financiën.  1963
   
 291-293.Correspondentie met diverse personen. Alfabetisch op naam.  1963

Bevat 3 stukken
   
  291.A-B  1963
   
  292.A-Z  1963
   
  293.V-W  1963
   
 294.Stukken betreffende de begroting voor het boekjaar februari 1964 - februari 1965.

  1964
   
 295.Stukken betreffende advertenties en aantallen abonnees.  1964
   
 296.Stukken betreffende financiën.  1964
   
 297.Exploitatierekeningen, begrotingen en balansen van #De Linie#. Met bijlagen.

  1964-1965
   
 298.Stukken betreffende salarissen.  1965
   
 299.Stukken betreffende advertenties.  1965
   
 300.Stukken betreffende sollicitaties.  1965
   
 301.Voorstel inzake een onderzoek naar de behoefte aan een opinievormend RK

weekblad.  1965
   
 302.Verslag van een bespreking van commissarissen en redactie gehouden op 13

oktober.  1965
   
 303.Verslag van een informeel gesprek tussen F. Malmberg SJ en G. van den Boomen.

  1965
   
 304.Stukken betreffende financiën.  1965
   
 305.Agenda voor een bespreking op maandag 17 september.  1965
   
 306.Overzicht van taken van de administratieafdeling.  z.j.
   
 307.Verhandeling "Hoe een stuk puntgaaf wordt afgeleverd". Met bijlagen.  z.j.
   
 308.Memorandum inzake de administratieve verwerking van de abonnementen.  z.j.
   
 309.Stukken betreffende de loongrens voor sociale verzekeringen.  1965
   
 310.Brief aan boekhandels in België.  z.j.
   
 311.Stukken betreffende de Volkshogeschool te Baarn.  1965
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 312.Begroting voor het boekjaar februari 1965 - februari 1966.  1965
   
 313.Financieel verslag over het derde boekjaar. Met bijlagen.  1965
   
 314.Balans en rekening van baten en lasten. Met bijlage.  1965
   
 315.Balans. Met aantekeningen. Met bijlagen.  1965
   
 316.Stukken betreffende de financiële toestand op 31 december.  1965
   
 317.Stukken betreffende het personeel.  1965-1980
   
 318.Begroting en herziene begroting voor het boekjaar 1966.  1965
   
 319.Stukken betreffende de oprichting van afdelingen van de Sint Adelbert-Vereniging.

  1965
   
 320.Programma van het KNJK-congres gehouden in de Koninklijke Nederlandse

Jaarbeurs te Utrecht op 22 en 23 mei.  1965
   
 321.Stukken betreffende salarissen.  1966
   
 322.Onderscheiding "Bouteille d'Honneur" van #De Volkskrant# voor G. v.d. Boomen.

  1966
   
 323.Stukken betreffende advertenties.  1966
   
 324.Stukken betreffende salarissen.  1966
   
 325.Stukken betreffende abonnementen en abonnementsgelden.  1966
   
 326.Brief van Inter-Promotion, een bureau voor advertentie-, exploïtatie- en reclame-

service, over personeelswerving en reclame. Met bijlagen.  z.j.
   
 327.Rapport van P.B.H. van den Brink inzake abonnementen-exploïtatie. Met bijlagen.

  1966
   
 328.Circulaire van G. van den Boomen aan de abonnees over gratis abonnementen.

  1966
   
 329.Verslag van besprekingen gehouden in juli en augustus.  1966
   
 330.Correspondentie tussen E.A. Schüttenhelm en W. Janssen over het moeilijk

functioneren van laatstgenoemde.  1966
   
 331.Brief van E.A. Schüttenhelm aan mr. H.F. Blaisse over ziekte van de heer Enkelaar.

  1966
   
 332.Brief van G. van den Boomen aan J. Fehmers over de houding van de heer Van Eck

ten aanzien van de geleden verliezen.  1966
   
 333.Brief van (anoniem) aan Lou (onbekend) over de overname van #De Nieuwe Linie#

(DNL).  1966
   
 334.Aantekeningen over een bespreking.  z.j.
   
 335.Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU).

  1966
   
 336.Brief van J.B. Lokker over de intrekking van een ontslagaanvraag.  1966
   
 337.Correspondentie tussen de medewerkers en G. van den Boomen over het gebruik

van een radio.  z.j.
   
 338.Circulaire van de bewindvoerders H. Berghard en R. Korthals-Altes inzake de

surséance van betaling voor bankiershuis Teixeira de Mattos.  1966
   
 339.Stukken betreffende het ontslag van M. Hoeve.  1966
   
 340.Brief van G. van den Boomen aan E.A. Schüttenhelm over de koers en inhoud van

DNL.  1966
   
 341.Brieven van G. van den Boomen en zijn secretaresse over de toezending van

stukken.  1966
   
 342.Stukken betreffende NV Uitgeversmaatschappij Res.  1966-1968
   
 343.Stukken betreffende aanstellingen en ontslagen.  1966
   
 344.Memo van E. Schüttenhelm inzake het invullen van declaratieformulieren.  1966
   
 345.Memo's van G. van den Boomen bestemd voor J. Arts inzake abonnementen op de

#Pastorale Gids# en op #Special#.  1966
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verwerking van de abonnementen.  z.j.
 346.Memorandum inzake de werkwijze van NV De Linie bij de administratieve   
 347.Brief van (anoniem) aan H. Oosterbaan houdende een verzoek om toezending van

wervingsbrieven.  1966
   
 348.Stukken betreffende belastingen.  1963, 1966
   
 349.Exploïtatieoverzichten. Met bijlagen.  1966
   
 350.Stukken betreffende de liquiditeit.  1966
   
 351.Stukken betreffende de begroting.  1966
   
 352.Brief van directeur W.A. Janssen aan G. van den Boomen over gegevens voor de

begroting.  1966
   
 353.Brief van W.A. Janssen aan E.A. Schüttenhelm over toegezonden bescheiden.  1966
   
 354.Zakagenda van G. van den Boomen.  z.j.
   
 355.Artikel over het duizendste nummer.  z.j.
   
 356.Werknemersverklaringen.  1968-1976
   
 357.Loonstaten.  1966, 1969-1972
   
 358.Stukken betreffende de begroting.  1966
   
 359.Stukken betreffende financiën.  1966
   
 360.Stukken betreffende verbouwing, onderhoud en verwarming.  1967
   
 361.Stukken betreffende financiën.  1967
   
 362.Plan voor boekennummers. Met bijlagen.  1968
   
 363.Verslag van de redactie-vergadering van 24 oktober. Met aantekeningen.  1968
   
 364.Verslag van de medewerkersvergadering van 18 oktober.  1968
   
 365.Handleiding voor het gebruik van het archief, de bibliotheek en de diverse registers.

  z.j.
   
 366.Nota "Mediaplanning".  [1968]
   
 367.Arbeidsovereenkomst met J. Vroemen. Met bijlagen.  1968
   
 368.Stukken betreffende de verkoop van DNL in België door bemiddeling van P.

Verdonck.  1968-1969
   
 369.Verhandeling "Lezer, wie bent U", een sociologisch onderzoek naar de denkwereld

van de redactie van het weekblad #DNL# en haar abonnees.  1969
   
 370.Stukken betreffende een sociologisch onderzoek onder de lezers van #DNL#.  1968,

z.j.
   
 371.Dagoverzichten van abonnementen in de maand juli.  1967
   
 372.Aantekeningen over de familie Verdonck naar aanleiding van het overlijden van Piet

Verdonck, verkoper van DNL in België. Met bijlage.  z.j.
   
