
MEIJE R-S CHWENCKE

Al vóór de capitulatie, vermoedelijk in de nacht van 12 op 13 of van 13 op
14 mei, verscheen Meijer-Schwencke op de nachtredactie van Het Vaderland
waar hij aan Goedhuys die voor zijn Verenigde Persbureaus een buitenlands
weekoverzicht placht te schrijven, zei dat men, als Nederland de wapens
neergelegd had, onmiddellijk besprekingen met de Duitse autoriteiten
voeren moest teneinde het Nederlandse perswezen geheel te reorganiseren.
Vermoedelijk wilde Meijer-Schwencke zich er eerst van vergewissen hoe
men daar in Berlijn over dacht: alop 15 of 16 mei kon hij in een auto van de
Wehrmacht meerijden naar de Duitse hoofdstad. Wat hij daar precies uit-
gevoerd heeft, is niet bekend.
In Nederland teruggekeerd, nam hij weer contact met Goedhuys op en

in dat contact werd het plan geboren om een commissie te vormen die de
oprichting van een Perskamer zou gaan voorbereiden en voor de mede-
werking aan dat plan een beroep zou doen op de bestaande organisaties.
Men had een voorzitter nodig wiens naam, naar men meende, het gezag
zou hebben dat Meijer-Schwencke en Goedhuys voor zichzelf nog niet
durfden opeisen en men kwam via de chefredacteur van de Opregte Haarlem-
sche Courant bij dehoofdredacteurvanDe Waagterecht, dr. T. Goedewaagen;
De Waag werd bij dat Haarlemse krantenbedrijf gedrukt. Goedewaagen
was graag tot medewerking bereid, maar de commissie moest uitgebreid
worden. Op advies van Sperling nodigde Meijer-Schwencke dr. van de
Poel uit, de hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland,
onderdeel van het Neerlandia-concern. Van de Poel die er van overtuigd
was dat Duitsland de oorlog ging winnen en die graag zijn collega en rivaal
van den Broeck, hoofdredacteur van De Limburger Koerier, de loef afstak,
meende dat hij in de commissie iets ten goede van de katholieke pers kon
bereiken maar stelde zijn toetreding tot de commissie afhankelijk van de
'toestemming'! van aartsbisschop de Jong en van de directeur van het Neer-
landiaconcern, Herold; hij trad toe nadat Herold zijn fiat gegeven had
en mgr. de Jong had doen weten dat hij die toetreding ontried; 'hij onthield
zich echter van enige afkeuring', aldus van de Poe1.2
Vervolgens besloten Meijer-Schwencke, Goedewaagen, Goedhuys en

van de Poel, ook de nieuwe hoofdredacteur van het ANP uit te nodigen,
van Megchelen. Daarna zocht men contact met Generalleommissar Schmidt
die, constaterend dat de commissie politiek in de lucht hing, zijn verdere
medewerking afhankelijksteldevanhet feit datmen ook Rost van Tormingen
in de commissie zou opnemen - een heel begrijpelijke suggestie: Rost werd
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