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Belangrijke mededelingen betreffende 
Uitgeverij "Plutarchus;• 

[Naar aanleidi.n:gl van ihet feit klat naar a.a.n~ 
Leiding van een congresbesluit, het li:ot· dusv61' 
functionerende 'b~tuur va;tl onze Uit'g:e~Verij. 
meende haar functie te moeten neerleggen, heeft 
de Groep Groningen van de NB.VS, in overl~ 
met het ~Landelijk BestuUl' van de NBVS een 
nieuw Bestuur gevormd, bestaande uit de ka.ni:.; 
Henk de Groot, voorzitter.·. B. Meijer, secreta.J.'iis~ 
admi.n,-istrateur, H. Schuiten,: A. J acobsma en 
E. Kruisinga. Dit Bestuur weet voor een moeáo~ 
lijke en zware taak te staan, doch' begtrijplelndEl 
de beiangrijkheid van . een Uitgleverij van en 
:voor .onze beweging, heeft zij die taak op zicll 
genomen, vertrouwende op de medewerking en 
steun van alle geestverwantietn in de;n lande.· 
, Vrienden, het is het vorige bestuur mogen 
gelukken een tweetal werken uit te geven, wij 
hopen daarmede in de toekomst voort te gaan 
en dit nog uit te kunnen breiden. Eeil nieuw 
boek ligt persklaar, binnenkort hopen wij daar
over nadere bijzonderheden te kunnen vermel., 
dden, echter nu vragen wij: Helpt ons in dllt 
uitgave van dit nieuwe belangrijke werk door 
een keus te doen uit onderstaande werken.: 

dDe dood betaalt dividend", 1door Fenn. Broek• 
way en Fred Malla.ly, prijs. gebonden f 2,:65., 
Ledenprijs f 2,-. , 

,,i30 Jaar Sowjetpolitiek" door A. L. Con'i 
standse. -Prijs gebonden f 3,95, ledenprijs f 3;10 . 

• ~Nederland in de Mist" door L. J. Bot, 
brochure van 32 pagina's in o:q1slag. Prijs 
slechts 20 cent en nog altijd actueel. 

,i,Bakoenin" door A. L. Constandse. Prijs f 6,90. 
Ledenprijs f 5,90. 
"jNationalisme en Cultuur" door Rudolf R<>c· 

ker. D!I'ie delen gebo~n in band, plm. 700 
blz. Prijs f 5,-. · 
~ .~'Herdersgave" gedichtenbundel door Freek 
van Leeuwen. Gecartonneerd prijs f 1,10. 

üok zijn wij in stàat alle mogelijke boek· 
werken tegen de normale kostprijs te leveren, 
bestel dus tot. steun van onze Uitge~rij' al 
Uw benodigde boekwerken bij ons. , 

Ditgeverij ,,;Plutarchus", adres vanaf heden 
Secr.Adm. B. Meijer. Bloemsingel 8 'Groningen. 
Postrekening van B. Meijer. No. 525610 . .-., 

- S.ecr.Adm. 
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Volgnr . ...... . 

In een op 22 Juni jl. in geb ouw DE LEEUVv gehouden huishoudelijke vergade 
van de Nederlandse Bond van Vrije Sociàlisten (N.B.v.s.) zouden voorstelle 
worden ingediend voor het a.s. te houden landelijk congres~ 

Deze bijeenkomst, die door 19 personen was bezocht, werd uitsluitend benut 
om over de toekomst van de uitgeverij FLUTARCRUS te praten, welke ui tgeve
rij, financieel gezien gezond zou staan, hoewel er nog vele boeken in voor 
raad waren • 

• Er was een voorstel van JanKOLTHEK, geboren te Vfatergraafsmeer, 18-7-1910 
om PLUTARCHUS ma~ op te heffen en er een brocuredepot van te maken . 

Tegenover dit voorstel stond dat van de nu niet aanwezige, Theodoor,Willem 
HARSl'AN, geb. te Amsterdam, 15-1-1905, waarin tot uiting werd gebracht dat 
de uitgeverij moest worden losgemaakt van de N.B.V.S. en haar zelfstandig 
te laten voortbestaan. 