 373.Verslag van een bespreking van J. Lokker, J. Vroemen en E. Middendorp.  1969
   
 374.Stukken betreffende vergaderingen.  1969
   
 375.Brief van G. van den Boomen aan C.J. Straver van #Seg# over het uitgeven van dat

tijdschrift. Met bijlagen.  1969
   
 376.Stukken betreffende financiën  1969
   
 377.Rekening van Thomson Newspapers Limited te Londen voor het overnemen van

een cartoon zonder toestemming.  1971
   
 378.Brief van het bijkantoor te Weelde (België) over een aanbeveling van het Liniefonds

inzake een gratis abonnement voor werkers in ontwikkelingslanden.  1970
   
 379.Brief van G. van den Boomen aan H. Singels over gemaakte afspraken.  1970
   
 380.Stukken betreffende vergaderingen van de advertentie-afdeling.  1970
   
 381.Brief van het Nederlands Instituut voor Publieke Opinie en Marktonderzoek (NIPO)

over een media-onderzoek. Met bijlage.  1970
   
 382.Ideeënlijst voor de jubileumkrant van maart 1971. Met aantekeningen.  1970
   

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 12/28

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285568
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285569
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285569
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285570
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285571
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285572
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285573
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285574
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285574
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285575
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285576
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285577
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285578
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285579
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285580
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285581
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285582
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285583
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285584
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285585
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285586
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285587
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285588
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285589
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285590
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285591
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285592
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285593
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285594
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285594
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285595
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285596
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285237
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285237
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285597
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285598
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285599
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285600
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285601
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285602
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285603
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief De Nieuwe Linie

kosten.  1968
 383.Memorandum inzake lezersaantallen van opinieweekbladen en de verdeling van   
 384.Artikel "10 vragen aan een congres" in DNL van 26 september.  1970
   
 385.Artikel "De geschiedenis van DNL te boek gesteld" van Marc van de Voorde in #De

Nieuwe# van 11 december.  1970
   
 386.Brief van G. van den Boomen over het speciaal-nummer "De

Samenlevingsopbouw".  [1970]
   
 387.Verslag van een vergadering van de Ideële Concentratie-groep gehouden op 20

maart.  1970
   
 388.Memo voor een maandvergadering gehouden op vrijdag 9 januari.  [1970]
   
 389.Overzicht van de kosten bij een bepaalde oplage.  z.j.
   
 390.Verslag van een opinie-onderzoek. Met bijlagen.  1970
   
 391.Stukken betreffende advertenties.  1970-1978
   
 392.Brief van Freekje (onbekend) aan Gerard over haar onverwachte afwezigheid.  z.j.
   
 393.Verslag van een vergadering van de onderhandelingscommissies van de NVJ en de

NOTU.  1971
   
 394.Reglement van de NOTU-groep Opiniebladen.  1971
   
 395.Verslagen van vergaderingen van de advertentie-afdeling. Met bijlage.  1971
   
 396.Stukken betreffende de verspreiding van DNL in België.  1971
   
 397.Verhandeling "A Priest's Mission of Mercy" van Maurice Moyal.  z.j.
   
 398.Brief van het NIPO over een media-onderzoek. Met bijlage.  1971
   
 399.Stukken betreffende specials.  z.j.
   
 400.Memo van G. van den Boomen aan Hiero Oosterbaan inzake de AOW-uitkering van

Josepha (onbekend).  1971
   
 401.Artikel "Informeer naar uw informatie" over kranten en tijdschriften in #Kruispunt#

van oktober.  1970
   
 402.Programma van werkzaamheden.  z.j.
   
 403.Lijst houdende plaatsnamen ten behoeve van de verspreiding van DNL.  1971
   
 404.Verslagen van vergaderingen van de redacties van #Wij# en #Seg#. Met bijlagen.

  1970-1971
   
 405.Brief van de redactie van #Jeugdwerk Nu# aan de bestuursraad over samenwerking

met #Wij#.  1971
   
 406.Verslag van een vergadering van de ondernemingsraad gehouden op 17 maart. Met

aantekeningen. Met bijlage.  1971
   
 407.Stukken betreffende de verhoging van PTT-tarieven voor week- en opiniebladen.

  1970-1971
   
 408.Brief van uitgeverij De Bezige Bij over de Ideële Concentratie. Met bijlage.  1971
   
 409.Brief van Jan Rogier van de Amsterdamse Pers aan G. van den Boomen over

samenwerking tussen #De Groene Amsterdammer#, #De Nieuwe Linie# en #Vrij
Nederland#.  1971

   
 410.Stukken betreffende sollicitaties.  1971
   
 411.Brief van Object Organisatie Service (OOS) aan H. Oosterbaan over het rapport

"Invloedsstructuur van politieke en ekonomische elites in Nederland".  1971
   
 412.Brief van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen aan A.S. Louis

over arbeidsongeschiktheid.  1971
   
 413-417.Stukken betreffende de financiën van NV Uitgeversmaatschappij Res.  1969-1973

Bevat 5 stukken
   
  413.1969
   
  414.1970
   
  415.1971
   
  416.1972
   
  417.1973
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 418.Stukken betreffende de activiteiten van Nico Verdonck ten behoeve van de

verspreiding van DNL in België.  1971-1975
   
 419.Stukken betreffende de financiën van NV Uitgeversmaatschappij Res.  1971
   
 420.Briefkaart van de NV Inter/View over een rapport inzake een onderzoek. Met

aantekening.  z.j.
   
 421.Stukken betreffende de verkoop in België door bemiddeling van de familie

Verdonck.  1970
   
 422.Stukken betreffende de uitgave van #De Schalm#.  1970
   
 423.Lijst van lonen en de daarop ingehouden loonbelasting en sociale lasten.  z.j.
   
 424.Brief van G. van den Boomen aan het personeel over een kerstgratificatie.  1970
   
 425.Arbeidsovereenkomst tussen NV Uitgeversmaatschappij Res en G.S. Louis. Met

bijlagen.  1968-1970
   
 426.Brieven van G. van den Boomen aan mogelijk nieuwe abonnees houdende

aanbevelingen van DNL.  z.j.
   
 427.Stukken betreffende een collectieve campagne voor opinieweekbladen.  1972
   
 428.Brief van notaris J.A. Govers aan NV Uitgeversmaatschappij Res over de

toezending van stukken. Met bijlagen.  1972
   
 429.Stukken betreffende de OOS over de begeleiding van DNL.  1972
   
 430.Aantekeningen over een vergadering van de redactie over sectoren gehouden op 28

november.  1972
   
 431.Stukken betreffende de technische samenwerking met andere weekbladen.  1972
   
 432.Brief van A.F. Fehmers aan G. van den Boomen over bankiershuis Teixeira de

Mattos.  1972
   
 433.Stukken betreffende abonnee- en advertentiewerving.  1972
   
 434.Brief van G. van den Boomen over een informatiewinkel.  1972
   
 435.Verslag van een stafbijeenkomst gehouden op de Volkshogeschool Drakenburgh

op 15 en 16 augustus. Met bijlagen.  1972
   
 436.Stukken betreffende bedrijfsvergaderingen.  1972
   
 437.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1972
   
 438.Stukken betreffende het congres van DNL gehouden op 19 januari.  1972
   
 439.Stukken betreffende de Initiatiefraad.  1972
   
 440.Convocatie en agenda voor een sectievergadering van de Nederlandse Vereniging

van Journalisten gehouden op 7 februari. Met bijlagen.  1972
   
 441.Stukken betreffende de ondernemingsvorm van DNL.  1966, 1972, z.j.
   
