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MINUTENBLAD
NAAM-SPARTACUS - L3DEN - -1 -

Gezien in verband met CO 6001:5.
Met CO doorzenden naar D.
Afdeling C/E,

ffftsLe .̂ ^l>, x2*e-i-

Onderstaande

983/xzlV '46

2640/ 1G '46

20704

20811

21104

21535

21565

2167?

21357
21612

22068

22209

27423

;• 91x11
52122
56546
56758
58456

7 Mei 1949.
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No, 7408 a - 3 - 1948.
Onde rwerp: "Spartacus".
V E R T R O U W E L I J K .

t

3 Juni 1952.

<*• \S m^.--r — j

Aan onderstaande personen, allen woonachtig in de gemeente Amsterdam
werd in Maart 1952 het orgaan "Spartacus" per post toegezonden :

| AALDERS, Hero, geboren te Amsterdam, 20 Februari 1900, van beroep
stucadoor, Nederlander, wonende Nieuwe Herengracht 187-H » *""
JBAARTSE, Cornelis, geboren te Beverwijk, 22 December 1908, van be-

l̂ roep e Ie c tr o-monteur, Nederlander, wonende Zaanstraat 32 huis ;
vi/ [BAAS, Abeltje, geboren te Weststellingwarf, 12 Juli 1907, zonder bs-
T̂ roep, Nederlandse, wonende Pascalstraat 4 boven ;
J/̂ BEEN, Siegfried Leo Louis, geboren te Zevenbergen, 12 April 1892,
V van beroep onderwijzer, Nederlander, wonende Archimedesweg 76 huis ;

IBONHETELD, Jan,,geboren te Amsterdam, 12 Maart 19@9, van beroep druk-
ker, Nederlander, wonende G. van Amstelstraat 202 boven ;

\A^BQON, Roelof je, geboren te Amsterdam, 17 Januarll 1925, zonder beroep
» eshtgenote van J.G,Donker, Nederlandse, wonende Olytapiaweg 82-11 ;
IJL f DIJK yan« Johannes, geboren te Amsterdam, 13 October 1890, van be-
Ji%.roep bootwerker, Nederlander, wonende Zaanstraat 5f̂ I ;

Hendrik, geboren te Harderwijk, 25 April 1894, van beroep
opperman, Nederlander, wonende Crijnssenstraat 58-ÏI >»;

van den, Theodorus Fransciscus, geboren te Amsterdam, 16 Decei
ber 1891, van" beroep bankwerker, Nederlander, wonende Zieseniskade
19 boven ; ..,.--•

\JjA HOEÉSTRA, Christiaan Lambertus, geboren te Amsterdam, 25 December
y 1910, van beroep monteur, Nederlander, wonende Grote Kattenburger-

straat 30-1 ;

l JOHN, Wilhelm Johan, geboren^ te Amsterdam, 2 Juli 1910, van beroep
Töodgieter, Nederlander, wonende Vderwindendwarsstraat 27 huis ;

KAMEBMANS, Martinus Eduard, geboren te Amsterdam, 29 Juni 1914, van
beroep tekenleraar,^ Nederlander, wonende Banstraat 17 huis ';

Johannes Nicolaas, geboren te Amsterdam, 23 October 1926,
van beroep magazijnbediende, Nederlander, wonende 3e Öosterpark-
straat 212-1 ; . "

NACHTEGAAL de. Mettha Christina, geboren te Rotterdam, 27 Mei 1929,
van beroep leerling verpleegster, Nederlandse, wonende Ie Helmers-
straat 104 ;
(BOTER de, Floris Oornelis, geboren te Amsterdam, 24 Januari 1903,
van beroep loswerkman, Nederlander, wonende Houtrijkstraat 40-1 ;
|SQHENK, Jacobus, geboren te Amsterdam, 4 April 1908, van beroep win-
/ keiier, Nederlander, wonende Nicolaas Beetsstraat 77 huis ;

gCHOONEVELDT. Hark Karel, geboren te Amsterdam, 8 December 1913, van
beroep los werkman, Nederlander, wonende Reinwardtstraat 63-11 ;.

, CREVE, Sander, geboren te Dordrecht, 16 September 1921, van beroep
* radiomonteur, Nederlander, wonende Mercatorstraat 43-̂ 111 ;

yj



Mo. 7408 a - 3 - 1948
T E E T R O U W E t l J K . - 2 -

SEIJNEN. Cornelis Jan, geboren te Amsterdam, 7 Maart 1915» van beroej
pantoffelmaker, Nederlander, wonende Spaarndammerstraat 114-11 recht;
SMID, Jurjen, geboren te Ameland, 30 April 1871, zonder beroep, Ne-
derlander, wonend© Nova Zemblastraat B3 huis ;

, Lokke, geboren te Opste"fcQ.and, -27 Juni 1896, van beroep ver-
plee gster, Nederlandse, wonende van Breestraat 143-11 ;
VET.piii|r yan der, Emma Anuonia, geboren 1|e Amsterdam, 27 Juli 1917»
.zonder beroep, Nederlandse, wonende vam Spilbergenstraat 63-11 ;

V^lYJgRWAAL, Oarl Hendrik, geboren te Rotterdam, 8 Mei 1906, van beroep
spoorlegger, Nederlander, wonendfgMakassarstraat 45-H »

\ fyOOOBL, Willem Prederik, geborenT'te Amsterdam, 7 April 1926, zonder
il beroep,, Nederlander, wonenda van Hogendorpstraat 145-III •

No. 13\fl. ' M - 3*

fJ



G. 620.

Betreffende: A.Fennema.

VERTROUWELIJK.

f - 6 AHt 1951

Ik heb de eer U te berichten uit zeer betrouwbare bron te
hebben vernomen dat, Anne FERNEMA, geboren te Leeuwarden, 29
Maart 1909, wonende te Baarn, Weteringstraat 19 D, in Uw admi-
nistratie bekend, s inds^geruime t i .1 d ge en üd meer is van de
E.V.C, en geen abonne meer van jifiJPWafl/rh^iriT'. Rij" zou zich vol-
Komen van net communisme hebben afgewend. ~" '

Hij is thana geabonneerd op het dagblad "Het Parool" en
aangesloten bij het Leger des Heils^, Vroeger is hij reeds bij
het Leger des Heils geweest en bekletfe daarin een officiers-
rang.

Baarn, 4 April 1951.

an de Heer Hoofd van de Dienst
e "s-GRAVEMïAGE.



OP KAART

f. K'

22 FE& 1951NOTA

Aan: AGD
Van: SD

Naar aanleiding van een melding (Zie ACD 38645)
X" i dat een zekere HUURS, Cornelis, geboren 34-5-1914 te Amsterdam

en wonende Amsterdam, Leidsekade 51/1 rechercheur bij Fokker
zou zijn, werd bij Fokker geinformeerd.
Thans blijkt dat eerdergenoemde niet bij Fokker werkt en daar
nimmer gewerkt heeft. Ik moge U verzoeken de cartotheek-kaart té-
wijzigen.

SD, 31 Februari 1951.



Ho.G. 570.

v-
VERTROUWELIJK. 280CT.B50

ACD|
heb de eer U te berichten, dat door mij van

de Districtscommandant der Rijkspolitie te Apeldoorn de medede-
ling is ontvangen, dat zich op ^ Juli 1950 te Baarn heeft ge-
vewtigd, komende van Barneveld, Eermanus van de BEIfl?, geboren
te Zxrtphen, 24 September 1902, Nederlander, van beroep verple-
ger, wonende Pr.Jnliamalaan 4. $.

Genoemd persoon zonfgi-in geabonneerd op het or-
gaan ttSpartacus", zijnde een uitgave van de Comnranistenbond
« Spart aoTis".

Baarn, 26 Ootober 1950.



DI3NSTG3F3IM .

" T3RBIND.ING No. 51.

Wo. I.D. «f// /50.

Onderwerp:
Correctie betreffende
de personalia van W.H.V.ELLBMAW.

OP KAART

P R:

Datum: 22 J-u n

Eigen bericht,

Met deze heb ik de aer U het volgende te berichten.
In het jaar 19i|9 ia aan U toegezonden een volledige informatie-
kaart betreffende:

Wilhelmus Hendrikus V S L L B M A N, geboren te Hille-
gom, 9 Maart 1897» van beroep onder-machinist N.3., wonende
•te Herigelo(O), Spinnersv/eg No. 17» als zijnde lid van de
Spartacus en geabonneerd op het orgaan van da Spartacus.

Bij controle ia gebleken dat de personalia van de hier-
voren vertaalde persoon niet juist is.

Deze moet als volgt luiden:
Wilhelmus Hepdrikus T S L L H! M A ' N , geboren te Hille-

gom, 9 Ma-irt 1897» va^ beroep onder-machinist N.S., wonende
te Hengelo(O), Spinneraweg No. 17.

Ben volledige informatiekaart, W,H. T2LL3MAN betreffende
wordt hierbij gevoegd.

E I N D 3 .

Op 2J Juni 1950, toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te js-G R A. V 3 N H A. G 3 .
t



y'
Verbinding: 32.

CV/G 350-49

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te .
fs-G r a v e n h a g e .

D I E N S T G E H E I M .

In antwoord op schrijven 38645 dd. 22 Maart 1949 e.v. betreffende
"Spartacus", wordt medegedeeld, dat bij mijn administratie omstreeks
Nieuwjaar 1§49 als lezer van "Spartacus" bekend stonden:
BROERS, (niet Baars), Mozes, geboren te Arnhem, 31-8-1906, handels-

—' reiziger, wonende te Arnhem, Zypendaalseweg 55- Overigens :
is van hem op politiek gebied niets bekend.

SPRUIT Johannes, geboren te Utrecht, 2-4-1914, arbeider Gem.gasfabriek,
—-^ i» wonende te Arnhem, Zaslaan 109» In Maart 1949 las hij ook

& O-v "Voorwaarts", ' ~ "
(niet Rikkers), Rijk, geboren te Arnhem, 14-11-1899» chauffeur,
wonende te Arnhem, Hommelseweg 23, eerder Ruiterstraat 25.
In Maart 1948 was hij geabonneerd op "De Waarheid", thans ver-
moedelijk niet meer. Vóór 1940 was hij lTd~varTde R.S.A.P. "—

BOUWMAN Dina» geboren te Arnhem, 30-4-1888, weduwe van Arnoldus
—- Poessenauw, geboren 23-12-1889, overleden 12-1-1936, wonende

te Arnhem, Kippenmarkt 2. Bij haar wonen haar ongehuwde,
wettige kinderen:
Lodewijk, geboren te Arnhem, 6-12-1916,
Margaretha, geboren te Arnhem, 17-2-1918,
Michiel Hendrikus, geboren te Arnhem, 30-8-1920.
Van geen der bewoners is overigens op politiek gebied iets
bekend.

KIEVIEP, (niet Kieviet), Hendrikus Marinus de, geboren te Veenendaal
—• (U), 3-5-1892, stucadoor,, wonende te Arnhem, Weerdjesstraat

183. Zijn adres werd genoemd in het weekblad Nieuwe Strijd van
de O.V.B, (gegeven Uwerzijds).

BOSCH Maria Cornelia van den, geboren te Oldenzaal, 6-11-1905, weduwe
van G.J. Koeslag, wonende te Arnhem, Van Wageningenstraat'58.
Bij haar woont haar minderjarige zoon Gerrit Jan, geboren te
Arnhem, 14-4-1933. Zij stortte in 194^_/ 1^- in het Waarheids-

r P.Pi£,-fonds.
BROUWER (niet Brouwers) .Albertus Fredericus Christiaan, geboren te

',_— Arnhem, 27-9-1911» automonteur, wonende te Arnhem, Ie Spijker-
dwarsstraat 15» Inwonend is zijn ongehuwde zoon Wilhelmus
Johannes, geboren te Arnhem, 29-12-1929. In 1939 was hij lid
van de R.S.A.P. en kwam als No. 5 voor op de candidatenlijst
van die partij voor de gemeenteraadsverkiezing. In Maart 1948
was hij geabonneerd op "De -.aarheid", doch heeft vermoedelijk
bedankt. In December 1948 en vermoedelijk thans nog, ontvangt
hij het weekblad "De Vrijdenker".



- 2 -

D I E H S T G E H E I M .

t iSBïïPERIM (niet Reuderink), Alexander, geboren te Arnhem, 13-9-1892,
machinist'"'lT. S. , wonende te Arnhem, Groen van Prinsteren-
straat 27- Bij Uw dienst is een kartotheekkaart van hem.
Vermoedelijk is hij thans niet meer geabonneerd op "De //aar-
heid". ' ' ' —

STASSE (niet St assen) Jan, geboren te G-orinchera, 12-10-1910, monteur,
^ wonende te Arnhem, Van Beuningenstraat 22. Hij is ook
p 0~K abonné op "De jvaarheid" en "De Vrijdenker".

JANSEN Bgbert Willem, geboren te Arnhem, 28-7-1917, metaalbewerker,
wonende te Arnhem, Zaslaan 111. In Maart 194-9 las hij ook
"Voorwaarts". - —

HAKET (niet H a b t ) , Marinus Gornelis, geboren te Arnhem, 18-12-1890,
^ stoker Gem. gasfabriek, wonende te Arnhem, Pinksterbloem-

straat 46. Hij heeft 2 ongehuwde .dochters in huis van 22 en
18 jaar. Vóór 1940 was hij een fel anarchist, thans is hij
politiek zeer gematigd. In 1948 bezocht hij een openbare
vergadering van "De Dageraad".

( ••, Einde 1948 kwam bij mijn administratie ook nog als "Spartacus-
" ' ^ lezer" voor;

lM SPIJKERS Franciscus Matheus Ghristianus, geboren te Breda, 8-11-1894,
s die bij Uw dienst genoegzaam bekend is.

Arnhem,
18-11-1949.

i



*
•s-Gravanhaga, ^g^Janueüfl 1949*

i B.58645

Betr*t "Spart a«asw g^ E H E I M

IV. 1-&.3 '.

Hierbij moge ik U mededelen, datt blijkens
inlichtingen uit ««er betrouwbare bron, de
navolgende personen geabonneerd siJa op het
orgaan "Spartacua", uitgave van d« Coomunisten-
bond Spartacus.

l^tera Zijpendaateeweg 55

Bikkers Bttiteratraat 35
Th.Poesennatra Kippemiarkt 2
HJCievit Weerd3e8«tr.l83«
WedJKoealag v.Waseningenatr,58
4*Brdowr» Jr. Ie Spijkerde, «traat l?

,, K JUBenderlnk Or.v.Prinster«ritr*27
V- ^ J.Staasen v.BeTmingenatr.22

Habet ' Pink«terbloem8tr.46, allen te

Ik moge U verzoeken mij oatrant hen K» vol-
ledig mogelijk te willen doen inlichten.

HET mom TAU DE DIENST,
voor deae:

J «d .Cr abb endam.

Aan de Boer
Hoofdcoraraisaaria Va» Politie
te
A r n h a a*

•: 'M..



Betr.i J ac .Dekker
IV. HD.3

aanleiding van bet gesteld* In Uu schrijven d*d.
2 Fovember i$49 letter ID 80* 64V4-9 betreffende W8p«r-
tateus*, moge ik tl bwichtan dat J »c bakker ^ Jtojalier-
«traat 3 te Koog aan de 2aan niet in mi^n administratie

Gaarne zal ik ftet de p«r»onalia en verdere gegevens
van "betrokkene In kennis «orden gesteld.

HST HOOHï VAN Bi
' Namens deze,

Aan dé Beer
Cörpschef der Oem.Politie
te ""^



GEMEENTEPOLITIE

KOOG AAN DE ZAAN

KORPSCHEF

LETTER: ID N„643/'49

BIJLAGE: geen
ONDERWERP:

,DISNST&EHE2L
j Volfln*

KOOG AAN DE ZAAN. ^övemTDer" 1P 49
T.I.3773(K2980) 3 NQY. 1949

"Spartacus"

r

C

In antwoord op UvJ ' se Jarig Ven'"Van 2?
Octo"ber 1949, no. J8645, "betreffende
"bovengenoemd onderwerp,"bericht ik
u, reeds op 22 December 1948 onder
hetzelfde nummer een gelijkluidend
sehrijven van u te hebben ontvangen
naar aanleiding waarvan ik d.d„22-
2-'49 van al de gensoemde personen
kaartjes bij uw dienst he"b ingezon-

/..den.Mocht u van ĵ aĉ D̂eklcer̂ , Anje-
/ Ij erstraat 3, geen kaart je"~he"b"ben,

c' dan ontvang ik daarvan nog gaarne
bericht.

n. i/.
De korpschef,

Aan

Hoofd B.V.

Javastraat 68

te
's-G R A V E N H A G E



MINISTERIE VAN 's-Cravanhage, 27 October 1949
ZAKEB

B*tr«* "Spartacus"
IV. BD.3

O

Blijkens e«n bij mijn Dienst ontvangen bericht
de ondergenoende personen in Juli 1948 geabonneerd op
hét orgaan "Spartacus" van de Caiamniistenbond Spartacus

Br««»traat 51
Jtajelier straat 3

Bmmastraat 39
Ba» T»n«t Hof- Kruisstraat 22*̂ ^™p™^̂ *™™™™™"™ *̂ . • •
C. da Kloa. Breestraat l

. ̂ ^^^^^^^^*î î W^*^^^»ff

Crocusstraat 20

B ar c is straat 14
40

Breestraat 75
Zuideinde 79

Vliet. Kerkstraat 4
Kogerhoutepad, allen te Koog aan de Zaan.

Ik moge U verzoeken mi J in kennis te willen doen
stollen fet hun personalia en verdere van belang zijnde
gegevens»

HET HOOH) TAN DE DIERST,
j Namens deze,

3 »G .

Aan d» Beer Corpschef
der Gem. Politie
te
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\ X.' SCIIAAP? Jan, geboren te Ilpendam. 19-12-1901, van beroep
V f^ ' .Sh, honende te Koog a/d Saan, ïïarcisstraat 14 .̂.Ia,.. lid_d@3?

X3VC» CJoont thans Koon. a/d Zaan,, Suideinde' l?)

^-^
eroep los werk-*

, Johannes , geboren te Zaandam 10-1-18 87< ._van beroep fabrleks-'
, wonende te ICoog a/d 2aan, Snmastraati 8$.« _ ^̂ --"̂  '

J S3I«XOUR, Antonie Cornelis, geboren t a Middelburg 16-10-1 8 71 j zon-
oer beroep, wonende te Koog a/d Zaan, Zuideinde 97- Fel tegenstan-
der der CPN. Anti militairist. (Is op 27-12 -196Q overleden).

J -J \ ̂D3:3SR, Jacob, geboren te Zaandam 28-1-1901, van beroep -f abrieks-
arbeider, \voaende te Koog a/d Zaan, Anjelierstraat 3- Lid der CP1T. .
Ui et bekend of hij lid der- EYC is.

X ! KHUX/5R , Johannes,, geboren ..te Zaandam 6-4-1911, van beroep manu-
'acturier, wonende te Koog a /d Zaan, Krokus straat. 20. Cffopiyb, tlians
uideinde. .105 te Koog a/d Zaan). •••• . .

ï 3UZ J3 , Cornelis , geboren te Zaandam. 12-2-1899? van beroep groenten-
handolaar, wonende te Koog A. d. Zaan, Tr o e Is t rap Ie in. 51- Geen na-
dere gegevens bekend. - . . . . . . . . ' " : - • . .

*-/ v SCKIU, Jan, geboren te V/ormerveer 19-4-1901, van beroep electri-
cien, v/onende te: Koog a/d Zaan, Breestraat 73- Kiet. aangesloten

v]
••V .

CPN.. (Woont thans Prins Kendrikstraat 10 te Koog a/d Zaan).

\ )() JÏLIiïj Jacob van, geboren te Zaandam 23-2-1895? van beroep los werk
can, v;onende te Koog a/d Zaan, Kerkstraat 4. Lid der CPN en SVC.

ICL05, Cornelis de, geboren te Koog a/d Zaan 23-5-1913 5 van beroep ••-
tuinman, wonende te Koog a/d Zaan, Breestraat 1. Fel tegens.tander
dor CPN en anti militairist. Seijmour en de Kloe houden veel con-
tact met elkaar. (Is op 25-2 -1952 verhuisd naar- Spe, Officiersweg

--

V /SCHAAP, Maarten, geboren te Koog a/d Zaan 22-11-19C4, van beroep
opperman, wonende te Koog a/d Zaan, Hyacintstraat 40. (Is in 19_5_2
overleden).

FoRESR, Johannes-, geboren te Haarlem. 15-11-1902, van beroep fa-
brieksarbeider, -wonende te Koog a/d Zaan, ITar cis straat. 1. CPÏT en
WC.

HOF, Gerrit van het, geboren te Koog a/d' Zaan 14-6-1892, van beroep
fabrieksarbeider, wonende te Koog a/d Saan, Kruisstraat 22 3? c-*^^-
en -zz^

V \> glisabeth van het, geboren te Zaandam 2-3-1922, van beroep
dienstbode, wonende te Koog a/d Zaan, Kruisstraat 22,. Deze perso- '
nen geven 2-ich niet bloot, laten niets uit over CPN of ÏÏVC.
(Vfat de twee: laatstgenoemde betreft wordt opgemerkt, dat in'Uw
schrijven van 22-12-1948, Ho. 38645, wordt genoemd Bep v. Tt HOF,
Kruisstraat 22 te Koog a/d Zaan, zodat kan worden aangenomen, dat
'Elisab.eth abonnee was op "Spartacus". Zij is op 29-3-1951 van Koog
a/d Zaan vertrokken naar Aalsmeer en is gehuwd met Dirk van der

. LAAÏSH, (1-2-18 bekend), Zij wonen-te Aalsmeer, Stommeerkade 6l.
Gerrit van het Kof/ -vader-van Slisabeth- is op 8-2-1952 overleden).



. ^^f^^^jf^f



SOOQ AAN DS 2 AAK

S J .Schaap • Narcisstraat 14

09
'iA.Seymour Zuldelrtd* 79
IJ ac. Dekker An j «11 er straat 3

Gjrocusstraat 20
/ C .Bruis Jfc**atraat
^>W*Sehil^ Ip^straat 73
/^J.vaü Vliet Kerkstraat 4
5"C.de Kloe Breestraat l
3 W.Schaap üyachlntarbrmat 4©

oh>Perrer (of Perres) Narcisstraat 2
« V»^t'.'Jtetf Krulstffcraa* 22



> N o : Vf ^ 005791
Bericht op Uw schrijven
No: 386^5. d.?,. 22-12-'^8,
en d.d. /18-8»*Ü9
(Abonné*? s"Spartacus") Gehe

OP KAART '

ACD/JSL h

DAT:

PAR:

m

Volgno.

20 SEP. 1949

O
'

.y
/s

\. lBoj,Abe, Haskerland 31-6-1858 , z.b, gewoond hebbende

*• Vergierdeweg 195, Haarlem. Hij werd op 19-̂ -19̂ 9 afgeschreven
! ,x naar Amerika.