Voorstel Kolthek verwierf; 7 ste1unen 
" " Har sma n " " 6 " " 
Onrhoudingen: 6 " " 

Als morzaak van de noe aanwezige boekenvoorraad werd genoemd de in activi
teit der leden. 

Nog werd besloten het volgend jaar zelf een kampweek te organiseren • 

• 

Uitgetrokken door ..... J.>R •••• ••••••• ••••• •• • • • • H H •• Afd. /Sectie ......... AC.:O 4 ......... ........ .... Datum .. 15.~.7~.8. ... . 

Op aanwijzing van .. 
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INLICHTINGENDIENST 
AMSTERDAM 13. 2 

tJ8& No. I.D. 1018a- r 46 • 
1? Februari 1~8 . 

Uw brief : 26747, dd • 12-1-48 • Amsterdam, 

BURëAU B 
1; ·l, t(! 

Onderwerp: Uitgeverij "Plut archus" . 

Bij lagen : 

GEHEIM. 

Aan 

1000-4-47 

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in bovenaangehaalde 
missive, wordt bericht, dat in perceel Stolwijkstraat 25 
huis te Amsterdam, woonachtig zijn: 

~ 1 Gerrit PRINS, geboren 10 Juni 1913 te Oberhausen (Dld) , 
van beroep broodbakker, en 

I Hendrika Adriana WESSELS, geboren 27 December 1905 te 
Amsterdam, van beroep kraamverzorgster. 

Prins is ongehuwd, secretaris van de Uitgeverij "Plutar
chus", secretaris-penningmeester van het uit obligatie
leningen te vormen fonds voor de stichting van een eigen 
anarchistische uitgeverij voor de Rudolf-Rocker-Stichtingc 
en lid van de N.B.v.s. 
Wessels is in Augustus 1924 aangehouden wegens plakken 
van anti-militaristische pamfletten en was in 1928 lid 
van de redactie van "De Moker". Nadien is niets meer om
trent haar bekend geworden. 

Omtrent de uitgeverij "Plutarchustt wordt verwezen naar 
dezerzijds rapport No. 35?0-2-47, dd. 19-5-47 en 1018 
dd. ?-9-46, in antwoord op Uw schrijven dd. 3-9-46, No. 
2?4? /V /46 M .N • . 
In de aan deze uitgeverij verbonden personen, is tot op 
heden, voorzover bekend, geen wijziging gekomen. 

---------------------------------------------------------
Verzonden aan: Hfd, C.V.D. Den Haag. D-2. 
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B. 26747. 
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Uitgeverij "Plutarcllus". 

Hiermede moge ik U verzoeken mij "lïvel in kennis te willen: 

doen stellen n.et de personalia, ·politieke.ori{;nterine en verdel" 

vàn belang zijnde gegevens betreffende de bewoners van perceel 

Stolwijkstraat 25 te Ams'te'rdam. 

Aan gep.oe:md adres zou het secretariaat ziJn gevestigd van de 

uitgeverij "Plutarchus", opgericht door leden van de Vrije Socia

listen Vereniging en van "Het Socialisme van onder optt. Het admi

. nistratie-adres van genoemde uitgeverij is bij Jurjen HOOGEVEEN, 

geb. 9 Juli 1902· te Ooststellingwerf, wonende. te Haarleá, Midden

~eg 117, vooraanstaand anarchist. 

Indien U meerdere personen bekend mochten worden die an de· 

uitgeverij "Plutarchus" .verbonden zijn, moge ik U verzoeken nij 

hiermede eveneens in kennis te willen doen stellen. 

HET HOOFD VAN DE CENTRJ\!É 
VEILIGHEIDSDIENST · .J Namens deze: 

<t 

J .G.Crabbendam. 

\ I 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Poli tie, 
te 
A~STERDAl ... 