 442.Lijstje met telefoonnummers.  z.j.
   
 443.Tekening van een wereldkaart met jaartallen.  z.j.
   
 444.Legende "Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heils" van Joan Bertrand en het gedicht

"Drie Rozen".  z.j.
   
 445.Verslag van een bedrijfsvergadering van de NV Uitgeversmaatschappij Res

gehouden op 28 januari. Met aantekeningen. Met bijlage.  1972
   
 446.Stukken betreffende de "Actie-10.000".  1971-1972
   
 447.Stukken betreffende het ziekteverlof van en de ontslagvergunning voor J.B. Lokker.

  1972-1974
   
 448.Verslag van een bijeenkomst over België.  1972
   
 449.Stukken betreffende financiën.  1972
   
 450.Verslag van een telefoongesprek tussen Spoor (onbekend) en G. van den Boomen

over uitlatingen van minister Luns.  1972
   
 451.Brieven van (onleesbaar) over kopij.  z.j.
   
 452.Verslag van de stafvergadering van 28 maart.  1972
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over #Jeugdwerk Nu# gehouden op 29 maart. Met bijlage.  1972
 453.Verslag van een gesprek tussen G. van den Boomen, J. Dumont en H. Oosterbaan   
 454.Brief van G. van den Boomen aan de Nationale Publiciteits Onderneming houdende

een condoléance bij het overlijden van W.F. Meijer.  1972
   
 455.Verslag van een vergadering van de Onderzoeksraad gehouden op 2 maart. Met

bijlage.  1972
   
 456.Uitnodiging van het Katholiek Instituut voor Massamedia aan G. van den Boomen

voor het bijwonen van een studiebijeenkomst over de belangstelling van katholieke
geestelijken voor moderne media.  1972

   
 457.Stukken betreffende de adressen van het opgeheven Vlaamse weekblad #Vrijdag#.

  1972
   
 458.Dagvaarding op verzoek van de beeldhouwers C.N. Visser en A. Dekkers van G. van

den Boomen naar aanleiding van het artikel "Modieuze varianten op rechthoek of
balk" van Jan Juffermans.  1972

   
 459.Besluitenlijsten van stafbesprekingen. Met aantekening.  1972
   
 460.Plan van Ton Lonis voor abonnee- en advertentiewerving.  z.j.
   
 461.Brief van uitgeverij Contact over de uitgave van het boek #Dat wordt me te gek. De

psychiatrie kritisch bekeken#. Met bijlage.  1972
   
 462.Verslag van een plenumvergadering gehouden op 22 augustus.  1972
   
 463.Verslag van een gesprek over DNL-publicaties. Met aantekeningen. Met bijlage.  z.j.
   
 464.Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van M. Huis als advertentie-

acquisiteur.  1972
   
 465.Stukken betreffende een vormingsweekend gehouden op 15 en 16 augustus.  1972
   
 466.Brief van G. van den Boomen aan A.J. Wolf over diens aanstelling bij NV

Uitgeversmaatschappij Res.  1972
   
 467.Lijst van consequenties van het "Aktiemodel" voor de administratie.  1972
   
 468.Aantekeningen over een collectieve campagne, kostenbesparing in België en "Actie

10.000".  1972
   
 469.Acte waarbij de NV Uitgeversmaatschappij Res wordt omgezet in een besloten

vennootschap. Met bijbehorende statuten en bijlagen.  1972
   
 470.Overzicht van de prijzen van een gezamenlijke advertentie plus insteekkaart in de

#Vara-gids#.  1972
   
 471.Advertentietekst over een reeks schriften van uitgeverij NSVH Wij en COC. Met

aantekeningen.  [1972]
   
 472.Verhandeling "Een aantal stellingen voor de discussie over de politieke lijn van

DNL".  1972
   
 473.Artikelen van Demis de Champeaux. Met als bijlage de beoordeling door enkele

redactieleden.  1972
   
 474.Agendavoorstel en discussiestuk voor een bijeenkomst van de Initiatiefraad

gehouden op 5 januari.  1972
   
 475.Stukken betreffende een lezerskringonderzoek.  1972
   
 476.Verslag van een basisvergadering gehouden op 1 november.  1973
   
 477.Contract tussen De Linie NV en drukkerij Salland BV over het drukken van DNL.

  1973
   
 478.Brief van G. de Bruijn aan BV Opinie over een salarisregeling.  1973
   
 479.Productiemededeling van de Perscombinatie BV over een boekenbijlage.  1973
   
 480.Begroting voor 1974.  1973
   
 481.Overzicht van de voorlopige planning. Met aantekeningen.  z.j.
   
 482.Stukken betreffende een festival-nummer.  1973
   
 483.Memo van Jan Verdonck inzake een stemming voor een plaats in de stuurgroep.

  1973
   
 484.Verslag van een brainstorm over de kerst- en nieuwjaarscourant.  z.j.
   
 485.Stukken betreffende bedrijfsvergaderingen.  1973-1974
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 486.Verslag van een vergadering van de werkgroep Basis gehouden op 15 november.
  1973

   
 487.Brief van Andries de Jong aan de Stuurgroep over zijn positie bij DNL.  1973
   
 488.Brief van Berend Lasseur aan H. Vijgh over gedichten die hij heeft uitgekozen voor

DNL.  1973
   
 489.Stukken betreffende de personeelsvereniging.  1973
   
 490.Circulaire aan de boekverkopers inzake de boekenkranten van DNL.  1973
   
 491.Brief van notaris Govers namens de Kamer van Koophandel over de goedkeuring

van de naam BV Uitgeversmaatschappij Opinie.  1973
   
 492.Nota "Het redactie-beleid tegenover medewerkers" van Vincent Bakker.  1973
   
 493.Contract tussen Uitgeversmaatschappij Res BV en drukkerij Salland BV over de

vervaardiging van het weekblad DNL. Met bijlage.  1973
   
 494.Notariële akte van de omzetting van De Linie NV in De Linie BV. Met bijlage.  z.j.
   
 495.Akte van oprichting en statuten van de Coöperatieve Vereniging Informatie en de

Besloten Vennootschap Informatie.  z.j.
   
 496.Brief van P. Huyskens, hoofdredacteur van het #Limburgs Dagblad#, houdende

diens mening over G. van den Boomen.  1973
   
 497.Stukken betreffende vergaderingen van het Stichtingbestuur van de Stichting

Administratiekantoor BV Informatie.  1973
   
 498.Exploit van beslag op geld en goederen van Uitgeversmaatschappij Res BV. Met

bijlage.  1973
   
 499.Stukken betreffende financiën.  1973
   
 500.Verslag van de discussie tijdens het perssymposium "Sleutelen in de marge"

gehouden in Huis ter Heide op 6 september.  1973
   
 501.Brief van Graficom BV aan H. Oosterbaan over de automatisering van de

administratie.  1973
   
 502.Verhandeling "Hoofdlijnen ten behoeve van het project Linie-Boek".  z.j.
   
 503.Stukken betreffende afdelingssuggesties voor de regeling en beslissing van zaken.

  1973
   
 504.Verslag van een bijeenkomst van de Productiegroep van 27 september.  1973
   
 505.Brief van G. van den Boomen aan drukkerij Salland BV over het drukken van DNL.

  1973
   
 506.Correspondentie met de Perscombinatie BV over het opzeggen van het zet- en

drukcontract.  1973
   
 507.Brief van notaris J. Govers te Eindhoven over het gebruik van de naam Informatie.