Hij woon5e in bij Pieter in den Berken, Amsterdam 22-1-1905,
genoemd in het U toegezonden rapport No: 001111 d.d.6-8-19̂ 6.

2A* Amand,Henri Qustaaf, Amsterdam 29-10-1871*» gehuwd, Prinsen Bol-
werk 72 7" Haarlem,

/> 3- 1 K O-T t, Johannes Haarlem 13-2-1883, metaalbewerker, gehuwd,
' Godfr.van Bouillonstraat57 zw,. Haarlem. Was tijdens de bezet*

tlng geïnterneerd (communist). Doet thans niet meer aan politik,
laat zich hierover althans niet uit.

U'./lw i Jjjs e n, Odo, Ede(G) 27-7~'98, Burgwal 103,Haarlem. Bezocht
vd<5r 19̂ 0 Plnksterkamp V.J.V. te Soest en vertaalde rede* der

..buitenlanders. Lid O.S.P. van 1932 tot 1931*.
5. l van D o o r n , Cornelis Wilhelmus, Haarlem 31-8-1915, gehuwd

L tf£- van Zeggiienplein 65 boven, Haarlem. Was "Waarheidlezer", doch
f' ' ̂ heeft begin 19̂ 9 zijn abonnement opgezegd.

6̂. |B r a k e l, Cornell*, Haarlem -̂̂ --'ô , architect, gehuwd met
Greta~Tïwarts, Amsterdam *t«12-1912, K-löppersingel 125, Haarlem.
Lid(secretaris) van de Vlamgroep afd.Haarlem. In zijn woning

^ -jjf wor'den vergaderingen van de Vlamgroep gehouden en"de Waarheid"
"' ' "" gelezen.

Zijn echtgenote doet practlsch alle werkzaamheden voor de Vlam-
groep afd«Haarlem. (Zie ook het U toegezonden rapport No:008o8 e

lt\ u l p e r, Jan, Zandvoort Iy~6-*ï5) kruldenlersbediaade, gehuwd,
Thomsonlaan 76 Haarlem.

8JMJ o £_d a a n, Theodorus Anthonle, Haarlem 7-10**91*-, hoofdmon-
jA.-ftt teur, gehuwd, Cremerstraat 25 boven, Haarlem. Aan dit adres

? werd voor de verkiezingen in 19̂ 6 reclame gemaakt voor de C.P.N.
9.*-lvan B_i-e e, Jacobus Johannes, Haarlem 5-2*1903, badmeester,

gehuwd, Schotersingel 8 Haarlem. Was vóór de oorlog links extre-
mist,

10*K *Jacjïb.s, Ferdinand, Haarlem 2̂ -3-'06, bankwerker, gehuwd, Thom-
sonlaan 66, Haarlem.
Vegetariër en aangesloten bij de Broederschapfederatie.

11./IV e l d m e ij e r, Arnoldus Antonius, Haarlemmerliede c.a.
5-11-'89, los werkman, ongehuwd, Bastiaanstraat 102, Haarlm.

12/Sde R^u s, Frledericus, Dordrecht 30-7-1903, arts, gehuwd, Rijk
straatweg 1, Haarlem. *
o eĵ  m a n, Pieter |5&rel,/Sliedrecht 6-6-̂ 81 g*pens. onderwij-

zer, gehuwd, Middenweg 102 Haarlem. ^
N i e u w e n h u iiz e n « Anton, Haarlem I6«lt-f99, typograaf,
gehuwd, Pepilnstraat M-3, Haarlem. Lid van de Vlamgroep Haarlam
December 19̂ 8.

Hendrlkus Johannes, Haarlemmermeer, 18-6-
1888, gèTfflwd, monttmr, van Koetsv>ïd 1. Weekabonné" van " de
Waarheid" Maart 19*̂ 9.
e r_n i k, Wilhelmus Haarlem 11-6-'83, smid, gehuwd, Z.B.Spaar

ne lOoTHaaflem. Was v6<5r 19̂ 0 anarchist.
17X1 van W ij k,F van Nieveldstraat 3, Haarlem. Op dit adres niet

besch?8ven gewonden. ^ • ~ <
van V e e n , Johannes Hendrik Gérardus, Haarlem, 2-11-1909,
transpdrTarbelder, gehuwd>,Merovingenstraat 20 Haarlem,
Zijn vader J.H.G. 17-10-«76 was van 1932 tot 1931* vurig O.S.P,er
d« v r_i e s, Petrus Wlllem, Amsterdam 30-9-'95, timmerman, ge-

ahuwd, Elzenplein 6 Haarlem. Hier wordt "de Waarheid" g*sen.
20.̂ 1 J a c o b_s., Pieter, Haarlem 1̂ -̂ -1908, gehuwd, Friezenstraat 12



20. Was op 26-12-193? voorz.van openb.afd. Haarlem van het gyidlcalistisci
P.A.S. t.g.v het zonnewendefeest.
Was reeds voor 19*K> anarchist.
Was tot November 19̂ 8 lid E.V.C.
e r_s t e e g, Lambertus Jacobus, Haarlem 5-12-1907, machine-bank-

werkerT""gehuwd, ten Katestraat 7 Haarlem.
J a 43̂ 0 b s, Cornelis Haarlem, 27-12-1903, constr.bankwerker, ge-
huwd, Slachthuisstraat 9 rood Haarlem. Lid E.V.C, en communistisch
georiënteerd, Waarheidlezer en voorzitter van de Ned.Ver.Sex.Hervor-
ming. Was In 19̂ 8 als afgevaardigde aanwezig op het E.V.C, congres
te Amsterdam.
de J^OTI g, Albert Andries, Amsterdam 29-^-1891, stenograaf, onge-
huwd ,As t erkad e 30, Heemstede.Lid van de Rudolf Rocker stichting, 8 Ad

. B o ê s t e n, Karel Jacobus, Apeldoorn 18-I«-'03, grondwerker, ge-
huwd, Spaarndamseweg 320, Haarlem.

25TlG r o e_ji e n d a a l, Hermanus Johannes, Haarlem 1-6-1901, bedrijf s-
""" leider, gehuwd, Bantamstraat 11^ Haarlem.
Ẑie de ü toegezonden rapporten No: 133A7 en 00897 e d.d. ̂ -^ty»

26v«B r o u w e r, Jan, Haarlemmermeer, 10-10-'92, metselaar, gehuwd,
BantamStraat M-2 Haarlem.
2ie de ü toegezonden rapporten 22/6-̂ 6 en 66A7 d,d. 12-7-tl+9.

27Hvan W^_l t, Karel Hendrik, Haarlem 6-12-1907» meubelmaker, gbuwd,
Reigerstraat 19 Haarlem.
Ẑie het Ü toegezonden rapport Nor 003091. V5-'̂ 9.

28v|B e k o o y, »*acobus, Haarlem 2-l+«l98, melkslijter, gehuwd, Klooster-
straaï"̂ 62 rooi Haarlem. Maakte voor de verkiezingen 19̂ 8 reclame
voor de C.P.N,
Zie ook de U toegezonden rapporten No: *K)A7» d«d. l8-7""ll+7 en
0017*+ ft d,d. 3-8-'*f8.
Ook over zijn zoon Jacobus, Haarlem 12-8-'27 werd meermalen gerap-
porteerd.

9 September 19L»9.

Aant Het Hoofd van de B.V.D,
Javastraat 68.
' s - G r a v e n h a g e .
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B f

Bat r. t "Spart acus*

-BD.3

22 December 1948*

O

O

B H K I M

Bli Jken§ aan Wl j mi|n Dienst binnengekomen bericht

naren de in de bijlag « vermelde paraönifo. In Juli 1948

geabonneerd op 3aet orgaaa "Spartmcua" van da Conaaa-

nlgtenb^nd "SpartacuB",

Ik moge ü veraoeken raij In kennis te willen doen

«tellen mat hun personalia «a verdere voor mijn dienst
. • • . ; ' • • . • '- /

ran belang «IJnde gegevena, voor »orer niet reeds-

eerder door V opgegeven.

HET HOOPD VAK DB DIENST,
dasat

J.Q.Crabbendam.

V

Hoofdeoiaaigaaris van Politie

Y '' • ••..'
H ,«. a ï l a m»



No.187/661 -1949- Geheim Persoonlijk.

Antwoord op schrijven d.d.82 Maarjt
1949 ,Mb,38645,

Betreft: /Spartacus".

Hierbij worden ingezonden de volledige perso-
nalia en verdere gegevens van de in het aangehaalde
schrijven genoemde personen.

Betreffende Marcel Leer e veld, geboren 4 December
1917,werd reeds eerder bericht en wel bij rapport
d.d.29 September 1947,No.168,welk rapport werd inge-
zonden naar aanleiding van het schrijven d.d.50 Augus
tus 1947,No.BX.£0673.

Van hem werd tevens een kartotheekstaat inge-
zonden,welke door de inzending van deze staat is ko-
men te vervallen.

Amsterdam,24 Augustus 1949.



Ta»

H aam i

Voornamen*

öeboort «plaats i

Woonplaats»

latioaaliteiti

ataatt

«ektgenote»

Yoornaaeat

Qeboortcplaata»

Isrowpi

Opleiding!

Militair g*w«eati

gew«*at

reohteï' ia aa»-
raücia« gsweeati

Onbekend

/

i ofaanneo öerardus

13 Septenber 1894

Prof .Yan Eeeslaaa. 4

Nederlander

Johaana Blisabetfe

Sieuwer Imotel

24 Januari 1395

Beeldhouwer

Onfeolcend

Onbekend

Qntoskead

Onbekend

Kigen bedrijf

Behoort Teraeedelült: tot d* ,
niet op de voorgrond, ie «.«K stilla werker.



Idd van (foaotie)i

IttHit

ffeboorteplaatai

Woonplaatat •

•«tionaliteiti

eoJxtgcaotat

Toonumeni

Beroept

Opleidiogi

Militair

Lid ftewecst Taai

'ü«t r««bt*r ia aan-
raking g**»*»ti

l

Slaricra*

Hleelcer

at «aart 191?

Aaotertlaa

Getemd

Wilhelaina Oo*»elia

191?

Onbekend

Heen

Onbekeod

Onbafcwrwï

Eigen

Hut i» niet buieend tot welke politieke groe-
pering hij behoort «HJJ doet in het openbaar niet
aan politiek*



s

Lid Tan ( ftittotta} s

Geboortedatum*

foonplaatai

A&r«»i

Sationaliteit*

«oht«aoot«i

Vooroameiai

Seboortadatum

Opleidiâ t

Militair

rmnt

Mat r«»fet«r ia

Onbekend

l Hiofatsr

Johan

14 BMMrilMar 190?

B*rgea «p Zoo»

10

Sara

1909

o«ntrale te Aaattrda»

Behoort reTmoedeHJlce tot d* „Yrtf» aoolaliatea".



lid

•aaat

Wooaplwi-k»!

«giltgeaootf

Militair

MA
Met rotter la
tafeiag

X

ft 1917

24»

öehawd

5 1909

Onbekend

Onbekend



(faaoti(0i

foonplaatai

Lid

geweeati

T«ai

«M **!»»

25 HoT«mb«r 1900

AMterda»

Oene

Öefcuwd

win»»

14 Mei 1898

H«t ia ni»t bekend tot welke poliUwk* gro«-
«iet aam



Lid

St«at t

«Ultftir «meet

LJU1 *««e«t

1«% reehter ia aan»*.

HAABLEHHERUEER.

SMIT. /

WILHELMUS.

30 Augustus 190?

HAARLEMMERMEER .

HAARLEMMERMEER.

Badhoevedorp,Badhoevelaan 135•

Nederlander.

B.K.,doch doet niets aan ajjn geloof.

Gehuwd.

BARENDSEGT.

AHNA EORSTI8A.

8 Augustus 1910.

HAARLKMMERMfiHR.

tuinder.(voorh. en metselaar.)

Lagere school.

Eigen baas.

Het gezin Smit bestaat uit man,vrouw eix 3
zonen.Deze zijn genaamd: Theodorus.geb. 28*
1O-1951? Adrianus.geb.4-4-1953 en Wilhelmtie
geb. 21-6-1936,allen geboren a,a de gemeente
Haarleffimermeej-.Bmit Jt?r;. Is ftg«mtfipi-«fc| ggfa
gaalad.Van iiern is geün" activiawte ducnte



Öeaeente 3

Lid van (functie)

Vaaa «

Voornaam j

Geboortedatum s

HAARLEMMERMEER. s d»

Woonplaats s

Adres i

HaUonalitelt t

Burgerlijke staat i

laaa eehtgenote(e) *

Vooraaj»* t

Ö«b«ortedatuffl $

Geboorteplaats i

Opleiding t

Hllltalr g«eeat i

Lid g«w«*st vaa t

fi«% rechter ia aaara-
king

' KOE./

m^EfÜS WÏLHEjbHÜS,

9 Bovember 1921.

AH8ISBD4H.

HAAELEMMimMF.KH.

Badkö*vedorpf Sperw«rstraat 21.

Nederlander »,

RoüBiB-Kathollek.

Gehuwd*

BAKKER,

MARIA MAÜGAIrtSTHA

4 Mei 1921.

t immer man.

Lagere school.

Keen.

Het gezin is rechts georienteerd*Li,W,Kok ie
een zoon vaa ;vader; Johanaes Petrus Kok,g*
boren te Bussum 1̂ -9-1896, moeder;
Maria Persoom»geboren toe Affisterda»,l4*
Het gezin heeft drie dochters,genaaffid:
Maria Kok,geb.24-5-1945, Maria ̂ bana
geboren 11-4-194?. en Maria llisabeth
7-11-1948*Kok ia ̂ ibliotheekhouder 4e*
,&aJtb|>iiekê bibli©tÊeekSij is op 15 April
1945 ingeschreven ia net bevolkingsrelieter
der gemeente HaarleB̂ er«eer,t,o»eiiie mfi AÏB*
aterdam.



\d van (fü&6ti«).t

Xft«a »

Vooraaaa j

Q«boort*3attt« t

Qeboort*plaat0 t

rf

6.P.H. en K.V.Ö.

HaU«wtlit«it t

Kerkg* nootschap» 9

Staat *

*ahtgen»t«(0)i

atv»*** «MI t
li«t r»eht«r ia

t

f

PEBtUÖ FïmHEltmU

is D«c«aber 1911

DÜÏ6BUHG

41

Lutera

AKÜA.

April

, koe tsier

Lagere

K.L.M, op Schipiioi.

en
een sooia, Vfen Jonaiuies Al oer t u»

Eatharina Dnlïman,H«t g«
op ̂  Juli 1^2 vanuit Asaster-

eLSi ui aeae effi€}&&te is ifoaifcö *Ofl«n,ij€Gf t l

wai?t é»

j
» Het

in van de

C*; *ü* en K* V. 6.
tie fcoet Eoer

n voor d«
eeu tvenfcuele C«i-.S». ac-

act Jac» rek^-fiija^, worden



Lid van (ftutatl«) *

*aaa *

t

t

^at» t

H»ti<»alit*it t

Bt*»t t

O*boort*plaat» a

i

Mit r»cht«r SA aancra-
Itififf g««M»*t :f

BK

IEL.

Akö^di^k Ho. 11?

ifs op
Ooorü lu

Uit net 4e Jong -

ie*. 6 «s b f --
2^6 -̂2-19

v«ï>wife O»
ko««B

Droog

neemt
en

aet üet i«
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Gemeente i
Jfeld van (functie)t
Haami
Yoornameni
Geboorteplaatss
Geboortedatum*
Woonplaats!
Adrst
nationaliteitt
Eergenootschapt
lurgelijke staatt
Raam echtgenotet
Yoornament
Geboorteplaats t
Geboortedatum!
Beroept
Opleiding»
Militair geweest}
Idde geweest van.»
Met de rechter in aan-
raking geweests
Werkzaam bijt
Opmerking!

AITDHUS
SE IIJB
10 December 1886

Middenweg 172
Hederlander
Geen
Gehuwd
De VBIES
AALTJ1

BBSMSTEE

26 Februari 1902
loodgieter
Lager onderwijs
Heen
Onbekend

Heen
Zelfstandig
Is goed ontwikkeld,Eeeft een

dent is Terschillende couranten*
Is is goed Takman en treedt in h
burgerleven op de voorgrond*©ok 'ie
M 5 gymastiek leraar.©rer
laat hi;J ziefc™in openbaar ni
uit.Is naast andere couranten en
tijdschriften ook, lejêr̂  Tan h«t
dagblad de Waarheid»



I l

Gemeente

ïtid van (fmictie)

Naam

Voornaam

Geboortedatum

öeboortepla&tfl

Woonplaats

Idree

nationaliteit

Serisgenoo t schap

fcurgelijke staat

Naam echtgenoot (e)

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Berosrp

Opleiding

Militair gewaeat ,

Lid geweest va»

Met rechter in

DIJ
i

Opmerking

April

450

lis

2.*©.

Been

eeiref ^eteaö fliet *

IB *eflfee*8ft«** «P

poltt l«k«

-/•T



Il

Gemeente

Lid ven (ftmctLe)

31 aan

Voornaam

3MAK x

B «t r a»

192f

Geboorteplaats

Woonplaats

Adres

nationaliteit

Kerkgenootschap

Bur gelijke staat

Haam echtgenoot (e)

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Beroep

Opleiding

Militair geroest

Lid geweest van

Met rechter in aanraking
geveest

Werkzaam "bij

Opmerking

3fca«t
«eer

4»

al a B*X* toet «r al«l

b eet erna als g<s».ai*natja.

in pol,»am.niet voor

_
, Juèöat Se *



Gemeente

Lid van (functie)

Haan

Voornaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Woonplaats

Mree

Nationaliteit

Kerkgenootschap

Burgelijlce etaat

Naam echtgenoot (0)

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Beroep

Opleiding

Militair geimeat

Lid geweest van

Met rechter in aanraking
geweeet

Werkzaam "bij

Opmerking

l?

1112,6$

16

fteea

BAÏEK.

i» pel»*t»»Jitct TOOÏ

te

de



MINISTERIE 7AÏI AlfiBMSHB 2AKES .
fg-Grav0nhaget £&~3isaa!asr£- 1949.

Ho. i 3.3664!?

Betr*i
G E H E I M

- "

O

o

Hierbij moge Ik U mededelen, dat, blijkens ia*
lichtingen uit zeer betrotrobare bron, de navolgende
personen geabonneerd zijn op het orgaan *Spartacus>
uitgave van de Commmistenbond Spart acus.

M» da Jong* Akerdljk 117a, Haarlemmermeer;
J.Beyguart, MeidoorxxwQg 41, Badhoevedorpj
L.V/,Jiokt Sperwer straat 21, Badhoevedorpj
Wf3mit, Badhoevelaan 35, Badhoevedorp}
A. Tol, Kerkstraat. Hlddenbeemster)
B*T«n D«K, Dorpsstraat 45$. Wormer;

?/ P.Sraan, KnollenduBtmarstraai 49, Wormsrj
/ f, levr.M.Oosterveld, Bergwag l, Blarlcum;

* ' J.Ö»Leereveld, Pr»van Reeslaan 4, Blarictnnj
J.Bichter, Jetigdherberg , Bloemlandseiieg, Bl
If.Leereveld, Koloniepad, Blaricum;
Th.Bleeker, DT» ar si aan 5, Blaricum]
M.J.Glpg-Jonker, Noolseweg 142, Blarlem)

Ttilnstraat l, Worm«r.

ïe Uwer Informatie diene, dat In mijn administra-
tie voorkomt Mnrefl_Leareyeid^ Sbolseweg 24 te Bla-
rïeoftf geb,4-12-19l7 't« Jto«terdam, l«a?aar vreflsade
talen.

£k moge TT verzoeken mij omtrent hen so "volledig
mogelijk te willen doen inlichten,

HET HOOID VAN DE DIHI-ST,
voor deze t

J •O.Crabbendam*
Aan de Heer
Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
A i § l-f M §P,t
v.d*Tljverstr.5.



<?o/C-
3etreft: "Spartacus".

f V

Volgno.

f 26

Naar aanleiding van TJw schrijven, a.d. 22

Z.

Maart 1949, Mo.

*

j JUIUCIA u O. J. J. J. «O. U J. J. J,g VQUJ. UIT ÖV J.JO. J, J V9.U., V* * U « tt. JflaQlX U •*• JTt;7 , 1»U .

386£5, wordt omtrent de door U genoemde personen het navolgende
gerapporteerd:

Lucas EPMEJN. geboren te Leiden, 7 Juni 1914, van beroep chauffeur,
wonende te Leiden, Koningstraat 37 A, ia links georiënteerd. Ver-
moedelijk is hij geen lid van een politieke partij, althans treedt,
hij op politiek terrein niet op de voorgrond.

l Cornelis Johannes PlgMA, geboran te Leiden, 25 Augustus 1908, van
beroep laborant, wonende tö Leiden, De Goejestraat 36, is, naar
kan worden aangenomen, lid van de P.v.d.A. Voor deze partij heeft
hij zitting in de Leidse gemeenteraad.

de_J££ïïK, geboren te Leiden, 14 Juni 1904, van beroep maga-
zijnbediendê, wonende te Leiden, Krauwelsteeg lla, ia reeds lang
lid van Spartacus.

Aart Johannes Josephus JAEBR, geboren te Hengelo, 21 Januari 1905,
van beroap sierkunstenaar, wonende te Leiden,Boodborstat raat 51»
sympathiseert met de Spartacusgroep, Vermoedelijk is hij er geen
lid van.

Cornelis PBH£jJ?.BL. geboren te Leiden, 2 Augustus 1915» van beroep
incasseerder, wonende te Leiden, Garenmarkt 15, is links georiën-
teerd. Op politiek terrein treedt hij niet op de voorgrond.

Hendrik GBOEMDIJK, geboren te Leiden, l October 1912, van beroep
los werkman, wonende te Leiden, Spilsteeg 15, is links georiën-
teerd. Op politiek terrein treedt hij niet op de voorgrond.

Sj. DELFOS, Pioenstraat 23, Leiden, is daar onbekend.

Willem van flRKBL. geboren te Leiden, 23nJuli 1922, wonende te
Leiden, Plantsoan 15, is communistisch georiënteerd.

ïeunis'HBETVELD, geboran te Leiden, 24 Februari 1912, van beroep
los warkmaffT wonend e te Leiden, Rijndi jkstraat 59» is communis-
tisch georiënteerd. Hij is lid van de S.V.C, en geabonneerd qp
Pg__Waarhei d.

s\s Jacob van THJKE, geboren te Oud-Vossemeer, BNovember 1908,
van beroep timmerman, wonende te Leiden, S t .Aagtenstraat 11, is
links georiënteerd. Op politiek terrein treedt hij echter niet
op de voorgrond.