PÉLITIE- HAARLEM 
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~i~~:~: î~ 8/ I 4 7 HAARLEM. I! .:. J l1E CJ.9_1Z ·-
van: 27 . 11 . 194 7 ' ·' • ~l'/j;. 
Bericht op brief ~' 

No.25330 - r~=Au~ -:>-'" 

Naar aanleiding .J/ ~ /L- :v .. d 
Oo.de.l:. ..t.e;~..dsF-bi~)- \tan 9" iterZlJ e 

vermeldeocbrief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen 

h 
pr~-"'e!!èaa-1-

et No. I .D . mijner administratie. 
rapport 148/' ~' 7 

Typ: RP Coll! 

Do Hoofdoom~::.:t• 
• J . Fonti jne • 

Aan defi. Heer 
Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst , Javastraat 68 's-Gravenhage . 
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1 0 LI TIE HA. AR ID.I 
\Jfd.Inlichtingendienst 
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Ter voldoening aan het verzo,ek van het Hoofd van de Centrale 
.Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, vervat in diens schrijven dd. 27 
November 194 7, Ho. 25330, rapporteert ondergetekende, GBRAl'DUS SHdOU 
IC'.PTEIJN, agent van gemeentepoli tie en onbezoldigd rijksveldwachter te 
Haarlem, het volgende. Blijkens verkregen inlichtingen, is op het adres 
l\1iddenweg 117 alhier, ten huiz van J . HOOGEVEEN, het adminis.tratie
adres gevestigd van de-Pitgeverij 11 Plutarchus 11 • Deze administratie wordt 
alleen gevoerd door JURJEN HOOG~VBbN, geboren te Ooststellingwerf 
(Gem.Aypelscha) 9 Juli 1902, lid van de vrijdenkersvereniging "De Dage
raad", van welke vereniging hij vroeger g erïli1rrn" tiJd de administratie 

1ïee1t bijgehouden . Bovendien voert hij momenteel de landelijke administr 
tie van de verenigi1lg van "Vrije 8oc.ialisten" waar hij eveneens lid van 

} 

1s. ~'evens is hij penningmeester en lid van de werkgroep "De Hadieaal 
Pacivisten'' . Overdag is hij in loondiens-t als boekhouder en als zaakwaar
nemeÎ', van het administratiekantoor "Centraal 11 gevestigd aan de Potgiete 

• weg 5 te Bloemendaal, daar dit kantoor een filiaal zou zijn van een te 
Amsterdam gevestigd administratiekantoor. Niet is kunnen blijken wie 
zijn werkgever is. Voordien zou hij te Allanaar werkzaam zijn geweest 
aan het Provinciaal Voedsel Bureau , als administratief ambtenaar. Voor 
nadere bi ~ zonderheden omtrent zijn persoon, zij verwezen naar het 
rapport I . D. 4-1947, dd. 23 April 1947 onzer administratie. 
Betreffende de uitgeverij "Plutarchus", zij het volgende vermeld. Deze 
werd medio 1938 opgericht door loden van de verenigingen "Vrije Socia
listen" en "Het Socialisme van Onder-Op''· Het is geen commerci~le uitge
ver f j, doch geeft uitsluitend, zonder financiële belangen, lectuur uit 
ten behoeve van de leden van vorengenoemde verenigingen . Het be~tuur 
van de uitgeverij wordt elk jaar opnieuw verkozen door de hoofdbesturen 
van de beide verenigingen . De bestuurders van 11 Plutarchustt hebben aan de 
uitgeverij geen dagtaak, doch zouden elders op andere uitgeverijen werk
zaam zijn . 
i'aar en hoe zij zijn gena~ad is nog niet kunnen blijken . 
~oals vermeld voert J . HOOGBV~BN alleen de administratie . De overige 
bestuurders zouden te Amsterdam woonachtig zijn . O.m. is de technische 
leider van "Plutarchus" aldaar woonachtig , terwijl het secretariaat 

~ gevestigd i s in het perceel Stolwijkstraat 25 aldaar . Tijdens de bezet-
ting werd de uitgeverij in zijn geheel door de Dui tsers geconfisceerd . 