Met bijlage.  1973
   
 508.Brief van de CVP in België over een ruilabonnement. Met aantekeningen.  1973
   
 509.Perspublicatie "Vier uitgevers geven reeks specials uit". Met aantekeningen.  z.j.
   
 510.Verhandeling "De EEG en de Derde Wereld". Met aantekeningen.  1973
   
 511.Brieven van de OOS over de nieuwe stand van zaken bij de OOS-groep.  1973
   
 512.Stukken betreffende het 10-jarig bestaan.  1973
   
 513.Verhandeling "De krisis bij De Nieuwe Linie" van Bart Edel.  z.j.
   
 514.Lijst van onderwerpen voor DNL.  z.j.
   
 515.Begroting voor de Zambia-reis van J. Vroemen in maart.  1973
   
 516.Stukken betreffende de verspreiding in België.  1973
   
 517.Verslag van een gesprek met medewerker Joost Sanders.  1973
   
 518.Verslag van een gesprek over het binnenland gehouden op 6 februari.  1973
   
 519.Brieven van Fiscaal Adviesbureau H.G. Hagelen over pensioenvoorzieningen.

  1972-1973
   
 520.Stukken betreffende de democratisering bij Uitgeversmaatschappij Res BV.

  1971-1973
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 521.Brief van #Het Algemeen Dagblad# over het ruilen van adressen.  1973
   
 522.Verslag van de ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Informatie UA

van 18 april.  1973
   
 523.Verhandeling "DNL-formule" van G. de Bruijn. Met bijlage.  1974
   
 524.Stukken betreffende het Bedrijfsfonds voor de Pers.  1974
   
 525.Stukken betreffende een voorstel van N. Zonneveld om in discussie te gaan met de

opzeggers van DNL.  1974
   
 526.Verhandeling "Het politieke opinieweekblad #De Linie# 1948-1964".  1970
   
 527.Verslag van een opinieonderzoek over monumentenzorg, werkende gehuwde

vrouwen en gehuwde priesters.  1970
   
 528.Uitslag van een opinie-onderzoek over Radio Veronica als politieke keuze en over

de belangrijkste hedendaagse problemen. Met bijlage.  1970
   
 529.Resultaten van een opinieonderzoek van de VPRO.  1970
   
 530.Stukken betreffende een arbeidsovereenkomst met Bart Edel.  1973
   
 531.Overzicht van bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden.  1953
   
 532.Stukken betreffende "opkamergesprekken" over de koers van DNL.  1973-1974
   
 533.Verhandeling "De diepe zin van de Openbaring".  z.j.
   
 534.Overzicht van de redenen waarom mensen hun abonnement opzeggen.  1973
   
 535.Verslag van een bespreking van J. Lokker, J. Vroemen en E. Middendorp over de

fouten van DNL en mogelijke verbeteringen.  z.j.
   
 536.Verslag van een bespreking over bijlagen.  z.j.
   
 537.Aantekeningen over een bespreking over stadsvernieuwing.  z.j.
   
 538.Lijst houdende adressen van redacties van tijdschriften.  z.j.
   
 539.Brief van "ioo" (onbekend) over de functie van zijn tekeningen in DNL.  z.j.
   
 540.Memo van Joop (onbekend) aan [G. van den Boomen] inzake een reis naar Chili.  z.j.
   
 541.Statuten van Stichting Administratiekantoor NV De Nieuwe Linie.  z.j.
   
 542.Uitslag van een stemming over (onbekend) gehouden op 11 mei.  z.j.
   
 543.Circulaire van S. Maas SJ, directeur van #De Linie#, inzake het werven van

abonnees.  z.j.
   
 544.Verslagen van besprekingen met Sjaloom.  1973
   
 545.Brief van G. van den Boomen aan de Perscombinatie NV over het drukken en

verzenden van DNL.  1973
   
 546.Stukken betreffende een vergadering van het bestuur van de Stichting

Administratie Kantoor BV Informatie i.o.  1973
   
 547.Overzicht van DNL-recensies. Met bijlage.  z.j.
   
 548.Verslag van een maandvergadering van de redactie gehouden op 30 oktober.  1973
   
 549.Verslag van een bedrijfsvergadering.  1973
   
 550.Stukken betreffende advertentie- en abonneewerving.  1973
   
 551.Omschrijving van bevoegdheden en taken. Met bijlage.  z.j.
   
 552.Brief van de inspecteur van de omzetbelasting over belastingteruggave.  1974
   
 553.Brief van P. van Vollenhoven uit Rotterdam over het gebruik van zijn naam als

pseudoniem.  1974
   
 554.Stukken betreffende financiën.  1974
   
 555.Agenda voor en verslagen van medewerkersvergaderingen.  1974
   
 556.Correspondentie tussen de redactie en drukkerij Salland BV.  1974
   
 557.Stukken betreffende een subsidieaanvrage bij het Ministerie van CRM en het

Bedrijfsfonds voor de Pers.  1974-1975
   
 558.Stukken betreffende abonneewerving.  1974
   
 559.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1974
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Archief De Nieuwe Linie

   
 560.Verhandeling "De Nieuwe Linie in en na 1975" van Gerard de Bruijn. Met bijlagen.

  1975
   
 561.Stukken betreffende de verhoging van de PTT-tarieven.  1974
   
 562.Lijst van leden van het bestuur, de directie, de redactie, de administratie, de

advertentie-aquisitie en van adviseurs.  z.j.
   
 563.Memo van Willem Oltmans inzake een bezoek van Philip Agee.  z.j.
   
 564.Stukken betreffende ondersteuning van het Ministerie van CRM.  1974
   
 565.Stukken betreffende steun van het Ministerie van CRM aan de #Haagse Post#.  1974
   
 566.Brief van uitgeverij Contact BV over een honorarium voor "De Pijnbank".  1974
   
 567.Artikel "Deel van weekbladen zit in grote zorgen" in #Het Parool# van 17 oktober.

Met als bijlage het laatste nummer van het dagblad #De Tijd#.  1974
   
 568.Uitslag van een onderzoek naar het aantal recensies in verschillende tijdschriften.

  1974
   
 569.Stukken betreffende bedrijfsvergaderingen.  1974
   
 570.Lijsten houdende namen van kranten, personen en titels.  1974
   
 571.Besluitenlijst van een algemene medewerkersvergadering gehouden op 28 maart.

  z.j.
   
 572.Werkschema voor de periode 1 maart 1974 - 1 januari 1975. Met bijlagen.  1974
   
 573.Brief van het Ministerie van Justitie, houdende bericht van inschrijving van de

Stichting Administratiekantoor BV Uitgeversmaatschappij Opinie in het Openbaar
Centraal Stichtingsregister.  1974

   
 574.Stukken betreffende een vergadering van het stichtingsbestuur gehouden op 9 mei.

  1974
   
 575.Stukken betreffende een onderzoek naar de redenen waarom abonnementen

opgezegd worden.  1974
   
 576.Notitie van G. van den Boomen ten behoeve van de overige redactieleden over een

salarisverlaging in verband met financiële moeilijkheden.  1974
   
 577.Nota inzake het functioneren van het DNL-bedrijf.  1974
   
 578.Notulen van een gesprek tussen de Stuurgroep en een commissie gehouden op 20

juni.  1974
   
 579.Stukken betreffende een vergadering van de Stichting Administratiekantoor Opinie.

  1974
   
 580.Brief van G. van den Boomen aan Hiero Oosterbaan.  1974
   
 581.Verslag van een basisgroepvergadering gehouden op 10 januari.  z.j.
   