Leiden, 25 Augustus 1949.
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Bat*. t *Sp«jt«ma»* G E H E I M

O
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Hierbij moge ik 9 mededelen, dat,
Inlichtingen uit zeer betrouwbare brxax, de na-
volgende personen geabonneerd si ja «f h«t or-
Kaan "Spartaeus", uitgave van de
bcod Spartacus.

Koningstraat
Plema. de Öoejeatraat
J»D.Vink, Kroüwelsteeg lij
A»Naker, Roodborat«traat
C*Pan«eel, Garenmarkt ?0

. H.Groenendijk, Spil«teeg 13
l/ ,A Sj.DeljTos, Pioenstraat 23

van Erkel, Plantsoen 15
Heetveld, Eijndijkstraat 59
J.van Dijke, St»Aagtenatraat 11, allen te lalden.

Ik moge U verzoeken rai4 omtrent hen zo vol*
ledig mogelijk te willen doen inlichten.

HBÏ BOOa» VAH ÖE DIEHST,
voor dezei

J.d.Crabbendam.

Hear '
Connaissaris van Politie
t*
L e l d e n .
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I .D. N o. 1049.:''

G E H E I M

22 Augustus 194

e*>

Yolgno.

24AU8.1W9

ACÖf

Als antwoord op Uw schrijven Ho.38645 d . d „ 18-8-1949,
wordt bericht dat de beantwoording van het daarin bedoelde
schrijven U een dezrer dagen geworden is.

Aan B.7.D.



I.D. Mo. 1788/48

G E H l I M
15 Augustus 194

Als antwoord op Uw schrijven Ho.$6645, d.d. 22-12-1948,
worden hierbij de gevraagde oartótheekkaarten toegezonden.

Volledigheidshalve gaat hierbij nog een lijat met de
namen van de reeds eerder gemelde personen»

Aan C.V.D.

A/J"



zoon:

Jacobus, geb:12-6-1906 te Rotterdam;
£t Sjouke, geb:4-6-1894 te Amsterdam;
., nadere personalia nog niet bekend;

van der Spek, Leendert, geb: 25-3-909 te Delft;
Stam, Pingeman, geb: 19-1 1-1 891 te Charlois;
SiiaxsTessers, Pieter, geb: 30-9-1 909 te Wilderva
Broere, Arie.., geb: 25-1 -1901 te IJsselmonde;
van D ie j en, Nicolaas, geb:9-9-1918 te Rotterdam;
van' TenT""! . , nadere personalia nog niet bekend;

axsTessers, ee r , g e : -- e
Broere, Arie.., geb: 25-1 -1901 te IJsselmond
van D ie j en, Nicolaas, geb:9-9-1918 te Rot
van' TenT""! . , nadere personalia nog niet b
Tierolf , Hendrik, gebi31-5-1907 te Den He
van goorn, Bernardus Leendert, geb: 23-1-1

""

Hendrik, gebi31-5-1907 te Den Helder;
, Bernardus Leendert, geb: 23-1-1 900 te Rotterd
Seba3tiaany geb: 10-3-1901 te Rotterdam, of zij
n, geb:1-2-1925 te Rotterdam (zie cart. kaart);
endrik, geb:22-10-1910 te Rotterdam;

- -

00 te Rotterdam;
erdam, of zijn zoon:
cart. kaart);

, --
ter Jacob, geb: 13-4-1919 te Rotterdam;
, Hendrik Jacobus, geb: 30-1 -1904 te Ro
orne lis, geb:9-5-1897 te Utrecht;
drianus, geb:29-1-l914 te Rotterdam;

- -
a e G-root, Adrianus, geb:29-1-l914 te Rotterdam;
Ëggink» l^ambertue , geb: 24-12-1906 te Rotterdam;
van den Berg, Jaeobas, geb: 19-10-1 904 te Rotterdam;
Blankenstein, Bornelis Pieter Jacobus, geb: 9-8-1901 te Utrec
of zijn zoon; JaoiBaes Jean Henry, geb: 5-1 2-1926 te Rotterdam,
(zie cart. kaar t; ;

- -

Blankenstein, B o r n e s P e e r Jacobus, geb: 9-8-1901 te Utrecht,
of zijn zoon; JaoiBaes Jean Henry, geb: 5-1 2-1926 te Rotterdam,
(zie cart. kaar t; ;
Bar is , Jan, geb: 14-1 2-1 894 te Gharlois;
33i^khoff , Loais Johan Predrik, geb:21-1 1-1918 te Rotterdam;
Arte, Theodorus Johannes Jaeobus, geb:19-11-1910 te Mannheim(Dld) ;
Ho Haar, Maart je, geb: 14-2-1 899 te Sommelsdijk;
Kramer Piet er eb:-1-110 te Oudenhoorn o v r --

, ,
Ho Haar, Maart je, geb: 14-2-1 899 te S
Kramer ,Piet er, geb:7-1-1910 te Ouden
Koppend rai j er, Phillippas Franc iscus
Rotterdam;

s ranc scus a e o u s , g e : --1 898

, geb:20-2-1900 te Rotterdam;
: 14-1 0-1 89 6 te Ylissingen, of zijn
te Rotterdam (zie cart. kaart);
hannes, geb: 10-8-1905 te Rotterdam;

iiw vqi.tm^j. g,, \j\j± uo J-J.P t e» w; i l-— i w— i u^U HO V J-XOOX^I^OU, UJL ai

Gornelis, geb;21-2-1924 te Rotterdam (zie cart.kaart);
van der 'Horst, Pieter Johannes, geb:10-8-1905 te Rotterd
Ëuijser, Jaoobus Hermanus, geb:22-11-1903 te Rotterdam;
Lagerwaard, Maria Martina, geb: 5-3-1912 te Zalt-Bommel.
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MIHISTMIË

- ' • - • • ' 22 blaart 1,949.
tBt 38645

Betr,* Spartaous» G . B R B I .M

Hierbij móge ik...U niededelen, dat blijkens in-
uit ^eer.bëtrouTiïb^e bron de na^lgende
è^eï-4 :&#M het t>rgaan «Spartacus»,
de Comöwanisibènbond Spa3?tacüs.

v.
moge

ZD VCrJLi.edlg
;te willen doen inlichten,, - . ' (

DïD VAN m
ms" deze t

Politl*



'l

f' ' '

Ho* l

B«tr*i "Spartacus".

'g-Qravenhage, 22 December 1948»

ir . RD .3

E H l I M "/J/ &v

Blijken • o«n bij raijn dienst blnnöigekomen

bericht waren da ia da bijlaga varnclde personen

in Juli 1948 geabonnoerd op het orgaan "Spartaeus"

van de Commmistenbond Spertaeras.

moge U rarzoeken mij in kaïmls ta willen

doen stellen mat htm personalia «a vardere voor

niln dienst Tam belang aijnde gegevens, voor zover

niet y«ed a earder door 17 opgageven.

? EBT HDOH) YJÜÏ DE DIEÏÏST,
voor deze»

J.0.

lan da Hoer
Hoofdcommissaris van Politie
te
B o t t a r d a m .
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Hendrik too» slakst ?a*t
Go at «r at» sat 17
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"l. lo. 292 / 49. W

GEHEIM. // Met betrekking tot uw schrijven d.d. 22 Maart 1949
no. 38$45t houdende verzoek om inlichtingen betreffende een

Typ. v.M. negefiifrabonne' s van het orgaan " Spartacus " van de Commu-
nist enbond « Spartacus «, bericht de inlichtingendienst te
Hilversum het volgende: Bet r okkenê Jy* genaamd;

fu'l.lllcolaas Cornelis ZLAEEHB3EJ, geb. te Yelsen, 11 April 1913
0' • vinrTfërlDêirTwIŝ ^ wonende te Hilversum, Mete-

orenstraat no. 67. Hij huwde op 19 Juni 1937 te Hilversum
met Esther SOODYELDT, geboren te Amsterdam, 10 Februari 1912
zonder beroep. Deze vrouw is een dochter van de onder No. 9
genoemde Mozes BOODV3LD2?, zie derhalve onder bovengenoemd
nummer.
Omtrent de politieke instelling van bovengenoemde ZIAEEJU3EEK
is niets met zekerheid kunnen worden vastgesteld, fel mag
worden aangenomen, dat hij sympathiseert met de beginselen
van de CommunistenbondllSpartacus "
Zijn naam komt in de desbetreffende registers niet voor en
ook overigens is er niets te zijnen nadele bekend. Hij werd
op 16 Mei 1934 in deze gemeente ingeschreven, komende van
s Grraveland.

geb. te ïïoosendaal en ITispen, 21

\.

December 1901, van beroep kapper en wonende te Hilversum,
Bussummerstraat no. 4. Hij werd op 7 October 1932 in deze
gemeente ingeschreven, komende van Amsterdam.

Hij belijdt geen godsdienst en omtrent zijn politie-
ke instelling is komen vast te staan, dat-Jiij' zeer " links "
is georiënteerd en er mag worden aangenomen, dat hij sympha-
tiseerot met de beginselen van de Communist enbond " Spartacus
Zijn naam komt in de desbetreffende registers niet voor en
ook overigens is er niets te zijnen nadele bekend. Hij heeft j
te Hilversum in perceel Bussummerstraat 4 een eigen kappers- i
bedrijf en staat bij zijn collega's gunstig bekend.

s*Ë Op politiek gebied treedt hij niet op de voorgrond,
j 3.*Sngglbflirtua ffodefridus YAD35R ( niet Yadel ), «eboren te. |C JF*™«••«'''̂ ««•«iSaMMlMiifqwmMMiâ  » * ' t O*•" v* Wü vi~

v- weesp, 11 April 1894, van beroep kantoorbediende, wonende
te Hilversum, Orionlaan no. 27. Hij werd op 25 Maart 1937
in deze gemeente ingeschreven, komende van Weesperkarspel.
Hij belijdt geen godsdienst en omtrent zijn politieke in-
stelling is komen vast te staan, dat hij met de beginselen
van de Communistenbond " Spartacus " sympathiseert. Zijn
naam komt in de desbetreffende registers niet voor en ook
overigens is er niets te zijnen nadele bekend. Hij is als
kantoorbediende werkzaam bij * \de Kok " te Amsterdam, zijnde
de ff.T., die het beheer heeft over de rijwielstallingen aan
.̂de stations.

4̂. lAntoon ggAjgggggffl̂  geb. te Wees\p, 6 Juli 1892, van beroep
V' verzekering-inspecteur, wonende te Hilversum, Simon Stevijn-

weg no. 118. Hij werd op 9 Juli 1929 in deze gemeente inge-
schreven, komende van Weesp. Hij belijdt geen godsdienst en
omtrent zijn politieke instelling is met zekerheid komen
vast te staan, dat hij de beginselen van de Communistenbond
Spartacus is toegedaan. Zijn naam komt ia de desbetref-

5f?d!„f!̂ s*e5s ̂* voo?.e? ook overigens is er niets te
Op politiek gebied



/ 5 l Jacaueline (Jerardina Maria SIHOHIS ( niet Simons ), geboren
.tf- p* ̂ rafeTOsT̂ ^ beroep pensionhoudster,

wonende te Hilversum, Koninginneweg no. 28. Zij werd op
28 Hei 1924 in deze gemeente ingeschreven, komende van La-
ren HE. Zij belijdt de Vrijzinnig Protestantse Godsdienst
en omtrent haar politieke instelling is gebleken, dat zij
fen vurig aanhangster is van de Communistenbond " Spartacus
Vroeger trad* zij in diverse niet extremistische vrouwen-
organisatie-' s op de voorgrond, doch thans doet zij in het
geheel niet meer van ESSï horen.
Haar naam komt in de desbetreffende registers niet voor en
ook overigens is er niets te haren nadele bekend.
Op politiek gebied trad zij nimmer op de voorgrond.
Zij voorziet in haar onderhoud door middel van kamerverhuur -e

^ en pension-bedrijf.
f ̂ •^^êS^^J^SA^&^ÏÏWMt geboren te Amsterdam, 31 Mei
' lF727tSanszonder beroep, wonende te Hilversum, Egelantier-

straat no. 108. Hij werd op 30 December 1902 in deze gemeen-
te ingeschreven, komende van Amsterdam. Voorheen oefende hij
het beroep uit van diamantslijper, doch is thans gepension-
neerd. Hij belijdt geen godsdienst en in politiek opzicht
is hij vermoedelijk de beginselen toegedaan van de Communis-
tenbond"Spartacus." Hij is lid van de Vrijdenkers vereniging
" de Dageraad *. £±?x d.d."15 Juni 1926 werd ̂ tegen hem
proces-verbaal opgemaakt t.z.v. overtreding van de Dienst-
plichtwet, waarvoor hij d.d. 6 December 1926 door de Eb. te
A'dam werd veroordeeld tot f 20.— boete of 10 dagen hech-
tenis. Overigens is er niets te zijnen nadele bekend.

? *j Op politiek gebied treedt hij niet op de voorgrond,
t2 /•, 7*1 ̂giyelnlM̂ ffl:-' echtgenote van Johann.es Josef OOSTEEMAN,

0 geborenteAffl^terdam, 5 Mei 1921, van beroep zangeres en
„,.• tfckns wonende te Baarn, Jac. van Lenneplaan 55» Zij vestigde

zich op 23 October 1944„in deze gemeente, komende van Baarn
en werd nog niet officieel naar Baarn afgeschreven. Zij is
thans in scheiding/met haar echtgenote, doch deze scheiding
is nog niet officieel uitgesproken. Zij belijd* ooreronke-
lijk de G-ere t'orrmeerde godsdienst, doch thans mag wel worden

/ aangenomen, dat zij geen godsdienst meer belijdt. Omtrent
v haar politieke instelling is komen vast te staan, dat zij

uiterst links is georiënteerd en met zekerheid kan worden
vermeld, dat zij de beginselen van de CommAnistenbond " Spar-
tacus " is toegedaan» Haar naam komt in de desbetreffende
registers niet voor en ook overigens is er niets te haren na-
dele bekend. Zij treedt op als zefeeres in het orkest van |
ïlaas_ïaiL_lssk en Ger de Roos en speelt herhaaldelijk voor
de Katholieke Eadio Omroep. Omtrent haar politiek mening uit
ziJ zictl wel> üoch treedt als zodanig niet op de voorgrond. l

^̂ oÊSail̂ ^̂ ielJlHOITO, geboren te Doetichem, 3 April
1094, van beroep onderwijzer, wonende te Hilversum, Kamerling*
Onnesweg no. 478. Hij vestigde zich op 31 Maart 1930 in deze
gemeente, komende van Delft» Hij belijdt geen godsdienst en
*?mir!̂  Zljn P°litieke instelling is komen vast te staam,
dat hij altijd lid is geweest van de Partij van de Arbeid.
In verband met ftet Indonesische beleid van voornoemde Partij
heeft nî  hiervoor bedankt en vermoedelijk heeft hij zich ;

nu georiënteerd in de richting van de Communistenbond " Spar- !
tacus «.of hij thans de beginselen van deze bond is toegedaan
ll-r™^ ̂?esteld *"™*K "orden, mogelijk is hij aUefn
ter oriëntatie op meergemeld orgaan geabonneerd.



2ijn naam komt in de desbetreffende registers niet voor en
ook overigens is er niets te zijnen nadele bekend.
Hij is als onderwijzer werkzaam aan een openbare school te
Hilversum en staat onder zijn collega's zeer gunstig bekend.

.lHeintjeJfljfflaggHffl geboren JSH&ELSCHMAïï, geboren te Amsterdam,
14 februari 10907 zonder beroep, wonende te Hilversum, Eemnes-
serweg 185. Zij vestigde zich op 28 Mei 1945 in deze gemeente,
komende onbekend vanwaar. Zij is de Weduwe van Mozes EOODYELDI,
die op 25 Juni 1942 te Hamburg-Neuengamme, als politieke gevan-
gene, overleed. Deze Mozes Eoodveldt, geb, 27 October 1889 te
Amsterdam is oud gemeenteraadslid voor de C.P.N. te Amsterdam.
In 1927 bedankte hij als lid van de C,P.H» en werd in 1929
partij-bestuurder van de Eevolutionair Socialistische Partij en
was in 1931 candidaat voor die partij voor de gemeenteraad en de
tweede Xamer. Tevens was hij in 1931 voorzitter van het Plaatse-
lijk Arbeids Secretariaat en Algemeen Secretaris van het H.A.S.
Betrokkene Heintje EOODYEJDT, belijdt geen godsdienst en met
betrekking tot haar politieke instelling mag worden aangenomen,
dat zij de beginselen van de Communistenbond " Spartacus " is
toegedaan. Haar naam komt in de desbetreffende registers niet vooa
enn, ook overigens is er niets te haren nadele bekend,
Ben dochter van Mozes HOOUYELDT en Heintje MGELSCHMAH is gehuwd
met de onder no. l genoemde Kicolaas

..Hilversum, 5 Juli 1949.
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VERBINDING No. 50.

N.O. P *7é.

Onderwerp: J.A.Regenspurg.
17 Juni 1949,

G E H E I M .

Volgno.

20JUNI1949

Ik heb de eer Uedelgestrenge het volgende te berichten omtrent
, Jjohannes Albertus REGENSPURG, geboren 14-6-12 te Enschede, wonende
'te Enschede, Resedastraat 32 en genoemd in mijn schrijven no. R. 47,
dd. 8-5-47;

Regenspurg was volgene eigen opgaaf in .
Bij het samengaan van deze groepering met de RSP zou hij als lid
zijn uitgetreden.

Hoewel gebleken is dat hij in I94jjrolgen8 eigen verklaring de
Communistenbond "Spartacus" was t oegedaan en uit een opgaaf Uwer-
w:OSiî v«_w~̂ w~*̂ r«r.«̂ KÎ -̂,w*f.̂ xpî .<!CTvrK*ŵ ««*-ŵ ^ ltt«*»W °

zij ds bleek, dat hij in 1948 lezer was van het orgaan van dejee bond,
alsmede lezer van "De VlaV , en hoewel enige familieleden ! van 'üem'
tot de CPN behoren, werd gedurende de laatste tijd uit goede bron
vernomen, dat hij injie KVEFGL-,fel heeft geageerd tegen de communis-
ten en meerdere malen heeft gewezen op het gevaar van hun aanwezig-
heid in deze vereniging.

Hij is vrij goed ontwikkeld en was na de bevrijding enige tijd
als textieltechnicus verbonden aan de Hogere Textielschool te
Enschede.

Thans verklaart hij, van geen enkele extreme organisatie lid
te zijn, noch enig extreem blad te lezen. Het tegendeel hiervan is.
niet gebleken.

w.

\

V



„ „

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

' s G R A V E N H A G E .

Ter b/eantwoording van Uw schrijven d. d. 22. 3» 49»
ïy wordt het volgende medegedeeld:

1.DA1M,Louis Adrianus, ge boren te Dordrecht, 30.1.
i>.K 1916,woont sedert zijn geboorte te Dordrecht en thans

aan het Kromhout 132.
Hij is ongehuwd en als lasser gedurende 12 jaar

werkzaam bij de scheepswerf "De Biesbosch"
Aldaar is nimmer bemerkt,dat hij politieke actie

voert.
In JSpril 1949 ontving voornoemde persoon het

orgaan der E.V.C."Werkend Nederland".
Tot heden is niet kunnen blijken,dat hij op

politiek terrein op de voorgrond treedt.
Zijn broer Johannes Hendrikus DALM,geboren te

Dordrecht,lo.2.1914,wonende Eaoob van Lennepstraat 30 rd
is een actief bestuurslid der E.V.C.

Een hem betreffende informatiekaar t is TT be-
reids toegezonden.

»*

2.STRQNING,Frans Heinrich,geboren te, Dordrecht,
11.2.1914»wonende te Dordrecht,Adriaan van Bleijenburg-
straat 38,woont sedert zijn geboorte te Dordrecht,met
uitzondering van het tijdvak van 11.7.1944 tot 19.10.1945,
gedurende hetwelk hij werd verpleegd in een sanatorium te
Soest.

Betrokkenexf is sedert 3.3.1943 gehuwd met Wille-
mijntje WWfERS,geboren te Wormerveer,8.6.1911.

Na vertrek naar zijn huidig &dres werd enige
malen een extremistisch blad, aaÉ. het oude adres bezorgd,
doch de.titel daarvan is niet jgêVlek-en.

Hij is thans werkzaam bij het accountantskan-
toor ZWAAN aan de Ceramstraat 84 rd,waar niet kan worden
geinformeerd.

Str'óning wordt beoordeeld als een zonderling
mens,die met vrijwel niemand omgaat.

Van enige activiteit op politiek gebied is
tot heden niets gebleken.



MINISTERIE VAN ALGEMENE 2AKEN.

No.: B,38645

Betr, s "Spartacus".

IV. ÏÏD.3

's-Gravenhage, 22 Maart 194-9.

G E H E I M -

O

v M

O

Hierbij moge ik U mededelerij dat blijkens inlich-

ting en,-uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartacus11,

uitgave Van de Comnmnistenbond Spartacus.
1

152 t» Dordrecht

58 ft Dordr«cht»

Ik moge ü verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten.

HEÏ HDOïJD V.AN DE DIENST,
namens dezei

Be«r

te
T«P.

J .G.Crabbendara.



G-eheim.

2 O-NB 1949-

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 22 Maart
1949, No.38645, betreffende;
van Limburg, Nassaulaan 4 te Baarn;
E.Fennema, Weteringstraat 19 d. te Baarn;
A.Kooreman^Jr. Jaoob van Lennepstraat 55 te Baarn;
W.Dienaar., Bremstraat 29 te Baarn en
A.v.d.Kemp, Heemstralaan 25, bericht ik U het volgende:

Hendrik Limburg.,

b
geboren te Utrecht, 10 September 1917*

maehine-bankwerker, wonende te Baarn, Nasaaulaan 4, is correspon*rj
dent van het Bureau voor Rechtsbijstand der E.V.C, tevens is hij \s van de afdeling Baarn der E.V.C. Of Mj lid is van de

Comiffunlstenbond 'Spartacus" is niet vastgesteld kunnen worden.
^ *Ann.e ffennema, geboren te Leeuwarden, 29 Maart 1909» schilder,

wonende te Baarn, Weteringstraat 19 D. is lid van de <CJjÊ-Jt» en
voorzitter van de afdeling Baarn van d~e E._v7Ü'. tevens geabonneerd
Q]3 _d<Trcfl or^* * *1, Volgens zijn uitlat irigen wie hij het de
tijd nlAt-^fiflas_ZBg±_jlft^d£tQr. de C.P.N, gevoerde 'poTit°i%Jf en ssoiï, .1 '*1 .y~—«a^n-iiTiiiiinmiaii-^1 .,, TTir™riTmaE»maam»n««m.. „ „ ,., , T-f m...-f. - G -,—.-..—..-. r . ,„,,, , . -mnmmrm,— ff. .. . — .