G 
Na de bevrijding zou slechts .één boek uitgegeven zijn , getiteld "Dertig 
jaar S_ovjet poli t i ek" van J . Constance_ (spreker voor de Vrijdenkersvereni 
ging "De Dageraad" ). Tensl · ZlJ vel~meld, dat de naam van 11 Plutarchus 11 

noch di e van het admin · ratiokantoor "Centraal" in het handelsregister 
van de Kamer van K andel alhier, voor-komt . 
Typ: BJJ, 
Coll :\,\.1 

Hae1;~~~ ' 2 3 OE C.1947 
~~De Hoofdi ns 

wg~ 

Haarlem , 17 Dec ember 1947 
De agent van gemeentepolitie, 

Polit i e , 
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· 2'7 November 7 o 

B.'J. 25330 

VI. IW.3 · GEHEIM 

Uitgeverij ~lutarchusft. 

·Naar aanleiding van een advertentie in het maandblad 
nvred~sactie" betreffende de Uitgeverij "Plutarchus", 
gevestigd te Haarlem, Middenweg 117, moge ik U verzoeken 
mij zo uitvoerig mogelijk omtrent genoemde Uitgeverij te 

1 willen doen inlichten, alsmede. de personalia te willen 
doen versChatfen van haar bestuurders. 

De Heer HoofdCommissaris 
van Politie· 

HET HOOFD VAN DE 
CENTRALE ~n.IGHEIDSDIENgj,Y, 
namens deze: 

. te HAARLEM. 
" :. 
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UITGEVERIJ "PLUTARCHUS" 
Onze eerste uitgave na de oorlog: 

-----.. 

"De dood betaald dividend" 
Prijs f 2.65 

W. J. schreef hierover: ,.Laat ik volstaan 
met vast te stellen, dat het boek er goed 
uitziet, belachelijk goedkoop is voor de 
omvang, behoorlijk vertaald is en dat ik 
het een ieder van harte kan aanbevelen, 
die over de rol van de bewapeningsindus
trie meer wil weten." . 

Binnenkort verschijnt van de hand van A . ..ll. 
Constandse ,.30 Jaar Sowjet-politiek", fraai .< 
gebonden voor leden van Plutarchus f 3.10, 
voor niet-leden f 3.95. Bestellingen aan de adm. 
Plutarchus, Middenweg 117,_ Haarlem. Pos~re· 
kening 228268. · " 

·----=-::- ·. -:- -=-~ ------ --· 
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Afz. I • p. AMSTERDAM D atum ~9~?.:47 . 

De punten 20, 21 en 22 behandelden· de Uitgeverij Plutarchus 
Het bleek, dat sedert haar oprichting een tweetal folders 
zijn verspreid, waarvan een in een oplage van 6000 stuks, 
behelzende: Een kort woord aan de libertaire socialisten 
en .allen die de vrijheid liefhebben; de. andere gewijd aan de 
verschijning van het boek DE DOOD BETAALT DIVIDEND van Fenner 
BROC~~AY (oud bestuurslid Independent Labour Party, thans 
overgegaan naar de Labour Party), in een .oplage van 10.000 
exemplaaen. ' 
De door haar georganiseerde culturele avonden bleken niet 
in de smaak te zijn gevallen; het congres besloot deze niet 
meer te doen organiseren. 
Het vorengenoemde boek bleek in een oplaag van 4000 stuks 
te zijn gedrukt. De eerstvolgende uitgave zal vermoedelijk 
een werk zijn van CONSTANDSE, genaamd RUSLAND EN HET WESTEN. 
Ook met van PRAAG werd, zonder resultaat evenwel, onder
handeld over een zijner manuscripten. 
De rekening van PLUTARCHUS toont op 30 April 1947 een voor
delig saldo van f.586.77. De opzet om 500 obligaties ad 
f.25.- om te zetten is mislukt. Er zijn er 102 volgestort 
en 17, waaro p nog een bedrag van f. 295.- moet worden 
betaald • 

Uitgetrokken door .. Afd./Sectie J).~~ D 3-4-48 .. ... .... . atum .... .... ....... .... . 

A.L. 17249-'47 
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