 582.Verslag van de behandeling van de brief van de minister van CRM over het beleid

ten aanzien van de massamedia.  1974
   
 583.Verslagen van bedrijfsvergaderingen.  1974
   
 584.Brief van G. van den Boomen aan het telefoondistrict Amsterdam over een nieuwe

aansluiting.  1974
   
 585.Stukken betreffende het personeel en de personeelsvereniging.  1974
   
 586.Brief van de VARA over contacten met DNL ten behoeve van een nieuw

radioprogramma.  1974
   
 587.Getuigschrift van DNL voor A.S. Louis.  z.j.
   
 588.Correspondentie tussen G. van den Boomen en D. Reumer, directeur van het

Nederlands Bibliotheek en Lectuurcentrum.  1974
   
 589.Lijst van bijdragen van redactieleden.  1974
   
 590.Brief van Ben (onbekend) aan [Hanneke Vijgh] over een vergoeding voor een

ingezonden stuk.  1974
   
 591.Verslagen van besprekingen van #De Groene Amsterdammer#, #De Nieuwe Linie#,

#Haagse Post# en #Vrij Nederland# met Volder en Co, organisatieadviseurs.  1975
   
 592.Stukken betreffende belastingen.  1974
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Archief De Nieuwe Linie

 593.Stukken betreffende de arbeidsovereenkomst met redacteur/hoofdredacteur Gerard
de Bruyn.  1972-1976

   
 594.Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van #De Linie/De Nieuwe Linie#.  1971
   
 595.Stukken betreffende een rechtszaak aangaande P.H.J.M. Maseland.  1950
   
 596.Stukken betreffende het Linie-werkplan.  1954-1955
   
 597.Stukken betreffende de Hongaarse Opstand.  1956-1957
   
 598.Verslag van een vraaggesprek met minister van Justitie De Ruiter over anti-

semitisme.  z.j
   
 599.Stukken betreffende de kwestie prinses Irene.  1964
   
 600.Stukken betreffende het celibaat.  1963-1964
   
 601-604.Stukken betreffende het ontslag van de Jezuïeten als lid van de redactie.  1964

Bevat 4 stukken
   
  601.Mei.  1964
   
  602.Juni.  1964
   
  603.Juli.  1964
   
  604.Augustus - november.  1964
   
 605.Stukken betreffende het artikel "Vieze woorden" van Hans Andreus.  1964
   
 606.Stukken betreffende een brief van Koos Geenen over de moderne jeugd.  1965
   
 607.Stukken betreffende het faillissement van het bankiershuis Teixeira de Mattos en de

consequenties daarvan voor DNL.  1966
   
 608.Stukken betreffende overeenkomsten met medewerker Franciscus Verbeek.

  1966-1967
   
 609.Stukken betreffende ontwikkelingshulp.  1967
   
 610.Stukken betreffende naturisme.  1967
   
 611.Stukken betreffende fusies in de pers.  1967-1968
   
 612.Verslag van een bezoek van Elsa Haglund aan de Arabische Republiek Yemen. Met

bijlage.  1970
   
 613.Stukken betreffende sexualiteit.  1971-1972
   
 614.Stukken betreffende het ontslag van M. van Winkel als aalmoezenier bij de

Koninklijke Marine.  1972
   
 615.Stukken betreffende welzijnswerk.  1971-1972
   
 616.Stukken betreffende macht.  1972
   
 617.Stukken betreffende democratie.  1969, 1982
   
 618.Brief van Rode Hulp (onbekend) aan de Stuurgroep over de splitsing van Rode Hulp

in een groep Eindhoven en een groep Amsterdam.  z.j.
   
 619.Stukken betreffende een congres gehouden op 12 november.  1971
   
 620.Stukken betreffende Europese samenwerking.  1971
   
 621.Stukken betreffende het milieu.  1971
   
 622.Statuten van de Coöperatieve Vereniging Opinie UA. Met bijlagen.  1973-1974
   
 623.Stukken betreffende een artikel van Jan Juffermans over de beeldhouwers Carel

Visser en Ad Dekkers.  1972
   
 624.Stukken betreffende het kraken van gebouwen in Nijmegen.  z.j.
   
 625.Stukken betreffende het geweten.  1974
   
 626.Stukken betreffende de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Opinie UA.  1974
   
 627.Stukken betreffende het personeel.  1975
   
 628.Notariële akte inzake de overname van aandelen.  1975
   
 629.Stukken betreffende financiën.  1975
   
 630.Werkschema voor de periode 1 maart 1974 - 1 januari 1975. Met bijlagen.  z.j.
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 631.Stukken betreffende een medewerkersvergadering.  1975
   
 632.Circulaire van Hiero Oosterbaan aan de abonnees van DNL inzake een fout bij de

verzending. Met bijlage.  1975
   
 633.Stukken betreffende een surséance van betaling voor #Opinie#.  1975
   
 634.Brief van Hiero Oosterbaan aan J.A. Stekelinck van drukkerij Salland BV over een

correctie van DNL.  1975
   
 635.Stukken betreffende de studentenecclesia te Amsterdam.  1978-1979
   
 636.Stukken betreffende de Praagse Lente.  1978-1979
   
 637.Artikelen van Koos Koster over Zuid-Amerika.  1979
   
 638.Stukken betreffende Haya van Someren-Downer.  1979
   
 639.Artikel "Over Pé Hawinkels" in #Tegenspraak# van juni.  1979
   
 640.Artikelen van Paul Juten en B. Wijdeveld over Zuid-Amerika.  1979-1980
   
 641.Brieven van John Vannisselrooy. Met bijlagen.  1981
   
 642.Stukken betreffende een lijsttrekkersdebat.  1981
   
 643.Eindrapport "Medezeggenschap moet in organisatie zijn ingebed" van een

COB/SER-experiment.  1985
   
 644.Brieven van Volder & Co, organisatie-adviseurs, over een gezamenlijke

belangenbehartiging van opiniebladen. Met bijlagen.  1976
   
 645.Stukken betreffende het personeel.  1964-1971
   
 646.Onderhoudsovereenkomst met Adressograph Multigraph Nederland BV inzake het

onderhoud van machines.  1976
   
 647.Stukken betreffende het personeel.  1976
   
 648.Vragenlijsten opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake

investeringsomvang en productiestatistiek.  1975
   
 649.Stukken betreffende financiën.  1976
   
 650.Circulaire aan de leden van de NOTU inzake oplages van vaktijdschriften. Met

bijlage.  1976
   
 651.Stukken betreffende redactie-vergaderingen.  1976
   
 652.Brief van de NOTU over oplage-gegevens.  1976
   
 653.Brief van H. Oosterbaan aan offset-drukkerij Freepoint over de brochure #Prins

Bernard tussen I.G. Farben en Lockheed#. Met bijlage.  1976
   
 654.Brief van H. Oosterbaan aan de directeur van het telefoondistrict Amsterdam over

een telefoonaansluiting voor mevr. Bömers van Soest.  1976
   
 655.Stukken betreffende de viering van het 30-jarig bestaan.  1976
   
 656.Uitnodiging van het Nederlands Genootschap van hoofdredacteuren voor een

lunchgesprek met drs. W. Kok.  1976
   
 657.Brief van H. Oosterbaan over nieuwe sloten voor de deuren.  1976
   
 658.Correspondentie met de Algemene Rekenkamer over haar jaarverslag.  1976
   
 659.Circulaire van H. Schenk uit Amsterdam inzake zijn verhuizing naar Heiloo.  1976
   