Hij als "TicLbe^^A hebben. (3ofc zou nrjDe^^kr TTébTsen aJTS voor-
zitter van^Tïê'TSTvTü. Dezerzijds is- niet vastgesteld kunnen wor-

jden of dit inderdaad juist is. wanneer, hieromtrent zekerheid is
jverkregen wordt U nader bericht.
Anton Kooreman„. geboren te Den-Helder, 6 Januari 1921, kantoor-
bediende bij de Raad van Arbeid te Amersfoort, wonende te üaarn,
Jacob van Lennepstraat 55* is lid van Je J^ommfaaistenbond "Sparta
cus". Voorzover uit het onderzo"éiris kunnen blijken gaat er geenT~
pTïiitieke activiteit van hem uit.

*N

b
Leendert Dienaar* geboren te S-Gravenhage, 10 November

wonende te Baarn, Brejnstraat 49, is identiek aan de in Uw
bovenaangehaalè schrijven genoemde W.L.Dianaar. Na de oorlog ver-
richtte hij het administratieve werk voor de T.P.N, teBaarn en
was hij ^^^r^^^^^y^j^m&^sSs^m^sr^T --—~ -

v
- ^^-^^^^^ • ~ arn -

gerend aff'eïlngsbestuu^"TesTaat van de G.P.N.,nam Djqnaar al de
werkzaamheden waar die een afdelingsbestuur anders verricht. 'Tol-

„̂ -̂...̂ --HL.̂ -̂ -»vV."''~*-'i''J--I'K''̂ ^̂ w-v~/̂ "i'a:̂ -*'>*''̂  u.. TJ -———- ~.^-u--~a~*~*a*~*tt»»tHrtiWïM**l*i:'LJ- -^ - » .gens door hem gedane uitlatingen wa» TÏT3 ̂ët B3C ̂ êrlïïSen tijd
niet meer eens met de door de C.P.N, gevoerde politiek en zou hij
zich niet meer intereseren voor de hierboven genoemde werkzaamhe-
den. Volgens betrouwbare gegevens verricht hij inderdaad deze
werkzaamheden niet me.eJ?J terwijl hij ook g«enagentmeer is van
de Waarheid. Dézt""PBReTie heeft thans, öeWSEÜfSÖfislfï» getcyen
te Baarn, 26 Juni 1931, wonende te BaarnT^Sparrenïaanol, Deze
persoon is communistiseh georiënteerd. Of thans een ander per-
soon de werkzaamheden verricht die anders door Dienaar werden ge-
daan is niet vastgesteld kunnen worden.
Arie van de Kemp, geboren te Baarn, 25 Januari 1930, wonende te
Baarn, Heemstralaan 25, Van deze persoon is tot op heden niet
gebleken dat hij geabonneerd is op het orgaan "Spartacus", ter-
wijl evenmin is gebletéh dat hij enige politieke partij of
sat ie aanhangt„
«• Baarn, 17 Mei 1949.



1 's-G-ravenhage, 22 Maart
.jü. 3864?

Betr.ï "Spartaetis". Q ff H E I M -̂-"""^

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkens in-
lichtingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende
personen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartaeus",
uitgave van de Communistenbond Spartaeus*

TAK LDJBORQ. Kaasaulaan 4, Baarnj
H.TffKNEMAT Weteringstraat 19d, Baarn;
A.KOOREMAJJ Jr.. J.v.Lennepstraat 55§ Baarn;
ffïïlW'HMlt) Bremstraat 29, Baarn)
A.Véd-KEMP. Heemstralaan 25» Baarn» ,

Te Uwer informatie dlene, dat In mijn administra-
tie voorkomts W.L.Dienaar. geb,10-11-1904 te 's-Gra-
venhage, won* Bremstraat 49 te Baarn, vooraanstaand
lid der C.P.K., die wellicht identiek Is aan eerder-
genoemde persoon*

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen 20 volledig
mogelijk te willen doen inlichten.

ÏÏEÏ HDCBD-VAK DE DIENST,
namens dezes

3«G.Grabbendam.

Aan de Heer
Corpsehef van Politie
te
BAARN.



G E H E I M ,

Verbinding: Vl.

No. 175^5/123,

18MEII949
Ho. 38645.

Datum: 16 Me;i

>t l Qnd efcwelrpti flermkn JSjchtmr,/j^ebtotr.eiif te Aïinhem'jO 6 Obtober 1897, en ;
f : t J ' ; « ' r r > ïjo.'.rAjdtianus AnionCsö«*rMiaTir»is ,'Staaly''geboren te Amersfoort,

' •^r r . i - : ; ; 1 !.:/.[ .Jn- -i - > • • ( » < • < • r . < r < - • • ; , • -T- ; r ; ; • - nr^ i u - f ; '-.,,;-):-vt
; ^jj; ...r;-;: :._,_ L _

OP

DAT.

Datum ontvangstbericht : 22 Maart
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan :.geen instantie
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen actie :

^ Herman Schuur, geboren te Arnhem, 6 October 1897. voorman-ran-
geerder N. S., wonende te Zutphen, Slindewaterstraat 1^, is een
zoon van Jan Schuur en Gerritje Scheffer, verdere gegevens onbe-
kend.

H. Schuur voornoemd is op 6 Februari 1926 te Stad Delden gehuwd
met Hendrika Johanna ter Meulen, geboren te Stad Delden, 1Ü- Novem-
ber 1900. Zij is op 20 December 19*0 te Zutphen overleden.

Op 3 Januari 19^5 is Schuur gehuwd met Anje Kolthek, geboren
te Deventer, 25 April 1907 o

Uit deze beide huwelijken zijn geen kinderen geboren,
Schuur vestigde zich op 13 Juli 1938 te Zutphen op genoemd

adres, komende van Gouda. Omtrent zijn politieke activiteit is
weinig bekend. Op vergaderingen werd hij nimmer gezien. Bij het
personeel der Nederlandse Spoorwegen staat Schuur als links-extreem
bekend0 Bij onderzoek is niet gebleken, dat Schuur georganiseerd
is.

Schuur heeft in de nacht van 7 op 8 October 19*+8 een bedrijf s-
ongeval op het goederenemplacement gehad, waarbij hem beide benen ,'|
verbrijzeld werden, zijn linker arm werd gebroken en zijn linker
oor werd afgerukt. Hij wordt thans nog in het Algemeen Ziekenhuis
alhier verpleegd. Een zijner benen is geamputeerd,, In het Zieken-
huis kreeg MJ wel bezoek van vooraanstaande personen uit de E.V.C*-

or

*1
spoor,

Adrianus Antonius Marinus Staal, geboren te Amersfoort, 29
'fApril 1912, van beroep vertegenwoordiger, wonende te Zutphen* Ruys-i
daelstraat 21, is een zoon van Antonius Staal, geboren te Hilver-
sum. 10 October 1Q63} en Adriana Kapoen, geboren te Schoonhoven,
10 September 1068.

Blijkens de aantekeningen op de bevolkingskaart is Staal machi-
nist grote vaart en monteur machinefabriek geweest. Thans is hlj„
monteur-vertegenwoordiger voor een autofabrlek, vermoedelijk DAF.

Staal vestigde zich op 19 Mei 1937 te Zutphen op genoemd adres i
komende van Leiden» Op deze datum is hij te Leiden gehuwd met Cor-
nelia Adriana van Koperen0 Uit dit huwelijk zijn twee kinderen ge-
boren: Estrelita Sophia, geboren te Zutphen, 10 April 19̂ 5, en
Annelieze, geboren te Zutphen, U- September 191*60

i

V}
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MINISTEBIE VM ALGEMENE ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 1949.

No. ï B. 38645

Betr.: "Spartacus11* - / / /
G.Eja B i M Aféiy**

IV. BD.

Hierbij moge ik U mededeleri; dat blijkens inllah-

tingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn.op het orgaan "Spartaans11,

uitgave van de Communistenbond Spartacus.

U Zutphon

H^Sehuor. Sliad«wat«?ft**at IA t* Zutphaau

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten,

HET HOOPD VAN DE DIENSTs
namens deze!

J.G.Grabbendarii.

Heer
Comnissaria van Politie
te



Verbinding 97. >^£u-,-,,.^.,*v*..£ l? Mei
N$. 42/Geheim. ~^r
0*itvangstbericht No. 3864$ betr.üpartacus d.d.22-3-49.
Onderwerp: inlichtingen F.Daalder-, wonende Bloemend aal-<

seweg 239 te Overveen, gemeente BloemendaaL*
Betrouwbaarheid berichtgever en waar)
zeer betrouwbaar. -•-

;? KAART
A ' O ,

o-o-o-o-o-

oigno.
bericht:

18 ME! 1949

FRAM DAALDISR, gebo ren t e Blaricum
10 Augustus 1913, leraar aan het Kennemer
Lyceum, wonende te Overveen aan de Bloemen-
daalseweg no.239, staat in het bevolkingsre-
gister der gemeente Bloemendaal ingeschreven
sedert 5-12-47, komende van Oosterend (Texel)
Hij is Nederlander en behoort tot de Doops-
gezinde gemeente. Hij is op 5-10-38 gehuwd
met Grietje van Dok, geboren te Sleen 22-4-1?
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.
Daalder is hoofd ener school geweest op
Texel en is thans leraar aan het Kennemer
Lyceum en aan de Rijkskweekschool te Haarlem;
Zijn vader is of was hoofd van een H.B.S. te]
Alkmaar en woont te Bergen. Deze was i
idealist-communist.

Volgens de verstrekte inlichtingen is ;
Frank Daalder geen communist, een zeer rus- j
tig beschaafd persoon en volkomen betrouw- j
baar. Hij heeft geen tijd om zich met poli-
tiek te bemoeien. Hij heeft 33 lesuren per !
week, studeert voor een micldelbare acte en ;
moet veel thuis bijspringen, aangezien zijn ;
echtgenote ziekelijk is. \j de politie-administratie is niets i

ten nadele van hem bekend, ook niet im poli-
tiek opzicht. Binde.

-o-o-o-o-o-o-



O

|

moge ik U mededelen, dat blijkens in-
lichtingen uit z$ er betrouwbare bron de navolgende
persoon geabonneerd is op het orgaan "Sp aft acus",
uitgave van de Qommunist enbond .Spartacus*

239 te

MINISTERIE VAN ALGEMEKE ZAKEN . ^r^l. X
; ' : ,, 's-Gravenhage, 22 jtear1!Uf*9
So.tB. 38645 ' - - - • • • - . - • • - ' .fu^0 "

1 ; • \' ->"
Betr.ï 3p-artacus« G S H E11 M

IV.- HD.J

V- , " "ïkELöge; "U .verzoeken mi 3 omt r éht hem ?;ó 'volledig
mogelijk t e willen doen inlichten.

HET HOtXPD ?fcp EE DIENST,
A*n d« B«er ' . V - - .
Oor pachef van Politie

J .G .Crabbéndam>



Geheim.

No.49

Betreft schrijven van het Hoofd van het

Ministerie van Algemene Zaken te 's Gra-

venhage, dd. 22 Maart 1949 no. 38645 be-

treffende J. Dekker. d

H_a__JLj) o r t.

f • m

.!*./ Jan D e k k e r , geboren te Waddinxveen. 6)• ƒ
/Augustus 1914» van bax>ep hout bewerker, wonende te

j Gouda, Noothoven van Goorstraat no. 15 komt in de
Il politie-administratie alhier niet voor.

'i£Hi;j is gehuwd met Geertje Maria van der ïïoorn, ge-

boren te 's Gravenhage, 8 December 1918.

Op politiek gebied is er niets ten nadele

van hem, noch van de overige gezinsleden, bekend.

Dekker werd nimmer op politieke vergaderingen ge-

signaleerd.

Gouda, 12 Mei 1949<



MiQÖSTEËÏË v AiGEIÉHfe ZAKEN

,t B.38645
Bëtr,i Spartaéus

IV. HB.3

j 22 M&aH 1949 i

E H M . i

Hierbij mogö ik Ü'mededeien/_dat
lichtingen uit gii&eT1 bètr-óüwbar^ bron te
persoon geabonneerd is op het orgaan
uitgave Van de Communisteribond Spartaeiis,

KoordliOT» ^OooTftr>fct 15 ta

" ïk mö| e' "U yëi?g; oekën to^3 ööty'etif; hem»» ia voll^c

t& ÖE :OÏSIÏST,



Kp. no. 836, Geheim.

ONDERWERP; Abonné's "SPARTACUS". ,

Antwoord op: Schrijven Min.v.Alg*Zaken, van 2̂ 3-4'yJ no.

DAT:
~i

'\n antwoord op bovenvermeld

volgende berichten»

5-ME11949
38645.

ACD **? \l
het

BOMHOF, geboren te Voorst, 25 October 1909, van beroep land-
*•

bouwer, voorheen los arbeider, wonende te Nijbroek, Lage Brug T»
Sla, gemeente Voorst, is gehuwd met Trijntje VALK, geboren Je
Koog ean de Zaan, 11 Maart 1918.
Bomhof voornoemd staat als uiteraULLaks "soeialist", doch niet

*T:
als "communist" bekend. .
Noch van hem, noch van zijn echtgenote, gaat enige politieke
viteit uit.

Hij is niet geabonneerd op het communistisch dagblad "de WAARHEID
^̂ -°

2.BUIT3KHÜTS bedoeld is dd. 16 Februari j.l. overleden. Dit is ge-

__ bij mijn schrijven van 6 Maart 1949, onder no.804, Geheim»
i~^ \
3lHermanus van de BELT, geboren 24 September 19C2 ie Zutphen, is
als broeder -verpleger- werkzaam in *de Schaffelaar" te Barneveldj
Hij staat aan het hoofd van een paviljoen en geniet bij de Direc-
tie het volste vertrouwen.
Van de Belt voornoemd, die alleen maar lager onderwijs heeft ge-
noten, isChr. Geref. opgevoed en een vrij geregeld kerkganger»

— ._ ,, :u • |-ji__uwwr —

Bij de j.l. gehouden verkiezingen van leden voor de 2e kamer der
Staten Generaal, maakte hij propaganda voor de Ant.Rev.Partij. ,
Hij is gehuwd, doch leeftgescheiden van zijn echtgenote, die te
Deventer woont. Kaar verluidt zou hij thans omgang hebben met eenj
meisje uit Anusersfoort.

Apeldoorn, 2 Mei 1949,

A^&*di*^ fat* rt&m#>K*»/<a*S'*4-e-
^ t ' —^ jf



MINISTERIE VAN ALGEMENE 2AKBN
's-Gravennagej 22 Maart 1949 •

No.: 38645

Betr«: "Spartacus".
G E H E. I M &/b f 3, £?>

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkens inlich-

tingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het. orgaan "Spartacus1',

uitgave van de Communistenbond Spartacus.

J«Bomfoofr L«ge Brug T.81, Nljbro«kj

H«v.d.B9ltT Kasteel de 3chaffelaaT| B&rneveld.

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten.

HET HOOH) VAN DE DIENST,
namens deze t

J*
J.G.Crabbendam.

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
ta



.Betreft;Mevr.3.Lebaan-Herman,
Reede F.89 te REEUWIJK.

10 April

Antwoord op Nr.38645<Ï£<?
Betr*"Spartacus.w

GEHEIM.

• Mevrouw S«Lttbaaa-Herman,slaat niet ingeschreven in het
Bevolkingsregister der gemeente REEUWIJK.

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar
de antecedenten van voornoemde Mevrouw,bleek het navolgende;

Zij verblijft als logéfeij de Weduwe La-vies» won end e aan de
Raede F*89 te REEUWIJK .Voorzover kon worden nagegaan is S.Lebaan-
Herman uit de gemeente ,s-Gravenhage afkomstig.De Familie Lavies
zijn aeer laJt»gg go«di gesft4aerde mensen en er is niets ten hunne
nadele bekend.In de politieadministratie van Reeuwljk komen zij
niet voor.De man van de Weduwe Lavies is in 1947 overleden.Deze
mam had een anarchistisch idee over zich,,stondeen volkomen vrij
leven van het indivdu voor en beschouwde alle regeringsbemoeiinger
uit den boxe en overbodig.De Weduwe Lavies schijnt eveneens het-
zalfde standpunt in te nemen.Hoewel zulks uit het onderzoek niet
is gebleken,is het naar mijn mening,gezien het milieu waarin Mevr.
S.Labaan-Herman verkeert,20er wel mogelijk dat sij communistisch
georiënteerd i».Einde . •—



Betreft : Mevrouw B,Bunschoten - v,d.Akker.

Antwoord op :

Verzoek W». ïJo£8645 dd. 22-3-49,
"betr. "Spartacus".

Datum 4 Mei 1949.

X
Ge hè im.

OP KAART

ACD/4*

DAT:

^O S

Cornelia Johanna van den Akkerf geboren 24 Maart 1902 te
Gouda, is op 16 September 1921 gehuwd met Beert Bunschoten,
geboren te Harderwijk 16 Juni 1897. Het echtpaar Bunschoten
woont te Boskoop,Iaag-Boskoop No.26a,Uit dit huwelijk zi jn
twee kinderen geboren, waarvan de oudste - een dochter - ge-
huwd is met H. Glasbeek en woonachtig is te Waddinxveen.Ket
jongste mkind , eveneens een dochter, woont nog bij de ouders in,
Het gezin Bunschoten, wordt door de moeder ne t j e s verzorgd, de
woning geeft een keurig net te indruk.

De echtgenoot B. Bunschoten en de echtgenote C. J .Bunscho-
ten-v. d. Akker, ötaan bekend als julterst^ links gecctenteerd.Bi.i
een communistisch relletje in 1932 /waarbij de politie t%n
Boskoop werd belaagd, trad de echtgenoot B. Bunschoten op de
voorgrond en is hij daarvoor door de Arrondissement s— ̂ echt-
bank te ' s-Gravenhage veroordeeld.

Noch B. Bunschoten, noch zijn echtgenote treden thans
openlijk op de voorgrond .B. Bu nschoten,is een goed organisa-
tor en komt uit hoofde van zijn beroep - handelskweker - ve_el
in het buitenland,,
~ Mevrouw B. Bun schoten - v. d. Akker is geabonneerd op het
orgaan "Spartacus". Het "Algemeen Dagblad ", word t bij het gezin
Bunschoten als dagblad gelezen. Einde .- ------------------------



tfo.38645.
Betreft Spartacus". 11-4-49.

OP KAART

DAT: -s»
PAR:

Bernardus josephus van Dempen, geb oren te Rijnzöterwoude,',
7-3-02,fabriekarbeider,woont te Zoeterwoude Hoge-Rijndijk 355»
is gehuwd en hepftcwÈjJfkinderen.n-l-zoon geb 1926jzoon 1927»
zoon 1929;zoon 1938ïdochter 1942,

De zoon Cornelis Gijsbertus geb.3-1-$929,is op 2-12-48
overgeschreven naar Dordrecht.

Hij is gehuwd met jilida Zonderop,geb te Hazerswoude 10-6
04.

B.J.van Kempen,he^ft voorheen gewerkt bij betonfabriek
Oosthoek en zn,te Zoeterwoude.

Thans is hij werkzaam bij firma van Barneveld wegenbouw
te Driebergen of Zeist.

Het gezin is E.K.en gaan ook wel naar de Kerk.
B. J. van Kempen is go minimist en en is geabonneerd op

"Spartacus".
Of de daarvoor in aanmerking komende kinderen extremisté

isch zijn kan nog niet worden beoordeeld.
Hij is een regelmatig misbruiker van sterken drank.

Het gezin van itempen,kwaam op 22 Maart 1930 van Hazerswoude,
en staat niet gunstig bekend,

Hij is in 1946 veroordeeld tot voorwaardelijke gev,straf,
wegens diefstal.De zoon johannes Antonius geb 13-5-26 is
veroordeeld tot gev.straf wegens diefistal

B.J.van Kempen is twee maal verorrdeeld wegens openb .
dronkenschap.



Betreft no.38645.
"Spartacus". 11-4-49. X

OF KAART

DAT: 7/7-5»

l/

johan van Dijk geb te Amsterdam»10-4-20,woont te Hazers
woude Rijadijk A.E02a,en is ongehuwd.

Hij is als betontechnieus werkzaam bij firma Bos te
Koudekerk a/d Rijn.

Hij is kalm van aard en zover bekend geworden,geen lid
van enige extreme partij.Het is niet kunnen blijken dat hij
lezer van-s&artacus-is.Hij komt in de politie-administratie
niet voor.

Het gezin waartoe hij behoort,hoof4 genaamd Bouwmeester
staat niet gunstig bekend.Deze is politieL&elinquent en is
geruimen uitgesloten van het kiesrecht. ^

van Dijk woonde in Amsterdam in de Vondelkerkstragt 27
op 26-2-40 naar Velsen,opn1ö-11-40 naar Hoogeveen,op 3-5-41
naar Dwingelo,op 22-11-41 naar Hoogeveen,op 31-12-41 naar
Velsen,op 18-1-43 naar Amsterdam,op 15-9-45 naar Zuilen,
en op 6-6-46,naar Hazerswoude.



MINISTERIE VAN ALGEMENE 2AKBN

No.:B„ 28645
Betr*i "Spartacus",

's-Gravenhagej 22 Maart 194-9.

G B H. E I M
IV. BD.3

V

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkens inlich-

tingen uit zeer betrouwbare brch? de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "

uitgave van de Oommunistenbond SpartaOus.

Laag Boskoop 26d, Boékoopj
Ri^ndlJk 102ar '

Ik moge XJ verz-oeken mij omtfent hen 'JB'O yojlledig

mogelijk te willen doen inlichten.

BET HOOH) VAN DE DIENST
namens deze!

de Heer -
Districtscommandant
der

J.G.Crabbendam.



Verbinding: 31

Ho.554.
erf 28 April 1949.

-ft.ntw.schr.dd. 22.3.1949,
ïïo .Dis. 38645 -

Onderwar p !"Spartacus" .

4 HE11949

ACD/ *»

ACD/jjjcrb
DA r? */?-«*
PAR:

In antwoord op Uw -terzijde vermelde brief, heb
ik de eer U van onderstaande personen een kartotheekkaart
te doen toekomen}
Ie J.A.WBSTBRIÏÏK, wonende te Apeldoorn, Brouwersmolenweg

no.186;
2e GKR.HOR3Tl.4iJ, wonende te Apeldoorn, Zwaluwweg no.20;
3e H.J.TKSRINK, wonende te Apeldoorn, Roggestraat no.52
4e J .G. van der WJBRPE1, wonende te Apeldoorn, Valkenweg

no.45;
5e W.RUARDIJ, wonende te Apeldoorn, Heuvellaan no.13;
6e J.ADRIAAN^, wonende te Apeldoorn, JPatrijsweg no.23;
7e H.ROUVilïlMiaRSï, wonende te Apeldoorn, Daalakkerweg no.24;
8e A.DAVSLAAR, wonende te Apeldoorn, Westenenkerweg no.58.

Bij een dezerzijds ingesteld onderzoek naar de poli-
tieke antecedenten van voornoemde personen, is niet kunnen
blijken, dat zij lid z i jn van de Gommunistenbond "Spartacus*

2ij laten zich op politiek gebied tegenover hun wuurt-
bewoners niet uit, zodat dezerzijds niets ten nadele van
h-n bekend geworden is.
"einde".

