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lll Kr. 4028- â f48.
Aatwoord op nr, 48874,
d* d. 17-12-«48.
Betr» VN ew si etter'1.

Aan

C "

Met betrekking tol
wordem bericht,dal
gedeeld,dat de I. B",

Vc' -22 Decemb^C. 1948» ______

2 7 DEC, 1943 l
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it hierboven aaagetrgaide agiiTij4en kan
de zijde van "Mercurius" werd/mede-

!TC»T.B.gezien moet worden als eem inter-
nationaal overkoepeliqgsorgaan van fcaoitoorBediende^.''bonden en
van bonden van-opzlonthoudend teohnisch personeel,
Ten aanzien vati d^polltiek neemt de organisatie een neu-
traal standpunt laai''
Omtrent de leidiniUPwerd reeds uitvoerig gerapporteerd bij
dez,erzijds schrijven nr, 402$, d, d* l November 1948»
Hieraan kan worden toegevoegd,dat GAPOGOI voorzitter is van
de Franse kantoorbediendenbrand en SPIEEMAN reeds vele jaren
bon dsbe s tuu r de r is van "Me^curiu s"i "'" '
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Sri. 4028-'48,
Amtwoord op JC 42079,''"
d,d.27-7-1948. + rappèls dd.8.9A8 en 29.lo.48.
Betr. "New si etter"* l \* Amsterdam,1 November 1948,,
l bijlage. '•'

Velg»».

Onder terugzending van het exemplaar van de 'Tfewsletter",
gevoegd bij het hierboven aangehaalde schrijvenvan het
volgende worden bericht:

ijkens ingekomen inlichtingen wordt het bestuur van de
™ ~ n raxgevormd door: , • ^

£**;yJO. ÖAPOGGI, Pari j s, voorzitter a, i. l^n^^Ue^ **- «V f *****«•
^W.G. SPIEKMAl, Amsterdam, algemeen secretaris,
/|Bankiers van de Federatie zijn De Twentse Bank,Van Baerle-

f / straat 28-30,Amsterdam*
/ Het secretariaat is gevestigd P, G. Ho of t straat 176, Amsterdam,

i/ telefoon 97941.
Het postadres is Postbus 4025, Amsterdam-Oost*

Op een door een relatie irngeéiemd verzoek tot het ontvangen
van. uitgebreide Inlichtingen i. v.m, een eventuele aansluiting,
werd het volgerade schrijven ontvangen:
"Wat Uw verzoek aangaat U uitvoerig te willen-inlichten
omtrent doel, streven en Bestuur van ons Internationaal Ver-
bond, moet ik U verwijaten naar één van de twee bij onze
Internationale aangesloten organisaties in Nederlands
Algemene Nederlandse Bomd vsm. Handels-en Kantoorbediertden

' en Handelsreizigers, "Mercurius'SPaulus Pottérstraat 9,
Amsterdam(Z) ;
Bond van Werkmeesters, Technisch en Op zicht houdend personeel,
Fondelstraat 61, Amsterdam(w),
Het ligt m. i.meer op de weg van ££n dezer organisaties dan
van oms Internationaal Secretariaat U de gevraagde inlich-
tingen te verstrekken,"
De brief was getekend W.G. Spiekman.

reeds verschillende pogingen, werden aangewend om
bij "Mercurius" de gewenste inlichtingen, te verkri jgenf heb-
ben deae pogingen tot nu toe geen succes gehad. Van de zijde
,van "Mercurius" werd tot nu toe taal noch teken vermomenv

CSatrent SPIIKMAN; is hier het volgende bekend:

Ggert SPIEEMAK.geborem 7 September 1899 te Rotterdam,
vakverendgiagsbestuurder, wonende Eönt gen straat 7, Amsterdam.



**

is gehuwd met Trijntje van. SI T TEHM.se boren te
5 Januari 1898, eveneens wonende Bont genst raat
Betrokkenié is lid vam de Initernationale Boad van. Kantoorbe-
dienden em Technici, (I, F. C» G* T, E.) r In verband met deae funetie
maakt hij meermalen reizeiai maar het buit enlartd, Gedurende de
laatste jaren van de oorlog dook hij onder. Hij is streng
janti-Duits gezind,;was voorheen lid van de voormalige S. D»A*P.
len is uiterst links georiënteerd. He t is niet bekend of hij
thans lid van de P,v, d».A,is,
Het gezin SPUKMiüf staat in de buurt van. de woning giin\stig
bekend,
Betrokkene komt niet voor in de administratie van het Hoofd-
bureau van politie*

.Bovenstaande bijzonderheden dateren van Juli. vl 94-7.
'•Intussen is bekend geworden dat S» werkzaam is op het kamt oor
-van het N„V„y»Eet adres van het secretariaat van de I, F» G. G. T, E.
:en het daarbij opgegeven telefoonnummer komen overeen met

i het adres en het telefoonnummer van het N. V, V,

Het omderzoek wordt voortgezet en het resultaat aal zo spoedig
mogelijk worden gerapporteerd.
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VIII, 31, 3z.

"Hewsletter".

Ik: heb de eer TT uit te nodigen mi 3 wel
te willen inlichten over de gezindheid in hét al-
gemeen van het periodiek "ïfewsletter"y een uitgave «
zoal» blijkt uit h«t hoofd van het hierbij gevoegde
exemplaar — van <3e "International Federation of
Commercial Clerical and Technical Employees", se-
cretariaat P«ö. Tïooftatraat 174 te. üwént.

Ook over deze organisatie zou it gaarne
enkele inlichtingen ontvangen. ''

Voor terugzending van bijlage dezea houd
ik niij raede gaarne aanbevolen,

ïïBT HOOFD VAN DE C3NTRALT5
7EILIGHSIDSDKKSÏ

J. G. Crabbendam,

AAN:
de Heer
Van Politie
te



gMS H ..S. I.
lotitle
van B VÏIÏ*

Iifr" ontving van Nefis Mlnog het verzoek om
inlientingen (ten behoeve van Hefli Batevla) over
"NewBletter"* een uitgave van de "International
Federatlon of Commercial Clerioal and Teönnioal
Employé^»1* te Ameterdam, Secretariaat P.C, Hooft*
straat 174*

27 Juli 1948