 660.Stukken betreffende sollicitaties, ontslagen en de personeelsvereniging.  1976
   
 661.Verhandeling "Poging tot een analyse van de Opinieweekbladen" van Peter

Roosekrans.  1976
   
 662.Brief van uitgeverij-drukkerij Kluwer over haar jaarverslag. Met jaarverslag.  1976
   
 663.Correspondentie met het Nijmeegs Universiteitsblad over zijn lustrumcongres. Met

bijlagen.  1976
   
 664.Brief van het Ministerie van Sociale Zaken over een werkgelegenheidsenquête. Met

bijlage.  1976
   
 665.Brief van #NRC-Handelsblad# over kortingen.  1976
   
 666.Brief van de Postcheque- en Girodienst over de invoering van een nieuw

computersysteem.  1976
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Archief De Nieuwe Linie

 667.Stukken betreffende financiën.  1976
   
 668.Uitnodiging voor een persconferentie over het jaarverslag van de Verenigde

Nederlandse Uitgeversbedrijven. Met bijlage.  1976
   
 669.Brief van #De Journalist# houdende een verzoek om inlichtingen over de oplage in

verband met de opstelling van een vergelijkend overzicht.  1976
   
 670.Brief van de Economisch-Technologische Dienst voor Noord-Holland over de

opname van DNL in haar adressenboek.  1976
   
 671.Brief van het Bureau Lagendijk over een onderzoek naar de publieke opinie.  1976
   
 672.Brief aan Frederik en Antonia Foppen houdende felicitaties met de geboorte van

hun zoon.  1976
   
 673.Brieven van het Staatsbedrijf der Posterijen (PTT).  1976
   
 674.Brieven van drukkerij Salland NV.  1976
   
 675.Brief van de Sociale en Educatieve Dienst over het Koningin Wilhelmina Fonds. Met

bijlagen.  1976
   
 676.Omzetoverzichten.  1977
   
 677.Stukken betreffende bedrijfsvergaderingen.  1976
   
 678.Stukken betreffende het verkeer.  1976-1978
   
 679.Stukken betreffende de omkering van waarden.  1977
   
 680.Stukken betreffende een artikel over metrobom-verdachten Joop Baank, Erik Mugge

en Reinald de Leeuw.  1976
   
 681.Stukken betreffende NV Uitgeversmaatschappij Res.  1971, 1977
   
 682.Stukken betreffende de actie "Win een reis".  z.j.
   
 683.Stukken betreffende de rechtsstaat.  1977
   
 684.Stukken betreffende vrouwenemancipatie.  1973, 1976, 1978
   
 685.Stukken betreffende het socialisme.  1978
   
 686.Redactiestatuut van DNL. Met bijlage.  1977
   
 687.Overeenkomst tussen G. van den Boomen, de CV Informatie en de Stichting

Administratiekantoor Informatie BV inzake de overdracht van aandelen.  z.j.
   
 688.Statuten van de Stichting Administratiekantoor BV De Nieuwe Linie. Met

aantekeningen.  z.j.
   
 689.Stukken betreffende financiën.  1977
   
 690.Statuut houdende richtlijnen voor een algemene, progressieve plaatsbepaling van

de redactie van #Vrij Nederland#.  z.j.
   
 691.Verslagen van de buitengewone algemene vergaderingen van #Opinie# gehouden

op 21 oktober en 16 november.  1977
   
 692.Stukken betreffende de oprichting van de besloten vennootschap DNL.  1977
   
 693.Lijsten opgesteld door het CBS houdende gegevens over de factuurwaarde van

geproduceerde goederen en de personeelssterkte.  1977
   
 694.Collectieve arbeidsovereenkomst voor opinieweekbladjournalisten. Met bijlage.

  1977
   
 695.Uittreksel van de inschrijving van uitgeversmaatschappij Opinie in het

Handelsregister.  1977
   
 696.Stukken betreffende abonneewerving.  1978
   
 697-726.Krantenartikelen over #De Nieuwe Linie#.  1962-1976

Bevat 30 stukken
   
  697.1962
   
  698.Februari.  1964
   
  699.Maart.  1964
   
  700.1965-1967
   
  701.1969
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Archief De Nieuwe Linie

  702.1971
   
  703.1972
   
  704.1973
   
  705.1974
   
  706.Maart.  1975
   
  707.April.  1975
   
  708.Mei.  1975
   
  709.Juni.  1975
   
  710.Juli.  1975
   
  711.Augustus.  1975
   
  712.September.  1975
   
  713.Oktober.  1975
   
  714.November.  1975
   
  715.December.  1975
   
  716.Februari.  1976
   
  717.Maart.  1976
   
  718.April.  1976
   
  719.Mei.  1976
   
  720.Juni.  1976
   
  721.Juli.  1976
   
  722.Augustus.  1976
   
  723.September.  1976
   
  724.Oktober.  1976
   
  725.November.  1976
   
  726.December.  1976
   
 727-774.Kranten- en tijdschriftartikelen over en uit #De Nieuwe Linie#.  1977-1980

Bevat 48 stukken
   
  727.Januari.  1977
   
  728.Februari.  1977
   
  729.Maart.  1977
   
  730.April.  1977
   
  731.Mei.  1977
   
  732.Juni.  1977
   
  733.Juli.  1977
   
  734.Augustus.  1977
   
  735.September.  1977
   
  736.Oktober.  1977
   
  737.November.  1977
   
  738.December.  1977
   
  739.Januari.  1978
   
  740.Februari.  1978
   
  741.Maart.  1978
   
  742.April.  1978
   
  743.Mei.  1978
   
  744.Juni.  1978
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Archief De Nieuwe Linie

   
  745.Juli.  1978
   
  746.Augustus.  1978
   
  747.September.  1978
   
  748.Oktober.  1978
   
  749.November.  1978
   
  750.December.  1978
   
  751.Januari.  1979
   
  752.Februari.  1979
   
  753.Maart.  1979
   
  754.April.  1979
   
  755.Mei.  1979
   
  756.Juni.  1979
   
  757.Juli.  1979
   
  758.Augustus.  1979
   
  759.September.  1979
   
  760.Oktober.  1979
   
  761.November.  1979
   
  762.December.  1979
   
  763.Januari.  1980
   
  764.Februari.  1980
   
  765.Maart.  1980
   
  766.April.  1980
   
  767.Mei.  1980
   
  768.Juni.  1980
   
  769.Juli.  1980
   
  770.Augustus.  1980
   
  771.September.  1980
   
  772.Oktober.  1980
   
  773.November.  1980
   
  774.December.  1980
   
 775-791.Kranten- en tijdschriftartikelen over en uit #De Nieuwe Linie#.  1981-1987

Bevat 17 stukken
   
  775.Januari.  1981
   
  776.Februari.  1981
   
  777.Maart.  1981
   
  778.April.  1981
   
  779.Mei.  1981
   
  780.Juni.  1981
   
  781.Juli.  1981
   
  782.Augustus.  1981
   
  783.September.  1981
   
  784.November.  1981
   
  785.December.  1981
   
  786.1982
   

Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 23/28

https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285968
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285969
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285970
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285971
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285972
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285973
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285974
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285975
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285976
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285977
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285978
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285979
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285980
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285981
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285982
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285983
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285984
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285985
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285986
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285987
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285988
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285989
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285990
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285991
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285992
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285993
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285994
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285995
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285996
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285997
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285998
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110285999
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286000
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286001
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286002
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286003
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286004
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286005
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286006
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286007
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286008
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286009
https://kdc-opac.hosting.ru.nl/Details/archive/110286010
http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/


Archief De Nieuwe Linie

  787.1983
   
  788.1984
   
  789.1985
   
  790.1986
   
  791.1987
   
 792-797.Krantenartikelen over speciale onderwerpen.  1964, 1971-1972, 1974, 1982

Bevat 6 stukken
   
  792.Jezuïetenkwestie.  1964
   
  793.Opiniebladen in gevaar.  1971
   
  794.25 jaar #De (Nieuwe) Linie#.  1971
   
  795.Macht.  1972
   
  796.Steun opiniepers.  1974
   
  797.DNL stopt.  1982
   
 798.Stukken betreffende adressen van medewerkers.  1979-1982, z.j.
   