Aan het Ministerie van Algemene 2aken
te

'a-G R A V E I T H A G E .
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Betr.» "Spartacus

IV. HD.3 -

s-Gravenhage

G E H E I M

1949.

O

!Iierbij mog* ik U mededelan, dat, blijkens
inlichtingen uit «asr b«trotnrb«r* bron, de na-

parsonan geabonneerd zijn op het orgaan
uitgave Yan de

Spartamis
v

J.We«t*rink, Brouwersmolanweg 186
Hor«taan. Zwalwrweg 20
H»J«Teering, Roggegtraat 52
J.C»v.d.W«rff, Baftiklaan 140
W *t&^m ̂ l^^JtJt U'̂ htoMMkA.'V ̂ t ^K.-«wHk 1 ï

vJwE&flHvCuLft 'Jlff'*iiTTpJfcJuQ-ipi* JU-^p

J.Adriaans, Pa^trijsweg 23
' " " '"" ' }_J4

allen t» Apeldoorn.

Ik U r«rzoeken pij omtrent hen so volledig
te willen doen inlichten.

BKT HOOI© TAK DK DIENST,
TOOT desei •

O
Aan
Commisaaris Tan Politie
t*
A p e l d o o r n»
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Antwoord op Uuo schrijven d. d,

Na-t G. S/69.

Maart 1949, No. 38645.

Volono.

•29 APR. 1949

l-D' 000

Bij een desersijds ve r - trouwe lijk ingesteld onderzoek is
•i {gebleken dat f Cornelis Hendrious S C B O T T ff t geboren te

Hoorn 88 Februari 1896f hoornsnijder en veeknipper, wonende te
Hoornf Duinsteeg No.8, op het orgaan H3partacus" is geabonneerd.

Schotte belijdt de R.K. Godsdienst en is vanaf sijn geboorte
te deser stede woonachtig. Hij is gehuwd met Cornelia van der
Kuijpf geboren te Zutphen 83 Februari 1908. Uit dit huwelijk is
een soon geboren die is genaamd Cornelis Hendricus Schottef geb-
te Hoorn 87 Januari 19S5. Deze soon sou worden verpleegd in een
gesticht voor geestessioakken. Schotte 3r. komt, voor sover alhie-
bekend de plichten het R.K. geloof. betreffende}n iet na. Hij ie
een in sioh self gekeerde en domme man. Op vergaderingen siet
men hem nimmer.

\{\ Jan Gerrit TSEMAAT-, geboren te Venhuisen 14 April
1926* tuinb ouwe r sknecht f wonende te Boornt Kerkstraat lro,8 ook
op het bovengenoemde blad is geabonneerd kan alhier nog niet
met zekerheid worden vermeld.

J,G. Termaat werd alhier op £7 September 1945 ingeschrevenf

komende van Wormer' Sij is ongehuwd en belijdt de Ned. Eerv.
Bijzonderheden omtrent de se persoon sijn alhier nog

, Mochten die sich echter op politiek gebied voordoen
worden vermeld op een cartotheekkaar t,- - - - - - -

E I N D ^

Hoorn j 27 April 1949.

Godsdienst,
niet bekend,
dan sal dit



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 1949»

No. : B.38645
Betr,: "Spartacus'*.

G E H B I M •
IV. RD.3 ,

Hierbij moge ik U mededelen j dat blijkens iniich-

t|.ngen uit zeer betrouwbare brcn? de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "-Spartaeus*!,

uitgave van de Gomjaunistenbond Spert acus.

Duiniteeg, Hoorn j

f .G^T^gma^t,. Kark«t*aat 8, Hoorn» . .

Ik moge Ü verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te gillen doen inlichten. ^

HET HOOPD VAN DE DIENST,
namens dezes

J.G.Cïabbendara.

de
Corp«clxef T«n Politi»



No* 7408-3-'48

Uw'brief:-38645. .dd 22-12-M8

Ond e-rwe r p: Abonné'' s "Spartacus "

GEHEIM

\1 April 1949

OPBAART

CAI. ̂ -s«
PAR:

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in het hierboven
aangehaalde schrijven, worden U hierbij de gevraagde
oartotheekkaarten ̂ toegezonden.

Üe volgende personen werden niet gevonden:
J.v.d.HEÏÏYEL

W.HOIfflWIJK
DEKKER
van der HOEVEN
O.SCHWAAB

J,VINK

B.v.d.WOUDE

SÏARGK

Valeriusstraat 128 Amsterdam.• • \s Maesstraat 108-,,

J.V.Galenstraat 287 ,,
Mamixstraat 87 ,,
Utrechtsedwarastraat 122 ,,
Kalkmarkt 6 ,,
Waddenweg 68 ,,
Stalinlaan 88 ,,
Pasoalstraat 4 ,,

KAROVA Van Hogendorpstraat 163 ,,
DfWAGENAAR • . - Latraastraat 234 ,,
INDOIESIE (redactiebureau) ïï«Z»Voorburgwal 185 ,,
W*JONK' Vierwindenstraat 27 ' ' ,,

SS Willem Gastaaf van EAAHEK, geboren te Kampen, 30
^ September 1920, journalist, gewoond hebbende te

'Amsterdam, Roelof Hartplein 15-1, is op 19 Augustus 1946
vertrokken naar Kortenhoef, Moleneind 23. -

/ \n Hendrik Oora van EIJKEREH, geboren te Amsterdam,
29 December 1905| orgelmaker, gewoond hebbende

^ Jupiterstraat 4 te Amsterdam, is op 17 November
- 1947 vertrokken, onbekend waarheen.

Herengracht 187 Arasterdam
Korstjespoortsteég 1 ,,
Amstel 168 ,,
Hw.Herengracht 35 » »
Lijndenstraat 34 ,,

J.J.KRIJNE

MtURBAOH

F»ZOCH

B2
jf<ü



Ho.it B. 38642

Betr** "Spartaeus".
Bijl* s één*

's-Gravenhege, 22 December 1948.

rtr

E HE l M

Blijkens een bij mijn Dienst binnongekonen

bericht «aren de in de bijlage vermelde personen

in Juli 1948 geabonneerd op het orgaan "Sparta-

cus" van de Ccraanmistenbond Spartacus»

Ik moge TT verzoeken mij in kennis te rillen

doen stellen met hun personalia en verdere voor

mijn dienst van belang zijnde gegevens, voor

zover niet reeds eerder door U opgegeven*

HET HOOH) f AH DE DIüKST,
voor desef

J .G .Cr abbendaïa.

de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
A nat e r d a m.



Ab onné ' s van h e t b la d_"_Sp ar t a c u.s''.

j.v.d.Heurael,*
W. Holtwij k.*

L.A.Heiderberger,."
Harderveld,

ir.. 3e 1 13e m v/. i. K *—

Wagener,*
n. Be en *

Lobler.x
I£. Zwager, ̂  —

Dekker,/ —
j.Bonneveld," ~

* Ab.oeldrich,/" <
t J .J^aartfë , *: —
. . B.de Jong, -^ v~

. ,;.Lieulenkamp, ' -
C.Hindaal,-' —

, J.v.d.Y/erff ,K
A.Karper, *•' --
P. de Brune,v —

. De xorte,-' —
J. v. d. Heuvel^ ~-
j.Goerraan, / —
K.ICroese,
L. van «t
Op 't Eynde

*G-roeneveldx

^
"

Simons
H. stokvis -L -
P. Staal v, -
Helder i- * —
yan d. Hoe ven '
jonge jan -v -r

rC.P.de G-raaf —
J. ',7.11e i j er K — *~~

d.Heijden^--*

O.Schwaab' —
J.TinkiK — -
Streefkerk^*»

G.Rutte ^
L.Beers " •
H. Ui epgrondji.
Dekker T —
H.Bavias , —
leaiapf*

C. ̂ . d. Meer -"' —
G- . Os inga - —
G. J.Wagener-* —
Dijs * —
Daman. ' —
Driebergen^ "̂
Ii. C.Vellekoop x —

Valeriusstraat 128,
l'ic.Haesstraat lOs hs.
?/illenasparkv/eg 44
Henr.Honnerplein 20 hs.
2de J.v.d.Heydenstr.107
Beatostraat 2
J.M.Coenenstraat 12
G-erard Doustraat 57 III
Joz.lsraelkade 99 III
Uiterwaerdenstraat 9 I
Joh.Yerhulststraat 171 bv.
Eerberisstraat k5
Yan Spilbergenstraat 63 II
^esterschelcleplein 6
J. v. C-a lenst raat 287 hs.
Over Amstelstr. 22 III
Rijnstraat -94
Waverstraat 76 II
Blasiusstraat 103 II
Molukkenstraat 95 I
Valkenierstraat 51 I
Molenbeekstraat 7 bel étage
Servaes 17 o ut straat 6
Oostaaanstraat 28 III
J.v.lennepkade 309
Haamgracht 9 III
Lekstraat 162
GovertXPlinkstraat 554 II
Lod.BoiSGotstr^at 18 III
Prans Halsstraat. 36̂ CII
Oranje lïassaulaan 62
Qrijnsenstraat 19 III
Jan Evertsenstraat 83
Jul.v.Stolbergstraat 15 II
Postjeskade 183 I
I'larnixstraat 88

" 87 ir—
lpaandammerdijk 79 III
Eibesstraat 18 I
li'h.Schwart ze straat 12 II
Zogeweg 56 hs.
Lange ITiesel 2 hs*.
2e Boerhaavestraat 56 II
Utrechtsedwarsstraat 122 I
Kalkraarkt'6
Planeetstraat 2
Oterleekstraat 27
Van Kempenaerstr.46
Zonneplein 20
Elauritsstraat 8
Alexanderkade 6
Oterleekstraat ?
Sysjesstraat l
Anna v.Buurenstraat 19 I I"
Ie Heimerstraat 13/11
¥ognumraerstraat '28
Bosch en Lommerweg 147
BtXd"èrdijkkade 110 -II
Jac.v.lennepkade 74 II
ICostverlorenkade 114 II
I'arel Doormanstraat 142 II

Amsterdam Z,

u
t
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w.
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w.
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C.
0.
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C.
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2.1.
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, II
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w.
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17. II
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'Steenhuis" •*""

A. Regeling/
Sa lm •*" .- --
P.v.d.puyl-'
Simon s - —
Suderstadt/

. secreve '
Staphorst & ^
W .Sp ierenburg*
Visser** **•—

t < M.C.v.Vugti*.
\,* Winter *. •-
' Van Wie ringen^

J. J.Weysman*- —
Bood " «—
Terstal .' —
Buisbach' — '
Alhess ' —
'Beidemasschen x
T h. BB r man " - —

r H. Bar end i j k* -~
v Van d. Meer *, *

Mi en Anker -• "
W.Wiering *
B.v.d.Woude— <̂ *
L. Hagen -• -̂ —

- • S.Speyer

E.O.C»0* T—-
Ha leubaar d^ •> — •
H.yarsluis x • —
Mej.li.de Eaadt*
Boefcestein - — — *
A.Bigot- —
llex Wins *»
pr of^jg ^jaithoury
j. van Munster---

s1. v. d. Heuvel'
D.Heynes- —
j. ROOS

A. BOOt A -—
Miohels {
Horst x.
W.SchefferjC
G.Srait < -
Starck-' —
Talk^ — — •
H.Symonsv
J. ETaraat '

Hof kamp
G.J.Sram ̂
H. Lever '
I.van Liempt

Walt er -v
Wijngaarden

Ie Atjehstraat 166 hs. Amsterdam
'Tewtonstraat 22 "
Bankastraat 26 III "
Agatha Dekenstraat 35 III "
Stolwijkstraat 49 II "
Wilhelminastraat 197 III "
P.Langendijkstraat 43 III "
He roatorstraat 43 III "
Chasséstraat 18 hs. . "
Wilhelminastraat 176 hs. "
Jac.van Lennepstraat 52 III "
Adm.De Euyterweg 162 II "
\farmondstraat 183 "
Jac.v.lennepkade 231 hs. "
Heinier Claszenstr.21 I "
Hoofdweg 354 III '"
Schimmelstraat 52 hs. "
Joh.Pranklinstraat 18 II "
J.v.Andringastraat 28 I f!
Sohimmelstraat 77 II . "
Latherusstraat 72 "
Hoeksewaardweg 27 • "
Tasco da Gamastraat 7 hs. "
3e Schinkelstraat 54 III "
Ie Atjehstraat 110 II "
Waddenweg 68 "
Weteringstraat 44 I "
Valkenburgerstraat 159 "
leidsekade 51 "
Zeedijk 3 "
C.Z.Voorb.Wal, hoek Hoogstr. "
Ghasséstraat 10 "
I.Ieidsedw.str,. 198 II »
Spinozastraat 5 "
Lekstraat 1%> "
Kr.Ivlydreohtstraat 56 »
ïopaaeetraat 21 "
Corn.llrusemanstraat 529 ? "
Des Presstraat 9 ".
Van Ostadestraat 240 I "
IQ.Kattenburgerstraat 114 "
Ziezeniskade 19 t)V. "
Leidsekruisstraat 32 I "
Fova Zemblastraat 60 "
Oosteinde 26 "
Sarphatistraat 145 "
Hoogte ICadijk 104 "
Valkenburgerstraat 87 "
ICramatweg 81 "
Amstetdijk 121 »
Rivier en.lg.an 156 !'
Amstellaan\6 . "
Marathonweg 53 • "
IJarathonweg^ 80 • "
G-eleenstraat 15 ft
Molenbeekstraat 2 . "
Ger.Terborehstraat 13 bv. "
P.Basstraat 14 "
Van Ostadestraat 282 M

Bronckhorststraat 9 II "
77.de Withstraat 74 III "
Commelinstraat 21 (211?) "
Sumatrastraat 239 "
Rustenburgerstraat ' "



' wor les
x 3. Roos

J.Iï.Buman x
H.Bartholome/—*
•jfTAlderding «.•"""

B.de Vries K.
J.Banen K
J.Smit •*
De G-1-aafx.
Anne v. d. Berg A.-
Stavorius -
Hagen-Bodijk'
Th. Har s man- x '—
Bosman *. —
H. Snufte lot ^
Horopu.
Le Jon(g?)>;
•J.van Kluyve/-
ICarova *- \JL*^'V

' J .L.Bood *•
- ̂ .Brookman-^
"Ons Baken"
J.Blanes /-
D.HagenaarK
Rijswijk*

Van d.Schraa*
Huymerinck *
H.W.Harman -
Indonesiap
'R.Hornstra ̂
ITiesink ̂
Voorwinden^
C.Dreves "
Van Doorn^;
Hartnack ~
Derksen-t
W.Bijmolt "

Bruinmelen*

LT. Bakker *>
B. W. piet er Ie
K.Smit -
J. Schat -~
Westerborgx
W.v.d.walx

H«D.Reiman \n d.Berg *

I.J.S.M.Sormani-
Spits JT
P. Sy brandy
J.Bleyer * •—
Kommenhof f x,
Lunnen-
Kers ̂
vI.C-.Kok *
W.,

Argonautenstraat 44 Amsterdam
Carillonstraat 20 "
Oosteinde 6 "
.Geueznkade 29 "
HaroM'i jnstraat 5 "
Lumeljstraat 46 "
Pascalstraat 4 "
P.iouwstraat 54 "
J.v.Andringastraat 31 "
plaatijzer\veg 58 " .
J.Banckertweg 17 "
Uiterwaardenstraat 53 "
Archimedesweg 94 "
Adm.De Ruyterweg 47 "
Eooseveltlaan 204 "
S.Y/illemstraat 16 "
Baffinstraat 13 II "
Sassenheimstraat 88 II "
Orteliusstraat 51 "
Solebaystraat 34 "
Van Hogendorpstraat 163 "
Lucellestraat 28 III
J.Haringstraat 3 II "
Baffinstraat 25 "
ïlerwedeplein 56 b.beli "
Lutmastraat 234 "
I).Blesstraat 9 "
Van Houweningenstr.77 . "
Insulindeweg 188 I H

Ie Oosterparkstraat 32 III "
Spinhuissteeg 10 II "
0.Z-Achterburgwal 185 "
R.IIartstraat 12 I "
Bilderdijkfeade 67 bel et. "
Andoornstraat no.? "
Olypiaweg 51 III "
Waalstraat 178 III "
Hoendiepstraat 46 "
Lijnderstraat- 34 "
Valeriusplein 8 "
Jos.Israelkade 44 "
Willemsparkweg 178 "
Lomanstraat 48 II "
Van Wouwstraat 81 III "
Rustenburgerstraat 144 "
Saffierstraat 99 "
Comraelinstraat 105 'III "
H.Claesaensstraat 40 "
G.FlJ-nckstraat 128 "
.Ceintuurbaan 235 I "
Kattenburgerfcruisstr. 2l(?)(3x)"
Pahrenhe;itsingel 21 "
Javapleii^,13 III "
Tagenaarstraat 40 II "
Chasséstraat 11 III "
E.Peithstraat 2 III "
Borgerstraat 58 II "
Vondelstraat 60 III "
J'ann.Sctioltenstraat 11 III "
Vierwindenstraat 27 • "



-4-

B»J.Alwijcfeer
S.de vries v
H.Velthove' '
J.Schouten ^
Pels *

H.G.Wnk* —
Van d.Veer4. (
"De Vrijdenker",.
D.van Zanen-r*
H. Zi j Ir
W. Blauw
liï.Byleveld'

De Boer *•
M.P.Berties '
H.Boon *
J.H.W.doener
P.Otto •
W.J.Maaners ^
ie j.S.D.Mannoury *
j.Menist-Kaapis v

J.ö.ter Veer

E-v.d.Berge-Sjerpx
Betherm' •
Van d.?jerf /
Tapperwijn-* —
Sc herpenzee l-"
A.Mulder v/d Roest
Leeuw •*•
U.de leeuw2"
Kleinsma-H —
A.jansmax
De Jong *•
2r.G-rouw -
G.v.Ei'jck- ,
j.Bleyerveld'.

Bul t er man* —

Iieijer
Hoat'

Pu bat •"
S.Brands "
MW.J.Bonneveld
]?. JT o l-Har t man y
j'.Haanraads-'
L.Hart *
Vermeer -^

K.A..Dreesmanx'
BoekschotenfC
f.

Ih.Korpeshoekr
M. Me i j er 'K
C.liere K

M.W.Gr.Hoj endorff

2e.Oosterparkstr.161
Sleutelbloemstr.15
Vegaatraat 38
Ranonkelkade 12 I
Kinkerstraat 111
Vondelstr .-92 boven
Weespsrstraat 8 hs
ïuinstraat 252 H
Postbus 393
".yesterdokstraat 15
Groenburgwal 55
Argostraat 56
Boerhaavestraat 73 I
Archiraedesweg 76 H
Weesperzijde 132 H
Balistraat 120 H •
Javastraat 125
ïugelav/eg 40 III
Ie,Jan Steenstr.74 I
Roelof Hartplein 15 I
Corn.Uruseraanstr.25 II
Portelstraat 8 I
Dovenetelstraat 35
Perd.Bolstraat 164 II
2e.Jan Steenstraat 88 II
Zocherstraat 20 III
Kanaalstraat 30 I
Admiralengracht 168 III
Willem Schoutenstr.55
Stolwijkstraat 18 III
I'eizersgracht 9
ïilanusstraat 33 H •
's-Gravezandestraat 18
Celebe.sstraat 49 III
Oostelijke Handelskade 26 III
Plantage ï.luidergracht l
ïugalaweg 37 III
Jupiterstraat 4
:Cramatv/eg 85 H
Dapperstraat 12 II
Weesperaijde 37
Solastraat 16 I'
ïugalaweg 122 I
Halmaheirasjjraat 31 II
Batavierstraat 23 H
le.Atjeh-s^raat 97 I
Gijs.v.&nstelstraat 2 III
Van d.Waalsstraat 21
3e.Oosterparkstraat 186
Molukkenstraat 46 II
Lutmastraat 196
>Van Eeghenlaan 10 Hs
'2e.Jao.v.Campenstraat 140
ïurnerstraat 31
Dintelstraat 96 hs
ïitiaanstraat 46 hs
Prinsengracht 850
Van Spilbergenstraat 92
Horte Houtstraat 38
ITw.Prinsengracht 2 Hs
Amstel 167
Oude Schans 10
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gtiea i,amie *
1*1. èUJjemaire x

Sul t er

Erinseagracht 989
Keizersgracht. 760; Hs
Alexanderstraat- 4
Keizersgracht.. 522

108
Here&gracht 187
Westeiade 11
lüeidsestraat 29
Utrechtsestraat 30
ICorsjespoortsteeg l
ütreehtsedwarsstraat 164
Bilthoveastraat 114
Oo.de IJselstraat 12.
ÏÏithoorastraat 1,8 hs
Amstel 168e
Spiaozastraat 25 IX:

Wijdeaesserstraat 31
ijlieoweadam:

136 Is
|%£al8traat 23x1 17 .11
|-0gastr^at 23 I

d@,.&g.mastraat 2Q II.
80

14 :
19 I

Bdammsrstraat 54
G^v^d Ye^as traat 1511)
~^" ' " '' ' 35 » '.
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Fo. 484 - Geh.Pers.

Betreft

Antw. op

t Orgaan "Spartacus1*

Volg r

2 5 APR, 1949

Ho. 38645, dd. 22-3-49. OP KAART

DAT:

PAR:

Genoemde Van Maanen is genaamd Willem Gustaaf
van MAANEN, geboren te Kampen, 30 September 1920, van
beroep journalist en woonachtig te Kortenhoef op het
adres Alambertskade 23- (Postbestelling Vreeland). Hij
is gehuwd met Geertruida Egberta LOEFF, geboren te Epe,
11 Juni 1922. Uit dit huwelijk is één kind geboren op
27 Februari 1947, genaamd Hester Pauline.

Van Maanen voornoemd is geabonneerd op het orgaam
"Spartacus", welk blad hem door de Posterijen wordt be-
zorgd. Verder is hij geabonneerd op "de Groene Amster-
dammer".

Van Maanen en zijn echtgenote z|jn twee heel rus-
tige mensen, die zich plaatselijk nimmer met politiek
inlaten. Hun woning is erg afgelegen en zij leven, zon-
der zich met andere dorpsbewoners te bemoeien, erg te-
rmggetrokken.

De indruk is dat Van ÏÏaanen op de hoogte wil blij-
ven van alles wat zich op politiek gebied afspeelt en
daarom op verschillende tijdschriften is geabonneerd»

Van enige extremistische activiteit is alhier
nog nimmer iets gebleken.

De Bilt, 21 April 1949»



No. 484 - Geh.Pers,

Betreft

Antw. op

: Orgaan "Spartacus".