 799.Lijsten houdende adressen.  z.j.
   
 800.Lijsten van medewerkers en aan hen uitbetaalde bedragen. Met bijlagen.  1969-1982
   
 801.Stukken betreffende verzekeringen.  1957
   
 802.Stukken betreffende de lezerskring van #De Linie#.  z.j.
   
 803-808.Stukken betreffende de oplage.  1948-1982

Bevat 6 stukken
   
  803.1948-1957
   
  804.1968-1970
   
  805.1970-1976
   
  806.1977-1978
   
  807.1979-1980
   
  808.1981-1982
   
 809.Stukken betreffende het Bedrijfsfonds voor de Pers.  1981
   
 810-812.Uitslagen van lezerskring-onderzoeken.  1956, 1968-1969, 1980

Bevat 3 stukken
   
  810.1956
   
  811.1968-1969
   
  812.1980
   
 813.Verslag "Lezer, wie bent U?", een sociologisch onderzoek naar de denkwereld van

de redactie van DNL en haar abonnees.  1969
   
 814.Verslag van een marktonderzoek van NV Interview.  1969
   
 815.Verhandeling "De Nieuwe Linie 1963-1982; ontwikkeling van een opinieblad binnen

de Katholieke Geloofsgemeenschap van Nederland" van G.J.M. Klaassen.  1984
   
 816.Stukken betreffende een marktonderzoek ten behoeve van DNL.  1980-1981
   
 817.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1977
   
 818.Stukken betreffende het personeel.  1977
   
 819.Aantekeningen over een onderzoek naar het profiel van DNL.  [1977]
   
 820.Verhandeling van G. van den Boomen over de voortzetting van DNL.  1977
   
 821.Verslagen van de achtste algemene aandeelhoudersvergadering van uitgeverij-

boekhandel Van Gennep BV te Amsterdam.  1977
   
 822.Verhandeling van Charles Schwietert over de verwachtingen van jonge

intellectuelen ten aanzien van DNL.  z.j.
   
 823.Brief van G. van den Boomen aan E. Jurgens over een bindend advies inzake DNL.

  1977
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Archief De Nieuwe Linie

   
 824.Stukken betreffende medewerkersbijeenkomsten.  1977
   
 825.Staten van bijdragen aan medewerkers.  1978
   
 826.Omzetoverzichten.  1978
   
 827.Correspondentie met drukkerij Van Ketel. Met bijlagen.  1978
   
 828.Verslag van een gesprek met bedrijfsadviseur H.L. Verhaar over de ontwikkeling

van DNL. Met aantekening.  1978
   
 829.Werknemersverklaringen en loonstaten.  1978
   
 830.Brief van G. van den Boomen houdende een verzoek om adressen van en

inlichtingen over basisgroepen.  1978
   
 831.Kaarten houdende de namen en adressen van contactpersonen van basisgroepen.

  z.j.
   
 832.Stukken betreffende de vernieuwing van #De Linie# en DNL.  1962, 1978
   
 833.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1978
   
 834.Stukken betreffende een vergadering in De Populier, het tref- en vormingscentrum

van de Amsterdamse studentenecclesia, over de voortzetting van DNL.  1978
   
 835.Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen en ontslagen van medewerkers.

  1978
   
 836.Stukken betreffende abonneewerving.  [1978]
   
 837.Stukken betreffende de losse verkoop.  1975-1978
   
 838.Stukken betreffende financiën.  1978
   
 839.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1979
   
 840.Brief houdende de mededeling dat Jan Willem Overeem is overleden. Met

aantekening.  1979
   
 841.Aantekeningen over de verhouding met #Trouw#.  1979
   
 842.Stukken betreffende de overname van een huistelefooninstallatie.  1978
   
 843.Stukken betreffende redactievergaderingen.  1979
   
 844.Staten van bijdragen aan medewerkers.  1979
   
 845.Stukken betreffende abonnee- en advertentiewerving.  1979
   
 846.Stukken betreffende financiën.  1979
   
 847.Artikelen over socialisme uit DNL.  1979
   
 848.Notitie "Korte schets voor het ontstaan van een nieuwe redactie voor de nieuwe

DNL".  1979
   
 849.Open brief van "De Dertien" (jongeren) aan het VPRO-bestuur over een uitzending

over jongeren.  1979
   
 850.Verhandeling "Kreativiteit en het opzetten van toekomst-gerichte activiteiten" van

de Stichting Kré.  1979
   
 851.Verslag van het redactieberaad Publiciteit van 27 augustus.  1979
   
 852.Stukken betreffende sollicitaties naar de functie van redacteur.  1980
   
 853.Ingezonden brieven van A.M. Dellemijn uit Amsterdam. Met bijlagen.  1976-1980
   
 854.Oprichtingsakte van De Nieuwe Linie BV.  1980
   
 855.Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur van de Stichting DNL.  1980
   
 856.Jaarverslag over [1979].  1980
   
 857.Brief van G. van den Boomen aan Marian van Ophuysen over haar functioneren

binnen het team van DNL.  1980
   
 858.Brieven van De Nationale Investeringsbank over een krediet aan de NV DNL i.o. Met

bijlagen.  1980
   
 859.Arbeidsovereenkomst tussen DNL BV en G. van den Boomen.  1980
   
 860.Redactiestatuut voor opinieweekbladen.  z.j.
   
 861.Stukken betreffende financiën.  1980
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Archief De Nieuwe Linie

   
 862.Stukken betreffende de oprichting van DNL BV en de Stichting DNL.  1980
   
 863.Uitnodiging van het Bureau van de Christelijk-Historische Unie aan de pers voor

hun laatste algemene vergadering.  1980
   
 864.Brief van het Wrik, een bureau voor sociaal onderzoek, marketing en reclame voor

ideële doelen, over uitbreiding van de lezerskring.  1980
   
 865.Stukken betreffende een sollicitatie van J. de Blanc naar de functie van redacteur.

  1980
   
 866.Telegram aan P.J. Madden en P.J. Finucane te Belfast over de introductie van Els

van Hout.  1980
   
 867.Stukken betreffende abonnementen.  1980
   
 868.Redactiestatuut.  1980
   
 869.Stukken betreffende de plaats van DNL binnen de Nederlandse politiek.  1980
   
 870.Overzicht van activiteiten van Marianne Ebertowski.  z.j.
   
 871.Overzicht van nieuwe zetaanwijzingen.  z.j.
   
 872.Aantekeningen over de overgang van #De Linie# van Stichting De Linie naar NV De

Linie.  z.j.
   
 873.Stukken betreffende abonneewerving.  1980, z.j.
   