Ho. 38645, dd. 22-3-49. OP KAARÏ

DAT:
PAR:

K'icolaas de Cleen en niet JDe ChleenTgeboren te Spaarndam,
thans gemeente Haarlem,8 Augustus IBÖJ?,Nederlander., zonder be-
roep,woont te Leersum,Meester Bosweg Ho.B.96»

3ij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de
antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende;
Kicolaas de Cleen is een zaon van Jacobus de Cleen en Jansje
KollenbergJMicolaas de Cleen is op 30 September 1914 te Amster-
dam gehuwd met Maria Petronella Does.geboren 25 Juni l891,welk
huwelijk op 8 April 1919 door overlijden van laatstgenoemde is
ontbonden*0p 16 Juni 1924 is Nieolaas de Cleen gehuwd met He lens

o £ \, geboren te Amsterdam, 2? April 1905*0ok dit
r tweede huwelijk van De Cleen is te Amsterdam gesloten.Uit het

huwelijk De Cleen-Does is één kind en uit het huwelijk De
De Groot zijn tot op heden vijf kinderen geboren,waarvan één.
jong en.Het oudste Kind is thanfe gehuwd en go jaar,terwijl de
jongste vijf jaar ouö is»

Voor haar huwelijk genoofc het oudste meisje op zedelijk ge-H
bied een onguastige reputatie«Verschillende keren is zij van <
huis weggelopen.zeer waarschijnlijk mede als gevolg van de min-*1,
der goede verstandhouding met haar stiefmoeder»

Het gezin De Cleen vestigde zich op 2 Mei 1936 in de gemeen- i
te Leersum,Meester Bosweg Ho .B .96 .Het kwam toen uit de gemeente'!
Amsterdam,aader adres onbekend.Zeer waarschijnlijk is de hierb@rj
doelde lücolaas de Cleen te Amsterdam wefckzaam geweest bij de
Gemeentelijke Brandweer .Hij is thans gepensionneerd van de Ge- l.
meente Amsterdam* j

Gedurende zijn verblijf te Leersum heeft Be Cleen zich doen i
kennen als iemand die de Communistische ideeën is toegedaan«Als j
zodanig treedt hij echter niet op de voorgrond, voer t gee..n pro-
pagande - althans geen openlijke - en voorzover bekend i's hij
dato ook geen, lid van Communistische Partij Wederland.Alhoewel
Be Cleen lezer is geweest van het dagblad "De Waarheid'1,krijgt
hij die courant thans niet meer thuis bezorgd»De Cleen is ech-
ter wel geabonneerd op het orgaan "Spartacus'*,welk blad hij dan.1
ook geregeld ontvangt* '

Afgezien van het vorenstaande,staat de familie De Cleen te
Leersum gunstig bekendfTn de dagelijkse omgang zijn ze eerlijk 1
en betrouwbaar en niemand ondervindt ooit enige overlast van |
hen» i

Fieolaas de Cleen,noch één zijner familie- of aangehuwde fa- ;
milifcleden worden genoemd in de administratie der Politie of \e F.H.A. te Leersum» . i

ffe Bilt, 21 April 1949* !



Ho. 484 - Geh«Pers*

Betreft : Orgaan "Spart acus".

Antw. op ; No. 38645, <3d. 22-3-49,

o? (NAAKT
ACD/Jtlfo
DAT: *lj-So

PAK:

O

O
\-

GEQRaiO ZMGLI, geboren te Laren (UU) ,
17 Augustus 1917, van beroep timmerman, wopnt
te EemneSjLaarderweg no.96a. / .'
Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld -
onderzoek naai" de antecedenten van voornoemde
£anoli bleek het volgende. , -
WILHmttTS GEORGIO ZAIOLI,is een zoon van — ,
Hendrikus Guarri Gelestino Zanoli en Johanna
Jaeoba Snit.
WILHELMUS GSOfeö-IO EM01I is gehuwd met HENDEI-

SOHHQHHO'VilK , geboren te liar en (IH) . 1 1 Janwtói' " " ' '
. .

-WX3JHELMJS GEORGIO ZMOLX,is geabonneerd op het
orgaan w Spart acusw, uitgave van de Communist en-
bond Spartacus*
Beéds enkele malen bezocht hij een vergade -
ring van de öoauaunisten^die gehouden werd te
Laren(HH). . *
Volgens niet officiële berichten moet zijn -
vader in de maand Januari 1945 in het kaâ » -
KMauthauaen** in Duitsland overleden zijn.
Hij werd .door de Duitsers daarheen vervoerd
omdat hij verdVcht wsrd Communist te zijn.
Inderdaad stond vader Zanoli alhier bekend als
een 'vurige Communist.
D® familie Zanpli is van Zwitserse nationali-
teit én nimmer genaturaliseerd.
De moeder van WILHEIMJS GEÖEGIO ZAUOLI,i» - '
Roioas Katholiek van geloof , doch daar vader -
Zanoïi er geen geloof op na hield zijn all»
kinderen ongedoopt gebleven.
WILHELMUS GEORGIO ZANOLI, komt niet voor in de
administratie van de Politie en P.R.A.te Eem-
nes.Over het algemeen staat de familie Zanoli
te Eemnes,ni«t gunstig bekende -
•̂ij hebben een antipathie tegenover het ge-
stelde &ezag<> _ • * ' • • ' ' •

De Bilt, 21 April 194-9 •.



Batr.t

&

O
.

K •

O

Hierbij moge ik 9 medodelen, dat, blijken»
inlichtingen uit saer betrouwbare bron, d«
navolgende personen geabonneerd zijn op het r
orgaan ^partaeu**, uitgave Taai do Ck»uatnii»teii*
bcsnil SpartacnsJ

49
«96 t« Leersn»

T Alasiberb stade 15 t* Yreelaftd

. , voovïEotKfc t Hwcuili&s&ê*m?**
dat in

114 C.P.I. <m

Ik woy* ü ¥«rïOök«n «i| ontrent had «»
ijk t« willwi

BET HOOH) 7JUÏ M DTENSï,
voor $*8»i

**"
U t r • e h t.
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Verbinding No i 102

No. 22 s 1-4-1949
Onderwerp :"Spartacus"

KAART

DAT:
PAR;

Datum van ontvangst bericht t 31-3-1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

Waardering bericht s
Tevens bericht gezonden aan » a/Frocureur-Generaal. fgd. Directeur van

Politie te Amsterdam.

o
Medewerkende instanties

Ondernomen acties

: gene

s gene

O

\:lTer voldoening aan het gevraagde bij Uw schrijven,dd.22 Maart 1949, No.

38645,onderwerp«"Spartacus",heb ik de eer U te berichten.

In uw schrijven genoemde J.van Herwijnen is genaamd:JOHAMES ADEIANUS GEORGE
van HEEWIJJSM,geboren op 4-11-1889 te Delf t,kunstschilder,wonende te Bergen(Nh),
Eeuwigelaan 18.

Hij is voor de 3e maal gehuwd,thans met Dina den Eerzamen.De twee voorgaande
huwelijken zijn door echtscheiding ontbonden.Heeft geen kerkelijke gezindheid.
Betrokkene woonde vanaf 17-HO tot 20-10-36 te Amsterdams

,, 20-10-36 ,, 9 -11-40 te BERGEN)Nh)
,, 9 -11-40 ,, 12- 2-43 te Schoorl
,, 12- 2-43 ,, 14-12-45 te Brmelo
,, 14-12-45 tot heden te BERGEN(Nh).

In de politieadministratie te Bergen(Kh)komt hij niet voor en omtrent zijn poli-
tieke richting kan niets met zekerheid worden gezegd.

E I N D E .

Een(Hh),4 April 1949.



' G S H 3 I II.

Verbinding: 'BTijkspolitie.
No:j? C.7.D.
Onderwerp: Inlichtingen.

9 April 1949.

Datum van ontvangst:

Betrouwbaarheid berichtgaging,

Waard er ing ber icht:

Tevens bericht gezomden aan:

Betrouwbaar.

a.
van Politie te Amsterdam.

medewerkende instanties:

Ondernomen acties: Politieonderzoek.

•iDer voldoening aan het gevraagde bij uw schrijven d.d.22 jsaaart 1949 |
no:38645 Geheim betr:"Spartacu3",heb ik de eer u het volgende te
berichten:

l CORMELIS GÜRüISk is geboren te GRUuTEBROïïZ t4 Maart 1880,van beroep
timmeripan met als bijbetrekking koster Wed*. Her v: kerk, wonende te
GROCTEBROïïK,P«J.Jongstraat nr:87.
Voor zover is na te gaan ia hij lid van de communistische partij.
Hij moet niet in staat geacht worden propaganda te voeren,doch is
meer esn meeloper.

nog niet in mijn kaartsysteem voor.

Gr oo te broek., 9 April 1949,



G E H E I M ,
terbinding ÏTo.l02é
No. 19. 28 Maart 1949
Onderwerp : Inlichting en abonné "Spartacus" *

Datum van ontvangst bericht i 28-?- '4-9 •
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Waardering bericht :
ïevens bericht gezoiüen aan : a. olitie te Amsteroa m

b... ....... *
Medewerkende instanties ;
Ondernomen acties :

ïer voldoening aan het gevraagde bij Uw
schrijven d.d, 22 Maart 194-9»Ho.38645 Geheim,onderwerp
"Spartacus",heb ik de eer U het navolgende te berichten:

Met de in Uw boven-aangehaald schrijven genoem-
de Groot es, Winkelerweg,winkel, wordt naar alle waarschijn-
lijkheid bedoeld;jEeunjLa GBOOtEBjS,geboren te Schagen,20
December 1882,gehuwd,1ï®derlandJer,van beroep landbouwer,
wonende te Winkel,Langereis,No.S.15.

Deze persoon was voorheen een op de voorgrond
tredende figuur in de afdeling van de voormalige Sevolu-
tionnair Socialistische Arbeiders Partij(E,S.A.P.) te
Nieuwe Niedorp en bekleedde daarin vermoedelijk een be-
stuursfunctie*

Grootes was iemand die behoorde tot de zoge-
naamde "vrije"groep in die partij en stond bekend als
een zeer oppositioneel persoon.

Thans treedt hij echter op politiek terrein
niet meer op de voorgrond»

Alhoewel dit niet met zekerheid bekend is,
wordt vermoed dat Grootes thans is aangesloten bij

r de Communistische Partij Nederland»

"Einde."



ff E H S I M

Verbinding: Rijkspoli t ie. ,

No: ^ C.V.D.
\~s

Onderwerp: Inlichtingen.

9 April 1949,

Datum van ontvangst:

Betrouwbaarheid berichtgeving.

Waardering bericht:

Tevens bericht gezonden aan: a. .

Betrouwbaar.

Directeur van Politie te

Medewerkende instanties:

Ondernomen acties: Politieonderzoek.

Ter voldoening aan hè tïrge vraagde bij Uw schrijven d. d. 22 Maart 1949
no:38645 Geheim be tr: "Spar tacus", heb ik de eer u het volgende te

, berichten.
van REISÏ BOBKCDIJK is geboren te TOERVERSHOO]? , 6 Mei 1882,

van beroep landarbeider .wonende te VENHUIZEN» V«no: 13.
Deze persoon is lid van de communistische par t i j:. Ofschoon van hem
niet meer verwacht kan worden dat hij actief is in die partij, is
het toch wel een persoon die tracht de beginselen van zijn partij
te propaganderen.
Hij komt reeds voor in het kaartsysteem.

"SINDS"

Groot0broekf9 April 1949.



G E H E I M .

Verbinding No. 102

Ho. 29 25-3-1949

Onderwerp : Inlichtingen.

Datum van ontvangstbericht : 5 April 1949

Betrouwbaarheid berichtgever : Betrouwbaar.

• Waardering bericht : Hoed.

Tevens bericht gezonden aan : a SSQQ4SQVK-*eA€(rMU .fM*. P.lr.ep.teur. van.
ïolitie te Amsterdam.

Medewerkende instanties

Ondernomen acties

Ter voldoening aan het gevraagde bij Uw schrijven,
dd,22-3-1949,no.38645 GEHEIM,onderwerp:inlichtingen,heb
ik de eer tl het volgende te berichten ,;

^ | JOHA1 MAÏÏDEMAKER ,geboren te Alkmaar,3-12-1908,kantoor-
f bediende,wonende te Oudkarspel,A.161 in de gemeente $an-

gedijk,vestigde zich dd.12-7-1939 in de(ze gemeente,komen-
de vanuit de gemeente Alkmaar,aan het adres Asterstraat
nr.3.
Hij is als boekhouder werkzaam bij de fa.Mol en Blom te
ïïoordscharwoude.
Hij staat op zedelijk- maatschappelijk- en politiek ge-
bied gunstig bekend,en komt in de politieadminstratie
.niet voor.
Hij kan zich niet verenigen met de ideeën van de O.P.N.,
noch met die van de P.v.d.A.,en voelt zich vermoedelijk
aangetrokken tot de S.D.A.P.,zoals die partij voor de
oorlog bestond.
Hij trad op politiek gebied nimmer op de. voorgrond.

EINDE.

Langedijk,6 April 1949.



G E H E I M.

VérbiMisg j 102.
Bö. lp. ' * • • ' • , 6 April 1949
Ótóderwe*pj

Datum van ontvangatbericht t . ,
Betrouwbaarheid: berichtgever r Zeer, betrouw/baar. .
Waardering bericht : "•''.-"'-.{• ; . . .
TeTEena bericht gezonden aan i fetroo.: -Gen. fgd. Dir. van Politie

. b.. . . te Amsterdam.
Medewerkende instanties . j u Rijkspolitie.
Ondernomen, aotles t gene.

11 Ter voldoening aan het gevraagde bij Uw schrijven dd.22 Maart 1949,
No.38645 Geheim?onderwerp:"SPARTACUSt,heb ik de eer U het navolgende
te berichten*

tle. Hendrik Eand.geboren te Hoorn 7 Juli 19l6,van beroep bloemist,
fzelfstandigjvoorheen wonende te Nieuwe Nïedorp D.2o6,is op 26-11-
*é8 geëmigreerd naar Amerika Horth Caroline .Hij was links georien<l
teerd doch geen communist.Hij trad politiek niet op de voorgrond.

2e. Johannes de Weerd,geboren te Leerdam,30 December 1907»van beroep
krui denier,wonende te Ni euwe-Fi edorp, Dorpsstraat Mo.B.lOó.Was
voor de oorlog lid van de R.S.A.P.Doet voor zover bekend niet aan
politiek.Treedt niet op de voorgrond.Staat gunstig bekend.

y» l 3et Cornelis Wei.1,geboren 24 October l877,te Haarlemmermeer,van be-
roep landbouwer,wonende te Nieuwe-Niedorp,Moerbeek C.53.Is een j
kleine tuinbouwer die niet aam politiek doet.Staat gunstig bekend,

^ tSe* Coraelis Wei.1. geboren 26 Maart 1914 te Callantsoog,van beroep kauH
toorbedoende,wonende te Nieuwe-Niedorp,Moerbeek C.53.Hij is ver-

t moedelijk lid van de Partij v/d Arbeid.Hij treedt op politiek ge-
bied nimmer op de voorgrond.

^1 4e. Ari§n_Art8. (Aarts bestaat te Nieuwe-Nieiorp niet),geboren 18 Janu-j
ari 1̂ §5 te Nieuwe-Niedorp, van beroep wegwerker,wonende te Nie
Ni edorp,Dorpsstraat B.125.Hij is vermoedelijk lid van de Partij
v/d Ar b ei d* Was voorheen lid van de 8.B.A.P. .Doet niet aan folit.

-f 4e.aAriên Arts.geboren 4 Juni 1907,te Nieuwe-Niedorp,van beroep ge-
meente werkman,wonende te Nieujiwe-^iedorp B.87» Is vermoedelijk
lid van de Partij v/d Arbeid.Was voorheen lid van de S.D.A.P.Doet
niet aan politiek.

5e. Ge r rit de Vries» geboren 3 April 1915 te Nieuwe-M e dorp, van be-
roep loodgieter,wonende te Nieuwa-Fiecterp,Dorpsstraat B.130.Heeft
een flink loodgietersbedrijf.Doet niet aan politiek en is vermoe-
delijk niet bij een politieke partij aangesloten.

. Cornelis jSroot, (C .de Groot is te Nieuwe-M edorp niet woonachtig)
geboren 29 Juli 1896» te 0"dBthuizen,v«n beroep visventer ,wpnende
te Nieuwe-Niedorp,Dorpsstraat B.52.Is vermoedelijk |1& van de Parj
tij v/d Arbeid.Treedt op politiek gebied niet op de voorgrond. i

X t7e ' Jan Hart.geboren te Winkel 4 Januari l893,van beroep drogist,wo-
nende te Nieuite-sriedorp,DorpS8traat B.16.Is vermoedelijk lid van j
de Partij v.d.Arbeid»Bezoekt nimmer politieke vergaderingen en
treedt op politieitgebied niet op de voorgrond.

8e. Pietpr Eain.geboren te Abbekerk 18 Pebruari 1891,van beroep land-,
arbeider,wonende te Uieuwe-Niedorp,Dorpsstraat B.11.Doet niet aan
politiek.Is vofcr zover bekend niet bij een politieke partij aan-
gesloten *Bez&ekt^Blmmer politieke vergaderingen.

9e. Gornelts Koorn. igebören te Den Helder 2 Juli 1902,van beroep tuin<
bouwer,wonende te Nieuwè-Niedorp,Terdiek A.99»Is lid der gemeente
raad.Was voorheen lid van de R.S.A.P. .Tegenwoordige politieke par
tij onbekend.Is geen communist.



llOe. Tapxea Jacobus Kui.1 per;gébofën té Schagen 7 Juli 1902,van be-
roep landarbeider.wonende te lïieuw^Medqrp^ïperbeek C 26.
Doe t, voor zover bekend biet aan politiek. Staat" gunstig bekend.

|llé. Matthi.ts Sepers.geboren 25 April 1910 te 2feeterwpüde,van be*«<
roep uitvoerder,mnende te NieüW-Kleddrpj^örpBstraat B.272.

fBezeekt Bimmer-poiritieke vergaderingem.Doet,voor zever bekend
niet aan politiek* :

112e* Geg»it''^te&o;taat&.^ gelaroea 4 JuKi 1908 te Zi^pe.besteller bij de
P.T.T. .woaeende te Nicuwe-iriedorpVItorpsBtraat B,50,Is lid van

natr .ilÉ8*liSt4J v.d * Arbeid, e» i lid:-;-Ta»B d* gfeÉeenteratóL.Was voorheen
"• de S.D*A.P».

"einde*. :> .
Heerbug0wasrd,& Jl^ril 1949.

u «y, . J »
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G E H E I M .

Verbinding No. 102.
Ho. 72. Datum: l April 1949 .̂
Onderwerp: "Spartacustt.

Datum van ontvangstbericht: 22 Maart 1949.
Betrouwbaarheid van berichtgever: zeer betrouwbaar.
Waardering bericht :
Tevens berlchjb gezonden aan :a«f rooureur-Generaal, fgd. Directeur van

b.Politie te Amsèrdara
Medewerkende instatties :
Ondernomen acties :

Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven d.d. 22 Maart 1949, No.
38645 geheim, onderwerp: "Spartacua", heb ik de eer U het volgende te be-
richten. |

/ f Gornelis Bakker, geboren te Enkhulzen 22 Juli 1896, landarbeider, ;
wonendePatrlmonlumstraat No. 38 te Enkhulzen Is gehuwd met Klasiena Anna
Gorter, geboren te Grootebroek, 5 November 1894.

Betrokkene heeft vroeger een bloembollenhandel gehad In de Streek» ;
Door onbetrouwbare handelspraetIjken la die zaak failliet gegaan. Tijdens
de bezetting blijkt hij zich schuldig gemaakt te hebben aan zwarte handel.
De laatste paar jaren is nlj werkzam geweest bij zijn broer, wonende Spaans-
leger te Enkhuizen. Hij la een zeer vreemd persoon» Als men andere mensen
vraagt naar C. Bakker, dan zeggen ze j"0, die comioAnlst1' of iets dergelijks.
De oorzaak moet ten dele gezocht worden in het feit dat hij failliet ging en
zijn broer een beste zaak heeft, dat hij gedurende de oorlog te gemakkelijk
geld heeft verdiend met zwarte handel en dat de man zelf niet deugtfr om
zijn onbetrouwbaar karakter. Zijn broer heeft een hekel aan hem. Niet werd
geconstateerd dat hij communistische lectuur leest. Hij la thans werkloos.
De P.v.d.A wethouder P* Rodenburg alhier komt veelvuldig bij hem, waardoor
aangenomen mag worden dat hij nog tot de P.v.d.A. behoort. Mogelijk dat j
Rodenburg hem met die bezoeken vereert om hem nog te behouden voor de P.v0d»
A» (Stemmenmaterlaal) * De overtuiging ba staat dat wanneer deze bezoeken
ophouden hij zal afglijden naar de C.P«N, kant en dat hij thans behoort
tot de linkervleugel van de P.v.d.A.

Hij komt niet voor in de politieadmlnistratie alhier.

E I N D E .

Enkhuizen, 1-4-49.



G E H E I M

Verbinding N»,
N©. 13 üeheim Persoonlijk.
Onderwerp j

Datum van ontvangst bericht t
Betrouwbaarheid berichtgever»
Waardering bericht i
Tevens bericht gejtonden aan !Pr>ocureur-Qeneraal, fgd. Directeur van ïolitie
Medewerkende instantie's :te Amsterdam.
Ondernomen actie's :

Ter voldoening aan het gevraagde bij ïïw
schrijven,dd. 22 Maart 1949»«o.38645»onderwerp "Sparta-
cus",heb ik dé eer Ü het navolgende te berichten:

Meijers,Mels"Jurriaan, geboren te Amsterdam, 16
Juni 1913«bouwkundige,wonende te ̂ en Burg,Siingerweg
No.11 op ̂ exeljkomt in de politie administratie te Texel
niet voor.

Hij is in 1945 te Haarlem gehuwd en heeft geen
kinderen.

Hij is geen lid van een kerkgenootschap.
Hij is werkzaam bij de Wederopbouw te Texel en

aldaar woonachtig vanaf 28 Februari 1946. x
Op politiek gebied is te Texel weinig van hem

bekend,doch hjj is wel links georiënteerd.
Propagandistische activiteit voor een extremis-

Tisch» groep of organisatie is van hem niet bekend.
Toen tijdens een te Texel op 27 Januari 1948 van-

wege de E.V.C, gehouden filmavond gecollecteerd werd
voor de toen stakende bouwvakarbeiders te Amsterdam,
werd door Meijers voor dat doel ook een gift gegeven.

Van Augustus 1932 tot September 1941 en van
April 1944 tot Februari 1946 was hij te Haarlem woon-
AchUg op het adres Santpoorterplein No.11.

« Einde "
Texel,8 April 1949.

af.
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GWBEHWERPïInliohtingen over

St-MMRÏEN.

van sntvangrtbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
¥srtte3*ing; bericht
Tevens- bericht gezonden aan

in.s-taa.tiss
actties

t
t
t

t Procureur-Generaal, fgd. Directeur van
Politie te Amsterdam.

t
r

O:

voldoening: aan liet gevraagde lij üwr ®&hrijven
1§49 lo*S0g45,(ïa^ei^,ondTaErvra^?S8tpsrtst3^

e&e II liet vcjlgenSe "fee terialite.n:- - » --- •
—PXKTEI! HEflJSWlSER,

geboren 11 September- 1907 te Jtlkmaar^van. beroep
gehuwd, wonen de B» 2§ffi "k® St—MssErten, leest
Waarheid", do oh is voor ztexveer ik heb kunnen
vaat Sa CJfcP^F.of haar neven-or-gani0-a.tiea T —

Ifc hesb evenmin^ vast Jcunnetn at ellen tot hij gestbon-
zrau zijn ep het; orgaan "Spaorfesaiis11",

De mogelijkheid "bestaat , état laatst genoemd
hem dusdanig wordt toegezonden , dat het hier moeilijk ia na.

Tot: dusver 1ara£ hij op poli ti eik gelaied nimmer op de
voorgrond eaa Jcwram nimmer met Jttarfeitie of politie in aan—

Hij is iemand die behoorlijk in. de gatan dient te
worden gehouden , hetgeen deaerzijdat aok gebeurd. -- ;

Hij stramt uit een goed gezin eaa zijn vader1 is in
1946 als wachtmeeffter der Koninklijke MaraahaKtsscae: gepensioa
neer-SjToormalige gemeenteveldwaohter van St ..Maarten. -

Sehoorlrl6 April 1§49»
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Hierbij moge ik ft mededelen, dat blijkens Inlichtingen uit
«eer betrouwbare bron, de navolgende personen geabonneerd zi^n
op het orgaan "Spartacus", uitgave van de Coramuniatenbond öpar-

J .van Herai^nan» Eeuwig elaan, Bergen CK.H.)
C .Gort ar t Lutjebroek
Qroot«o. WinköleïTieg, Winkal

de W«edf Yenhlzizen
J.Maandeaaker, A. 161, Oudkarspel
H»Baitid, Kleuiw Niedorp
J. de Woerd, lïoerbeek C*55t Nieuwe Niedorp
C. Wey, Nieuwe Hiedorp
A.Art», Nieuwe Hiadorp
Q*de Triea. Hieuwe Hledorp
Cffdvoot» Hietnre Hiedorp
J. Hart, ÏJietnro Kiedorp
r .Kaln^ Nieuwe Hiedorp
C* toorn» Siettwe Viedorp -
LJ^tiipera* Itoerbeek C ,36, Sleuwe Hiedorp
5Ch.3eper s, Nieuwe Hiedorp
0,Qroote«, Hletiwe Hiedopp

t Snkhuis
H.Hei^era, p/a Alg.Wederopbouw, Koogeratr.a/d Zee, ïexel
P .Heneweer, Stroet B.208, 81 .Kaarten.

Sk noga tï rerzoeken mij omtrent hen »o rol3adig pogell|k
te willen doen inlichten. >

HET mom TAK m DIEKST,
voor dezet

J .Q .Grabbendaja.

Aan de Heer
DlgtrlctscoBaaandant dar Rijkspolitie
te
A l k m a a r (Belloo).



Jbètrefti de WIT Leendert
geb. 7-11-1909
wonende te Moordrecht
Burgemeester tfrandtstraat 3,

Antwoord op
verzoek Dis.noi 3

7 April 1949«

G l H B I M

Leendert de WIT,geboren te Moordrecht 7 November 19Q9,wonende
te Moordrecht,Burgemeester Brandtstraat no.3*Bij een dezerzijds
vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de antecedenten van voor-
noemde persoon,bleek het volgende i

Leendert de WIT is een zoon van Arie de WIT en Ida van der
WEIJIU,welke beiden zijn overleden.Uit het huwelijk van A.de WIT
en I,v*d»WEIJDE zijn behalve voornoemde Leendert, ge boren:
Marie de WIT,geb. te Moordrecht 16-8-1897,gehuwd met DaniSl de
WILEB,wonende te «oordrecht, en
Maria de WIT,geb. te Moordrecht 15-8-1900,gehuwd met Arie Womter
SCHILT (overleden),wonende te Gouda*

Leendert de WIT bezocht na het verlaten van de Openbare Lagere
School te Moordrecht,d» Ambachtschool te Gouda,afdeling schilde-
ren en de Ambachtavondschool*

Hij is niet in militaire dienst geweest,daar hij werd afge-
keurd*

Hij is op 16-2-1931 van Moordrecht vertrokken naar Botterdam,
Boomgaardstraat 78 &iOp onbekende datum vandaar naar Koog a/d
Zaan en vandaar op 16*8-1935 naar Zaandam.Op 30-10-1945 van
Zaandam naar Moordrecht.

Hij is als schildersknecht werkzaam bij J.v.d.PANHE te Moor-
drecht, staat als een goed vakman bekend,terwijl op zijn gedrag
niets valt aan te merken.Hij is vermoedelijk georganiseerd in de
moderne schildersbond,behoort tot de Vrijzinnige richting in de
Nederlandse Hervormde Kerk,doch bezoekt deze nimmer»

Hij is abonné van het weekblad "SP&RTACUS", hetwelk hem wordt
toegezonden uit_ Zaandam.?

Leendert dëWIT is op 25-4-1935 te Zaandam gehuwd met Alida
Ja c o ba KOK, geb. te Zaandam 12-11-1914. Ui t dit huwelijk zijn ge-
boren Arie Jacob de WIT te Zaandam op 17-6-1937 en Nieneke t«r
Moordrecht op 5-3-1947»

Betreffende de echtgenote en de schoonouders zijn geen gege-
vens bekend»

Be zwager van Leendert de WIT .voornoemde Arie Wouter SCHILT,
geb. te Leiden 5-8-1901 is vrijwillig in Duitse krijgsdienst ge-
gaan bij de Hachrichtroepen en op 26-5-1944 te Mifins gesneuveld»

Leendert de WIT,alsmede diens overige familie,komen in de po-
li tie administratie te Moordrecht .noch in die der FBA te Gouda,
voor»



: -\'" •'. • 'i ^ ! \E VAK AIGEMEl̂ ^^AiKjiH \~

ts'-Gravenhage, 22 iJfeaïT 1949.

Betr«* Spartacus. G E H E I M
• ' IV . KD.3 ' ' . .

Hierbij moge ik U mededelen j dat blijkens in- '.
lichtingen uit zeer betrouwbare bron de navolgende

- l/^ perscfon geabonneerd is"op het orgaan "Spartacus",
V- uitgave van de G ommuni stenbond Spartacus»

da Wltt Burg»Br«ndstraat 23 te Hoordrecht*

'Ik moge" U ver^oekèh mij ömtr'ent hem zo volledig
mogelijk te willen doen inlichten.

,. , . . - . - • HEÏ HOOPD • VAN DB DIENST,
*»" TÏAAW • namens dez'e t

HijkspoUtia
t

UU
J*G*Crabbendam.



V. D. 1949. No, 127. G E H E I M »

Antwoord op : Uw brief dd. 22-3-» 49, Nb. 30 645. GEHEIM j eerder op d
Onderwerp : Inlichtingen betref f. H.Blumers te Hallam; abonné* •

i.
In antwoord op Uw aangehaalde brief, betreffende het vermelde onderwerp,

moge ik U het volgende berichten.
Betreffende genoemde persoon : He n d r ik B e r n a r d u s

B L U M M E R S ,geboren te .Akkerwoude, 21 Juni 1902,winkelier,wonende te Hallum,
Langebuurt no.309>gemeente Ferwerderadeel,werden aan U reeds inlichtingen ver-
strekt naar aanleiding van en in antwoord op Uw schrijven dd. 12 Maart 1947,
No.B.10200,onderwerp : abonné*1 s Tribune. Deze inlichtingen behoeven geen aanvulling

Uit een terzake ingesteld onderzoek is niet gebleken,dat hij geabonneerd is
op het orgaan "Spartacus",noch dat hij dit orgaan geregeld ontvangt.Aan deze aange-
legenheid wordt nu speciale aandacht besteed en mocht alsnfeg blijken,dat hij inder-
daad abonné is op genoemd orgaan of dat hij dit geregeld ontvangt,dan zal U dit
zo spoedig mogelijk worden bericht.

Noord - Friesland , 14 - 4 - 1949.

OP KAART
ACD/frfe
DAT:
PAR:



3etr> J

.iv. HD.J

töm ,..
'e,. -22 Kaart 194-9.
'""

móge ik ü' tóë<a^delen> dat. 'blijkens; inr
lichtingen uit zeer bëtppuvibare bron .de nayolgenüe

' petscrbn geaboimè^ra is'"öp het orgaan' "Spar'ta'O'u.s",
Sijar'tacus . . , - . -

- 1 •-'••' H.Bl-iMer.s, winkelier te Hallm* •* •
'Jk moge" U Verzoeken ml 3 omtrent hem zo 'volleclig

mogelijk te -willen doen inlichten» •
• ' ' ' '

' HËÏ. HOO'ïD VAN DE DÏSKST,
namens dezes

"V " .. '•

'̂ Ŵ '̂H'̂ Ŵ Hp'WMF T̂ B̂PI"



straft: KRAMER, Simon en f am.GREEFKElfs

wonende te LAREN (N-H).
IAREF (N-H) 11 April 1949

ntwoord op: Ho. 386^5, d. d. 22 Maart 1949

Vn1

12APR. 1949

OP K^kART

DA1:
PAR: H?

6 uii 1905
Maria T h e o r a

?0liÜf"administratjLe Alhier'niei
is s1%k\s georiënteerd.

'

"Tp _. 1_ .i, * «-
-C/Cil ü 6T* AT*P Yin »To -m f1 T?T*1T?Tn-T7"C1 C? T !

v^-w^j. jyj, c im van ^jXfljJ^l'JliiO.SCeDOT'eTn 1"P A-mci-hö-w^^^, ir\ ^ i
l QO^ -ï wiVa -w ^4 r~*—T— 7^—.1," i.I.o^ ^^-L dl O e fldUBlïePClaJE 5Ü DeGeiTïl^P-r»
iyu3,imker,is op g Januari 1949 te LA™» rw_wf overleden



' A I 2JJKM
1949.

Ho,t B.3864?

Bet r. t «Spart acfas".
frg H B. .I M

^"'"' , . . . , ; • - .,V»-o^
„.<**»*"

O

O

Hierbij laoge ik TJ mededelen, dat, blijkens
inlichtingen uit aaer betrouwbare bron, de
navolgende perseden geabonneerd zijn op het
orgaan "Spartaans'1 > uitgave van de Cossmani«taal-
bond Spartacusi ,

is S 0Krager (ktaist schilder) ̂  ïafelbergweg te Laren
i/,K . (lr@3fkengt bij de Toren 17 te Laren.

ïe U-ïier inforpa.atie diene, dat in mijn admi-
nistratie voorkomen»

f \a Sophia Jacoba Greeflrest g eb. 23-10-1908
te Amsterdam, dienstbode, wanende Bij de Toren
l? te Laren (K.H.);

4~\t Ernst GreeffcagT geb.26-7-1882 te Mater-
, koopman, wonende Bij de Toren l? te Laren

(1. H.) en
Arcsnd Jan Greefkeg. g eb»3 0-12-1903 te Amsterdam,
imker» wonende Bij de foren l? te Laren (H.H.)9
die alle drie lid der C .P .K. zottden

He móge TJ verzoeken mij omtrent hen zo vol-
ledig mogelijk te willen doen inlichten.

HES HOOH) VAK BE DÏKÏÏSÏ,
voor deze i

J .0 .Crabbendam*

Aan de Sier

gemeente
L a r e n (N.H.)



H I J K S P O L I T I E
DISEHICÏ WINSCHOTEN

C O M . M - A N D A.N T

Winschoten, 8 Ap

Onderw; "Spartacus",
Antw*op: Uw brief dd«

Nó. 38645
22 Maart 1949
(GEHEIM)

A"\

Volgno,

<12<APR.1949

Ter voldoening aan Uw verdoek vervat in terzijde aangehaalde j
brief, betreffende nevensaangehaald onderwerp, moge ik U het vol- j
gende berichten: . , - .!
De in Uw verzoek bedoelde H. Aukes is identiek aan Hendrik AUKES,,
geb: te Beerta, 8-5-1891» ongehuwd, groetenhandelaar, won» te
BEEETA, B. 214» Aukes is anarchist en Abonné op "De Waarheid11. H$j
is een kalm persoon, die niet op de voorgrond treedt. Ook op ver-
gaderingen van de afd, der C.P.N* wordt hij nimmer aangetroffen»
Bij gelegenheid van verkiezingen werpt hij het van de voorzitter ont-
vangen stembiljet oningevul.d in de bus. Het feit dat hij het dag-
blad "De Waarheid" leest, moet worden toegeschreven uit een oog-
punt van zakenrelaties. Hij is wél geabonneerd op het orgaan "Spar-*
tacus"»
De in Uw verzoek bedoelde J* Meulenkamp KAN identiek zijn aan:

4 Jurjen Meulenkamp, geb: te Beerta, 20-6-15t arbeider P.T.T., won:
te Finstèrwolde, E. ?2;
| Jan Meulenkamp, geb: te Finsterwolde, 8-4-19, auto—monteur, won:
te Finsterwolde, E, 77, of

iJacob Meulenkamp, geb: te Finsterwolde, 13-5-17» winkelbediende,
die op 22 Augustus 1945 is vertrokken naar WOEMEE, Ringdijk, 72*
Deze drie personen zijn broers en hebben bij hun ouders op het adres
Klinkerweg, D, 281 gewoond. Alle drie aijn anarchist, terwijl beide
eerstgenoemden abonné op het dagblad "De Waarheid" zijn* ¥oor aover
is kunnen nagaan zijn zij echter geen abonn! op "Spartacus". Zij trede
niet op de voorgrond en bezoeken geen vergaderingen van de G»P*N, ai
of E.V.C* Uit zakelijk oogpunt zal het dagblad "De Waarheid" door
hun worden gelezen»

I«D«Oostelijk Groningen*8-4-49



. .
1s-Gravenhage, 22 Maart 1949*

Bo.t B. 58-645

Bet*,? "Spart asua", O fi H B I l
e

IV. HL/.3

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkene
inlichtingen uit zeer be trouwbar» bron, de
navolgende personen geabonneerd aijn op het
orgaan M8partaötis*t uitgave van de Coraöanis-
tenbond Spaïtaotis.

H.ADKES. Veenweg te Boer t a en
t Klinkemeg P* 281 te Flnaterwolde.

f e Uwer informatie diene, dat in mijn admi-
nistratie voorkomt t H^flflrflv'^fryflj g eb. 8-5-
1891 te Beerta, wonende te Beerta 214, anar-
chist en abonné op "De Waarheid", die ««lllcht
identiek in aan eerder genoemde persoon.

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo vol*
ledig mogelijk te willen doen inlichten,

HST HDOIU TAK DE DH3MBT,
namens

J.G.Grabbandam.

Aan de Heer
Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
WIKSCHOTEK. "



Dordrecht,8' Apri

Ho.70 - Geheim.

w
Betreft; Uw no.3864/5 - Geheim onderw

dd. 22 Maart 1949.

De inlichtingen gevraagd bij Uw hogergenoemd
schrijven worden U Hoogedelgestrenge hierbij
in enkelvoud aangeboden.



Naar aanleiding van Uw schrijven dd 23-2-1949,
No.Topgeheim, wordt U hierbij beleefd het navolgende mede-
gedeeld!
| «K. Jaoob Hendrik KOHPELAAB. geboren op 6 December 1892 te
Botterdam, Ned. gehuwd met Mriana Soldaat, geboren op 24

'2- Februari 1893 te Oude Tonge, is van beroep bedrijfsleider
van de Firma Gebr.De Waal te Middelharnis. Deze Firma is
een uitgeverij, o.a. van het s treekblad "Het lilandennieuws*.
Koppelaar behoort tot de Ger.Gem. en gaaf door als grote
broeder van deze gemeente, is daarvan lezend ouderling. Doet
zich altijd zeer vroom voor, doch is ondoorgrondelijk. Hij
is te Middelharnis raadslid voor de S.G.P» Toorts procuratie-
houder van genoemde Firma*

Is tevens geabonneerd op de courant "De Waarheid"» zou
deze courant lezen, althans er op geabonnertd zijn voor het
streekblad "Het Eilandennleuws". Zou dan dus op alle mogelijke
en onmogelijke bladen geabonneerd moeten zijn, hetgeen niet
aannemelijk moet worden geacht.

Ten zijne nadele is er niets bekend, gedraagt zich als
een goed Nederlander en als voorman van de S.G.P. Is echter
een vreemd iemand.

Heeft een gezin van 2 kinderen, beide jongens, de oudste
is genaamd Jacob Hendrik Koppelaar, als zijn vader dus, gebo-
ren 22-1-26 te Zwljndwecht, is kantoorbediende bij genoemde
Firma, tweede zoon is Gerrit Johannes, 20 jaar oud*

Ook deze jongens staan gunstig bekend.
Koppelaar is in ieder geval een persoon, die wegens zijn

ondoorgrondelijkheid, in de gaten moet worden gehouden,fcan een
zeer gevaarlijk iemand zijn, die een dubbel leven leidt, schuil
gaande achter zijn vroomheid.

30 Maart 1949*
X



Ter'voldoening aan Uw schrijven dd. 23 Maart 1949,no,70 - Geheim.,
onderwerp: "Spartacus",heb ik de eer U Hoogedelgestrenge beleefd
het navolgende te berichten;

Iieandert van der Blom, ge boren te Oostvoorne, 12 October 1897,E«~
LUwd.Nederlander, zonder beroep, wonende te Vier polders, Groene Kruis-
weg Wijk I no.3a.
Van L.van der Blom was ons reeds lang bekend,dat hij uiterst links
georiënteerd is,doch er bestond geen aanleiding om hem,zoals ge-
bruikelijk is,op te geven.Bij nader onderzoek is gebleken,dat L.
van der Blom enig contact heeft met communisten,wonende te Vier-
polders en Heenvliet,die te Brielle werkzaam zijn.Al met al heeft
dit echter weinig te bekekenen,daar van der Blom een zeer dom persoc
is en waarvan totaal geen kracht meer uitgaat.Nimmer treedt hij op
de voorgrond voor enige politieke organisatie.Hij is invalide en
heeft een klein pensioen.Dit zal de oorzaak zijn,dat hij ontevre-
den is.Van deae gelegenheid maken de communisten gebruik en trechter
hem geheel tot het communisme over te halen.

|2. Hendrik Torreman,geboren te Oostvoorne,18 December Ï894,van
beroep tuinder,wonende te Oostvoorne,van der Meerweg no,26.
Tocreman voornoemd staat bekend als een fanatiek communist,hij is
vermoedelijk lid der C.P.N.Hij bezfcekt vergaderingen der C.P.N.
en E.V.C, en is abonnè op "de waarfeeid"Hij was voor 1940 lid van
de R.S.P.

| 3.Hugo de Pijper,geboren te Oudenhoorn,28 Augustus 1891",van be-
roep landarbeider,wonende te Oostvoorne,Duinoordseljumweg no.28.
Deze persoon staat bekend als communist en is lid van de E.V.C.

aanzien van no.2 wordt nog bericht dat de naam Achterweg is
vervallen en veranderd is in van der Meerweg.

5 April 1949.



MINISTERIE. VAN ZAKEN

Tïoïi B.38645
BétrV.t "Spartacus",

IV, KD.3 , '

's-Gravenhage, 22 Maart 1949.

G E H B I M

*'\j moge ik U mededelen., dat blijkens I

•tingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per
' ' ! •

sonen geabonneerd ziijn óp het orgaan "Spar t

uitgave van de Com»unistènbond Spart aöus.

0.156, Mldd«lli«rni«,
^ ;mog©: U verzoeken ; mij omtrent; hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten» .
' ' ' ' , " ' • ' . ' ' . ' . ' •:, s. . , ;

HET HOOID VAN DE DIENST,
n amen s deze s •

J.G.Crabbendanu



•
ƒ Verbinding 28

90. V,D» 1.165.49

ONDERWERP:
"Abonné's SjH-tacus"

\J

5 April 1949

Bericht op schrijven dd.22.3«49
No. 38645.-

G E H B I

In antwoord op Uw bovenvermeld
schrijven, doe ik U hierbij 6 ingevulde informatie-
kaarten toekomen.-

Een onderzoek naar de nadere antecedenten van de
betreffende personen zal worden ingesteld» De
resultaten zullen U t.z.t. worden bericht.

A&N
de Heer HOOFD VAN DE
CENTRALE VEIMSHEIDSDIENST
Javastraat NOé68
te
* 8 - & r a v e n h a g e ,-



IB Vffi. ALSSiliKJüB ZAKBH » 11
'a-Gravenhagej-^rS^JflBnarl 194-9.

No.J D 033ó45

Betr.ï "Spartacus**.
G E H E I M • - ,-";

j" V. :ï').3 , ^ > -
" ""'

Hierbij noge Ik TT mededelen, dat, blijkens
inlichtingen uit s eer betrouwbare baron, de na-
volgende personen geabonneerd zijn op het or-
gaan **SpaTtacus'% uitgave van de
lx>nd Stsartacus*

B0vr*Jf,Edel, Ie
-'/.F.de Vries, van Bverdlngenstraat 11 j

/ IA ̂  ï'.Pogtma* Snaarmaö. slaan
l / « \. * —L - _ . i

^«^jucujuojuauL, Bosboorastraat loj
L.P.ees, Uitenbogchstraat 67, allen te Alkmaar.

ïe üŵ r informatie dien©, dat in nijn ad-
ministratie voorkomen!
Wi.-itgQ Petrus 7riesf geb,2l-4rl91!? te
tonende te Alfoaaar, conservator,

Blankman r geb.̂ -ll-̂ O? te Dan. Holder. Tronen-
de te Alkmaar, handelsreiaiger, vspnoedelijk
anarchist*

Jk moge t? verzoeken mij omtrent hen zo vol-
ledig mogelijk te willen doen inlichten.

HSÏ HDOfD TAN DE DIEftSf ,
voor dezes

J•G.Grabbendam.

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te
A l k a a a r«



Volgno. Krommenie. 7 April 1949.

@ Naar aanleiding van üw schrijven

.5, d. d. 22 Maart 1949, Onderwerp ; "Spar-

tacus" betreffende Corrie Bak, deel ik U het-

navolgende mede.

• * Cornelia,Christina,Bak,geboren te

Krommenie 24 Maart 1923,is op 14 September 19

40 uit de gemeente Krommenie afgeschreven naar

Haarlem aan het adres Pepijnstraat No,43»

ttaar vader is lid van het N.V.?.,

haar moeder lid van de Partij van den Arbeid

en haar zuster Petronella lid van de Partij var

den Arbeid en het N.V.V.