 874.Artikel over contacten van DNL met terroristische groepen. Met bijlagen.  1980
   
 875.Brief van G. van den Boomen aan F. Bremer over pensioenregelingen. Met bijlage

en kanttekeningen.  1980
   
 876.Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen, ontslagen en taakverdeling.  1980
   
 877.Staten van bijdragen aan medewerkers.  1980
   
 878.Stukken betreffende lonen en salarissen.  1981
   
 879.Stukken betreffende de prognose voor de periode 1981-1985.  1981
   
 880.Stukken betreffende een vergadering over de stopzetting van de uitgave van DNL

door de vennootschap.  1981
   
 881-898.Brieven aan en afschriften van brieven van de redactie.  1981-1982, z.j.

Bevat 18 stukken
   
  881.Januari.  1981
   
  882.Februari.  1981
   
  883.Maart.  1981
   
  884.April.  1981
   
  885.Mei.  1981
   
  886.Juni.  1981
   
  887.Juli.  1981
   
  888.Augustus.  1981
   
  889.September.  1981
   
  890.Oktober.  1981
   
  891.November.  1981
   
  892.December.  1981
   
  893.Januari.  1982
   
  894.Februari.  1982
   
  895.Maart.  1982
   
  896.April.  1982
   
  897.Mei.  1982
   
  898.z.j.
   
 899.Staten van bijdragen aan medewerkers.  1982
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Archief De Nieuwe Linie

 900.Verslag van een interview met G. van den Boomen.  1981
   
 901.Agenda voor een vergadering in De Populier op 5 maart.  z.j.
   
 902.Notitie van G. van den Boomen aan Henk-Jan Kuypers, uitgever van DNL, over een

uitgebreide weekagenda.  1981
   
 903.Brief van G. van den Boomen aan Henk-Jan Kuypers over moeilijkheden bij de

voortzetting van DNL.  1981
   
 904.Brief van H.J. Kuypers aan Lidio Blankestein over affiches voor

wervingsactiviteiten.  1981
   
 905.Staten van bijdragen aan medewerkers.  1981
   
 906.Brief van het Journalistencollectief Kennemerland over medewerking aan DNL.

  1981
   
 907.Lijst van adressen van een aantal organisaties en hun contactpersonen.  1981
   
 908.Stukken betreffende bestuursvergaderingen.  1981
   
 909.Stukken betreffende abonnee- en advertentiewerving.  1981
   
 910.Stukken betreffende financiële steun.  1981
   
 911.Stukken betreffende sollicitaties, benoemingen en ontslag van personeel.  1981
   
 912.Lijst houdende namen en adressen van bestuursleden en medewerkers.  z.j.
   
 913.Aantekeningen over samenwerking tussen redacties van opinieweekbladen.  z.j.
   
 914.Brief van J.C.E. Huizinga van het Nederlands Persmuseum over het ophalen van

spullen van een expositie.  1985
   
 915.Circulaire inzake een speciaalnummer over jongeren.  1981
   
 916.Kennisgeving van het overlijden van Joos Arts, oud-redactielid van DNL.  1981
   
 917.Brief van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en

Vrije Beroepen (BV25) over het lidmaatschap van DNL.  1981
   
 918.Cheque van Christian Weekly Newspapers Limited aan G. van den Boomen voor

een foto. Met bijlage.  1981
   
 919.Telegram van Kollektief Boekmakerij Luyten aan G. van den Boomen houdende een

sympathiebetuiging.  1981
   
 920.Correspondentie tussen H.J. Kuypers, directeur-uitgever, en G. van den Boomen

over het laten uitkomen van nummers van DNL. Met bijlagen.  1981
   
 921.Speciaal-nummer van DNL over kinderboeken.  1981
   
 922.Artikel "De Nieuwe Linie in Doodstrijd" in #De Journalist# van 17 december. Met

bijlagen.  1981
   
 923.Brieven van Ben Bos van het Studiecentrum voor Volwasseneneducatie (SVE). Met

bijlagen.  1981
   
 924.Stukken betreffende financiën.  1982
   
 925.Stukken betreffende de ontwikkeling van DNL.  1981-1982
   
 926.Stukken betreffende het stoppen van DNL en de afwikkeling van lopende zaken.

  1982
   
 927.Correspondentie van G. van de Boomen over de overname van DNL.  1982
   
 928.Lijst van personen die zullen deelnemen aan een tweemaandelijks beraad.  z.j.
   
 929.Convocatie voor een vergadering van de redactieraad op 21 januari.  1982
   
 930.Brieven van oud-medewerkers houdende toezeggingen te zullen blijven

meewerken.  1982
   
 931.Overeenkomst tussen G. van den Boomen en Uitgeversmaatschappij Res BV inzake

DNL.  1982
   
 932.Artikel "De Nieuwe Linie in gevaar" van Berber Schrijver in #Notu-schrift# van

maart.  1982
   
 933.Arbeidsovereenkomst tussen DNL en G. van den Boomen. Met bijlagen.  1982
   
 934.Album met krantenartikelen over de oprichting van DNL.  1963
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Amsterdam op 26 november.  1971
 935.Album houdende foto's genomen tijdens het DNL-festival in Krasnapolsky te   
 936.Overzicht van het verloop van abonnees en advertenties in grafiekvorm.  1969-1978
   
 937.Affiche "Pak mee De Nieuwe Linie met een nieuw gezicht".  1963
   
 938.Uittreksel uit het Handelsregister over de omzetting van Uitgeversmaatschappij Res

van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap.  1973
   
 939.Uittreksel uit het Handelsregister over de Uitgeversmaatschappij Opinie BV.  1974
   
 940.Aantekeningen over een gesprek met een medewerker over het stoppen van DNL.

  1982
   
 941.Briefkaart houdende een dankbetuiging van Gerda Constandse-van der Gaag, voor

het medeleven bij het overlijden van haar man Anton Constandse.  1985
   
 942.Lijst met vragen van Gerard Klaasen aan G. van den Boomen.  1984
   
 943.Correspondentie met Jean Schalekamp over het doorgaan met DNL.  1981-1982
   
 944.Brief van Frans Bothof uit Leiden over een door hem gemaakte scriptie.  1982
   
 945.Brief van B. Luyken uit Weesp, houdende dank voor de toezending van het Bekkers-

verhaal.  1984
   
 946.Brief van het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland over de vernietiging van een

zuiveringsheffingsaanslag voor de Uitgeversmaatschappij Res BV. Met bijlagen.
  1985

   
 947.Notitie van Gerard de Bruijn ten behoeve van een bedrijfsvergadering over zijn

ontslag.  1977
   
 948.Aantekening over een les.  1985
   
 949.Aantekeningen over samenwerking en uitbetaling.  1984
   
 950.Artikel "De ondergang van een weggelopen dochter" van Gerard Klaasen in #VU-

Magazine# van 10 november.  1984
   
 951.Artikel "De woelige jaren van De Nieuwe Linie" van Walter Goddijn in #De Tijd# van

10 augustus.  1984
   
 952.Tekening van Kees Willemen in DNL.  1970
   
 953.Tekening van Anone (onbekend) voor DNL.  1981
   
 954.Tekening van Willy Lohmann in #Het Parool# van 22 juli.  1964
   
 955.Brief van Tineke Ritmeester uit Amherst (USA) houdende een betuiging van

medeleven bij het stoppen van DNL.  1982
   
 956.Boek #Christelijke Kunst# door L. Taeymans SJ. Met aantekeningen.  1913
   
 957.Bestelformulier voor abonnementen op #Nieuwsschrift# en #Participatie#.  [1974]
   
 958.Foto's voorstellende redactieleden bij het 10-jarig bestaan in 1972 en voorstellende

Jan van Lieshout bij terugkeer uit Rome uit #De Volkskrant# en (onbekend). Met
onderschriften.  z.j.
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