De politieke richting van bedoelde

Corrie Bak is dezerzijds niet bekend of be-

kend kunnen worden. OP KAARf

DAT:
P.R:



IV. RD.3

nÜPf '«Mf van Politi*
'** " ' '

• v

mogelijk

HEÏ HOO^ TAS ÏÏE



Onderwerp: Spartacus
Gemeentepolitie K o. 38 6 f 5
Wo*s»rveer d. d. 22-3-1949.

HO*

Rapport betreffende
J.G.Aafjes
te
Wornervoer. R A P P O R

In verband roet hot schrijven d,d.22
Haart 19l|9,van het hoofd van do Centrale Veiligheidsdienst,

gemeentepolitie te WoTB»rveer,bet volgende worden gerapporteerd
Jan Gerrit Aaf je s,geboren te Worjoerveer*22 Februari 1901.van b*,
roep schipper,wonende te Wonaerveer^Voltaatraat NO»8JLs inder*
daad geabonneerd op hot orgaan wSpartacusH,Hlj is lid van de
Partij van de Arbeld.Eij is geen oonomist on is vierkant togen
het conmnlflme.Elj is wol uiterst links georlenteerd,blj bet
cOBJBMnistlsche af.Aafjea ia een zeer net on betrouwbaar persoon,
Bij ia gehuwd me t» Griet je Ofs»n,geboren te Won» r v» o r, 8 Novembe:
1902.Staande dit huwelijk worden geboren»—---———--———-
1ste. Jan Aaf jeB»owd 19 jaar^sttwrnan op de grote vaart)
"Ie. Reia&ert Aaf Je a,studerend voor stuurman grote vaart; oud

L jaari etO—-UV-I*—U-UJ-J._vm*nmmr~e-anr TT—rrTT--|trT-.-TMl»an.i»-»r«»i«r«i»i«»j»»»i»jl»»iLj»L«jr.».ii)i»üi««-JiLiiLjii«»»miuij|»»ii

Ie. Piet Aaf jes^ood 12 Jaar,aoholler.—-"•— —— ~— —.
J.O.Aaf jea is in dienst bij Wessanene Ktmlnklijke Fabrieken te
Wormerv»er.als achlpper on heeft als zodanig oen inkomen van
ongeveer f b O (ze t tig galde n) por week.———^ _—.__.
Waarvan op ambtseed opeetaaakt getekend en gesloten dit rapport
te Wonaerveer op 7 April 1949*——-—-«—----*-—«~-~»~.-»M~~--«

De brigadier van politie

A A N

DB COMMANDAÏTO VAN
fE

W O R M E R V K E R



*QH 'AI



IgglCBTINGEHPIEKST BEVERWIJK

Betreft: abonnee "Spartacus"
H.Blom.

.f

Antwoord op schrijven no.38645
d.d. 22 Maart 1949.

*-8'APR.«1949

ACB/

In antwoord op het terzijde aangehaald schrijven
wordt medegedeeld, dat met H.. Blom,, C.B,V,0, Wijk aan Zee,
vrij zeker bedoeld wordt:

BLOM Hermanus Lambertus, geb. te Leiden, 28.9.75,
zonder beroep, wonende in het tehuis van het Provinciaal
Bureau Voor Oorlogsslachtoffers (P«B.V*0.) aan de Zwaan~
straat 7 te Wijk aan Zee gemeente Beverwijk, Genoemde
Blom werd met zijn echtgenote, alhier in de bevolking in-
geschreven op 9*7«47 komende uit de gemeente Haarlem.

Blijkens betrouwbare informatie's is tot heden niet
gebleken, dat Blom behoort tot een politiek links extreme
richting, men heeft in dit opzicht nimmer iets van poli-
tieke activiteit bemerkt.

BEVERWIJK, 2 April 1949(

I.D.



^t^uj
Verbinding No. 26
Ho, 155 / 49.
Onderwerp.0 Inlichting

OPKAARf
ACD/JZfc
DAT: 7/4-So

PAR: Vtf.
gn.

Volgno.

29MKTI949

Datum van ontvangst bericht i
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht:
Tevens bericht gezonden aan s
Ondernomen acties i

G E H E I M .

28 Maart 1949-

In mwoord op Uw brief , d. d. 22 Maart 1949, Ge-
heim, N o. 38645, heb ik de eer UÉdelge strenge het vol-
gende te berichten:

Omtrent Johanne s ,Adrianug^ van der Hor st , gebore:
te Den Helder, 6 December 1911 ,\an beroep los werk-
man, wonende Eapperstraat 14 alhier, werd reeds d. d.

( 25 October 1948, een volledige informatiekaart inge-
zonden.

N o ra Le er eve.l d , ge bo ren te Amsterdam, 22 Augus-
tus 1 92 2, echt genot e van L .Hater, wonend e ïuintjesweg

. 6 alhier, werd op 22 Maart 1946 in deze gemeente in.-
ge schreven, komende van Blaricum.Zij oefent 'alhier
het beroep van beeldhouwster uit .Haar man was tot
voor kort alhier adjunct-commies aan de gemeente-se
cretarie en nam aldaar zijn ontslag, omdat hij ging

ft studeren in de Engelse taal.
"einde"



MINISTERIE VAN ALGEMENE 2AKEM

No.J B.38645

Betr *: "Spartacus ".

IV. RD.3

's-Gravenhage, 22 Maart 1949

O

G E H E I M f

Hierbij, moge ik U mededelerij dat blijkens Inlich-

tingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartacus",

uitgave van de Communistenbond Spartacus.

O
Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten.,
i

HET HOOFD VAN DE DIENST,
namens dezes

Aan 4» H«er
Politie

J.G.Crabbéndam



betreft: "Spartaeus"
Antwoord op schrijven dd,22.3.49,
no.38645.

OP KAART
ACP/Jg fo
DAT:
PAR: W.

É».V

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, bericht
., >M ik U, dat ALPHQNSÏÏS ROMCTALPUS ARflQLDUS EEÏÏflEH, geboren

te Eindhoven, 4 Januari 1882, zonder beroep, wonende te
Soest, Meuweweg 2, zich 9 Ootober 1935 vestigde in de ge-
meente Soest, komende van Bergeijk, Betrokkene kwam niet
in ongunstige zin met de politie in aanraking. Hij maakt
deel uit van de beweging "Het Nederlands Legaal Verzet"
van L.A.Rodriques Lopes. Keunen is een rustig persoon, die
politiek niet op de voorgrond treedt,

.. XI JQAg HEMICÜS VERSTEEG, geboren te Wisch, (Gld) 28 Ho-
vember Ï878, zonder beroep, wonende te Soest, Den Bliek-
laan 25, vestigde zich 25 November 1938 in de gemeente
Soest, komende van Frankrijk. Op politiek gebied is niets
te zijnen nadele bekend. Zijn vrouw is Engelse en geeft
les in de Engelse en Franse taal. Tersteeg is statenloos;
hij behoort tot de godloochenaars. Hij treedt politiek'
niet op de voorgrond.-

Soest, 26 Maart 1949.



MINISTERIE VAN ALGEMENE! ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 1949,

N o « 5 B, 38645
Betr»i "Spartacus".

G E H E I M ' ,
< M '• / •-' "'

IV. ED.3 • * '

O

O

Hierbij moge ik U mededelen$ dat blijkens inlich-

tingen uit zeer betrouwbare bron, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartaeus",

uitgave van de Gommunistenbond Spartacus.

^ AfiR^iüfti 'jÖUw»N»Wt tf, Beest| zz j(,C^^.i,-,....

• 'f *'" ' ^ .... £t|£&SÉSfi&f Bliaklaan 25, Soe»t, .

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen 20 volledig

mogelijk te willen doen inlichten,

HET. HOÖÏD VAN DE DIENST,
namens dezei

J.G.Crabbendam.

AanÖ« Keeïr
Corpsehef van Politie
te



VERBINDING No. 42.j

No: ID. 62/49.
Onderwerp:

OP KAAK i

PAR;

Vx\6 Maa G_E H S I M .
'v,s, j

Ontvangstbericht, d.d. 22.3.49,
No. 386».

^
Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 22 Maart 1949,

No. 30645, betreffende zes personen te Hengelo (0), die geabon=
neerd zijn op het orgaan Spartacus, heb ik de eer U het navol-
gende te berichten*
De in voormeld schrijven genoemde personen zijn genaamd en zijn
van hen de navolgende antecedenten op politiek gebied bekend:
IJOHANNES D A M V E L D , geboren te Lonneker, (thans gemeente
Enschede), 5 Januari 1916, van beroep leerling machinist, wo-
nende te Hengelo (0) Aleidastraat No. 277
Damveld is lid van de C.P.N. en behoort tot de "Spartacus"
groep* Betreffende deze persoon werd U bereids een volledige
katotheekkaart toegezonden, vermeldende vorenstaande gegevens.
PERK VAN E S Ŝ E N. geboren te Hengelo (0), 16 Juni 1894, van
beroep arbeider i/d van de Nederl Spoorw.f wonende te Hengelo
(0), Nijverneidstraat JM'O» 3.
Van Essen is lid, of lid geweest van de E.V.C, onder No* 5583-
Betreffende deze persoon werd U bereids oen volledige karto-
theekkaart toegezonden vermeldende bovenstaande gegevens.
Tevens is thans de informatie Uwerzijds op zijn kaart alhier
bijgewerkt. t-jf*
ILHBLMUS HENDRIKUS ALLEMAN, geboren te Hillegom, 9 Maart
1897, van beroep onder machinist Nederl* Spoorw., wonende te
Hengelo (0), Spinnersweg No. 17*
Omtrent deze persoon was alhier niets bekend, bij ingesteld
onderzoek is thans gebleken, dat hij behoort tot de "Spartacus"
groep. Een volledige Knformatiekaart van deze persoon wordt

!

hierbij gevoegd.
GOTLIEPP PETER I K E , geboren te Zuidwolde, 9 Maart 1897,
van beroep machinist Nederl» Snaorw.,, wonende te Hengelo (O),
Louisestraat No* 6.
Ike is geabonneerd op het dagblad de Waarheid, Hij is zeer
links/georiënteerd. Van hem stond niet vast, dat hij lid van
de C*P.N. was of van een der Mantel of Nevenorganisaties van
de C.P.N., reden waarom tot op heden geen informatiekaart aan
U werd toegezonden. Thans is de informatie Uwerzijds op zijn
kaart alhier bijgewerkt en wordt zijn volledige informatie-

hierbij gevoegd, ~*~~~~~~ ~'
K L A A S S S N , geboren te Enschede, 4 Maart 1901.

van beroep machinist Neder!* Spoorw». wonende te Hengelo (0),

/extreem
laarbekeuweg No.
Klaassen is links/georiënteerd doch het was alhier tot op heden
niet bekend, dat hij lid was van de Spartacus groep* Sen'volle-
dige informatiekaart van deze persoon wordt hierbij gevoegd.
MAfilNÜS JMARTINUS OBERMBUBE. geboren te Almelo, 11 Juli 1892,
van beroep" grondwerker, wonende te Hengelo (0), Antoniusstraat
No. 10. Obermeij er is één van de meest bekend staande communis=
ten te Hengelo (0), hoewel hij thans niet meer op de voorgrond
treedt. Reeds jaren voor de oorlog was hij communist en was hij
in 1927 voor de C»P.N. lid van de gemeenteraad alhier. Hij was
ook voor de oorlog bestuurslid van de afdeling Hengelo (0},1
der C.P.N. Een volledige ka informatiekaart betreffende deze
persoon werd U bereids toegezonden.



De vijf eerst genoemde personen, alle werkzaam tij de Hederland-j
< se Spoorwegen, -vormen een groep, die veel omgang met elkaar haïH

/ ben. Zij verkeren gedurende hun arbeid veel met elkaar, doch !
bij ingesteld onderzoek is wel gebleken, dat zij ook buiten hun
werk eikaars gezelschap zoeken. Damveld en Van Essen zijn twee
personen, die onder hun kameraden propaganda maken voor de C.P»
N* en iedere gelegenheid aan grijpen andere kameraden waar zij
mee in aanraking komen tot hun politieke zienswijze over te ha-
len. Obermeiier is een overtuigd communist, die echter met de
huidige bestuursleden van de C.P.üf. Afd* Hengelo (0) ongenoegen
heeft. Yolgens Obermeij er zijn de communisten van thans lang
niet fel genoeg en daarom blijft hij thans op de achtergrond.
Obermeijer is een onontwikkeld man, die geruiinen tijd te Henge-
lo (0) de toon aan gaf in de communistische partij. Hij voelt
zich dan ook opzij gedrongenldoor de huidige met de leiding be-
laste communisten te Hengelo (O).
Ondanks dit alles is hij een overtuigd communist. Hij woont als
kostganger in bij Jerusalem, dia lid is van de E.V.C, en bestuui
lid van de S.V.C. Zangvereniging te Hengelo (0).

Einde.
Op 26 Maart 194-9» toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
t e 's-G R A V S N H A G S .



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
«s-Gravenhage. 22 Maart 1949.

No.; B.38645-

Betr.i "Spartacus".
G B H E I_ M

IV. HD.3

Hierbij moge ik U mededelen 5 dat blijkens inlich-

' tingen uit zeer betrouwbare bron? de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartaeus",

uitgave van de/ Communist enbond Spart acus.

_ Aleid«8traat 27» Hengelot
Y ijjlJI^ittt Nl^erhftldatrmat 5, ïfengeloj

- • Loulaeatraat 6, Hengelo j

p/a Jeruaala», Antonittsstraat, Hongelo,

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten.

HET HOOJD.VAN DE DIENST,
namens deze*

a".G*Crabberidam.

Afin de Hc«r
Politie

f O .5



t.
£

G E H E I M .

üP iUAiij

&

PAR:

Vofgno

ACD/
Verbinding: 30.

No. 774. Datum: 25 Maart 1949.

Onderwerp: Betr. het orgaan "Spartacus'% uitgave van de Communisten
bond Spartacus.

Datum van ontvangstbericht: dd. 22-3-49, No.38645,

Betrouwbaarheid berichtgever: - - - - -

Waardering berichtgever: - -

Tevens bericht gezonden aan: _ . - _ _ _

Medewerkende instanties: _ _ _ • » _

Ondernomen actie: _ _ _ _ _

O

Kaar aanleiding van Uw schrijven,- bovenvermeld - Heb ik
de eer .IJ .te berichten.,, dat de daarin vermelde personen respectieve-
lijk zijn genaamd:

DALEN. Johannes Gornelis van, geboren te Haarlem, 24-2-03, van
monteur verwarming, niet behorende tot een godsdienst, wonende

O

te Zandvoort, Kostverlorenstraat 74a. Hij is lid van de "E.V.G". Bij-
\n zijn overigens niet te vermelden.(zie informatiekaart).
12. VEEN. (niet Veem) l'heodorus van, geboren te ïlotterdam^ 20-7-17,
van beroep koopman in twede hands goederen, niet behorende tot een
godsdienst, wonende te Zand*oort, Constantyn Huygensstraat 26. Hij is
een persoon die zich zeer weinig bloot geeft. De laatste tijd heeft
hij veel contact met BLOM, Jacob, geboren te Amsterdam, 31-5-04 tj3ie_
informatiekaart). Tot dusverre is niets verder over hem te vermelden.
J ] V E E N . ïeunis van, geboren te Haarlem, 15-7̂ 13, van beroep koop-
man in twede hands goederen, wonende te Zandvoort, Heimerstraat 10.
Hij houdt zich veelal bezig met het opkopen sten. lompen en metalen.Tot
dusverre is niets naders over hem te vermelden. Hij is een broer van
laatstgenoemde.Hij behoort tot geen kerkgenootschap.

"einde"



MINISTERIE VAM ALBEMBNE ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 194-9.

No*tB. 5864-5

Betr^i "Spartacus".
G E H E I M

IV. BD.3 ' ' .

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkens -inlich-

tingen uit zeer betrouwbare. brc.a, de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "Spartacus",

uitgave van de Communist enbond Spartacus i

Gö»«t,Hayg«nsirtr«at 26,

Helmer straat IX), Zandvoort.

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen 20 volledig

mogelijk te willen doen inlichten*

HET HOOID VAN ÜE DIENST,
namens dezei

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Corpschaf van Politie
te



o
o



Antwoord op schrijven van
S2 Jfeart

Ho.

Betr: "SPARTACUS"
J de ISEUïf. en anderen.

2ij. II a a r t

.̂
Ie *

4

In verband met "bovenvermeld schrijven' wordt gerappor-
teerd dat de juiste namen enz. zijn: ---- — --------- • ----- - ----
Johannes_ de EBEÜW» geboren te Zwolle 2 Februari I&^tvsxi
beroep los arbeider, wonende te Zwolle aan de VIÏÏKESTRAA.T
ïTo.15* De lEBÜW was voor de oorlog reeds een fel Conmur
nist»!Thans is hij lid van de B.V.C. Voor zover is kunnen
blijken neemt hij £n~~de E.V.C, geen vooraanstaande plaats
in. Wel is hij een paar malen op vergaderingen van de
S.V.C, gezien. Voor zover ik mij kan herinneren hebber, wij
hem na de oorlog niet op vergaderingen van de C.P.N, ge-
zien» Als vaststaand kan worden aangenomen dat hij revo-
lutionnair gezind is. ------ - --------------------------------

* 2e t Johannes SSÜSRS, geboren te Zwolle 8 Juli 1875, zonder be-
roep, wonende te Zwolle aan de De venterstraatweg Ho. 89.
Hij behoorde Toor de oorlog tot de H.S.A.P» en tot de
Vrij denkers vereniging "Je Dage raad'r. Ook thans. behoort hij
bij deze Vrijdenkeravereniglng.Hij beijvert zich thans ook
sterk voor arbeiders-lijkverbranding. Verder is hij een
strijder voor geheelonthouding »A,ls vaststaand kan worden
aangenomen dat hij revolutionnair gezind is .Is na de oorr
log een maal gezien op een verandering van. de C.P.ïT» of
S

v. n .. _____ , _________ . __________ >_______.-___ ________________
* V * \J f ™* ™*"~ ™~ """ ̂  — » ̂** -̂ .̂ -»̂ «-̂ w— «»«- __«. ---- .... .̂ v̂.̂ *m-H-B_ fm*-~- n. •» n — — — ~« — « — — — __^ —. .«_ —f*^

gieter te *s-Grravenhage_
23 llaart 1902, kantoorbediende bij de' P.V.Q. te, Zwolle,
wonende te Zwolle aan de Ölivier tan WoQ^tstraat.jJótSO
(voorheen Groenestraat 71} Hij behoorde Voor d̂  oorlog

en was beatuurslïd van een' dergelijke" af-

o.

deling te Zwolle.Hij was vroeger een fel rèTolutionnair.
Hij .is na de oorlog in de b-eginne lid geweeat^van 4,6 HUV»
Ĉ . Hij heeft daarvoor Bedank t «Hi.1 trad vroeger ©$ de-;voor-
grond, d3:ch"Tii j heeft tijdens de bezetting moeilijkheden
met de Duitsers gehad.Hij. heeft korte .tijd als gijzelaar
vast gezeten met de ïïeistaking in 19̂ 3«Hij is zeer v.oor-
ẑ chtig geworden en laat zich niet meer uit,ook op hetu.
kantoor waar hij werkt,niet. Is na de oorlog een paar ma-
len.y.Q-p vergaderingen van de E.V.C. gezieg_en uit vragen,
die hij daar stelde,bleek hij nog zeer~fel te zijn*

.e| Jajnjm2SlI,geborén te "SEES3P 9 Juli 1893,van beroep ketel-
wasser 3ged.SpooCTjep;enrwQnp.ndP! te Zwolle aan de Akker-
straat Ho.8» Voor de oorlog waren van hem geen bijzonder-
heden b,ekend. Thans is bekend dat hij lid van de S.V.C.
is.Hij is echter nimmer óp de voorgrond getreden.

5e /George Jphanw VTjffiïOT? fr&lpoxen MOOY, geboren te Zwolle 11
Januari 1886, van beroep tekenaar aan het Kadaster te Zwolle
wonende te Zwolle aan de Assendorperstraat M"o.2iÏ5.

Hij behoorde TOOT de oorlog tot de Communistische Ear-
tij.Hij was toen tamelijk fel.Na de oorlog is hij niet
meer op de voorgrond getreden.Aan het Kadaster wordt hij
ook thans niet vertrouwd, Hij laat zich echter niet meer



uit. Op vergaderingen van de C.'P.E'. of E.V.C, is hij na
jt .de oorlog niet waargenomen»
6e l Jggyend Jpn WTTTJ ;̂p;«gh<-»-rftn te Zwolle 23 Maart 1918,

van "beroep kantoorbediende aan de Bank van DOYER en KALEF
te Zwolle,wonende te Zwolle aan de Korenbloemstraat Ho»
8j ten huize van zijn ouders»Ki j is ongehuwd»Voor de oor-
log is hij niet opgevallen.Hij was toen nog jong.Hij was
op go November 19A-Q "bezoeker op een vergadering van.jle
"VÎ jRGB̂ I_te Zwolle_» Zijn vader.genaamd Fredeirik
geboren te^ZWolle 19 Juli 1890, van "b.eroep macMniat bil
d_e_Ked«.Spoorwegen.was reeds voor de oorlog een fel commu-
nist.Hij is ook thans lid van de E.V.C, en kan als vast-
staand "beschouwd worden als een fel revolutionnair»(Einde)



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 1949.

No.i B, 3864-5 '

Betr»s "Spartacus".
I V . BD.3 G E H E I M •

Hierbij moge ik U mededelens dat blijkens inlich-

tingen uit zeer betrou-wbare bron? de navolgende per-

sonen geabonneerd zijn op het orgaan "öpartacus",

uitgave Van de Gommuniatenbond,Spart acus.

Yinkenstraat 1 .̂

I9 Ast«ndorp«jfBiraat 245* Zwolle j
|f Kor«nbloem«traat 85,-Zwolle.

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig

mogelijk te willen doen inlichten,

HET HOOPD VAN DE DIENST,
namens deze t

f ^

J iG.Crabbendam.

Aan d« Heer /
van Politie t/

^



l/

Betr.: "Spartaous"
es.Antwoord op schrijven

No. 38645 d.d. 22 December 1948.

Bijlagen: 30 kaarten.
OP KAART

A(D/g

PAR;

In antwoord op nevenverraeld schrijven

hierbij een aantal-cartotheekkaarten, betreffende

de in de bijlage van bedoeld schrijven genoemde personen.

^ l Betreffende Jan, grederik Bleeker, geboren

30 Januari 1904 te Zaandam, bevindt zich reeds een car-

totheekkaart in Uw bezit.

Koot, 2e Krimpersiop Ho. 2 is alhier niet

bekend; in het bevolkingsregister van Zaandam komt Hij

(zij) niet voor; het door U genoemde orgaan wordt aan

dat adres geregeld bezorgd doch altijd aan de posterijen

teruggegeven.

Zaandam, 2 Maart 1949.
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G e h e i m.

VERBINDING . EO t 50.

Nr. P 271 aA9
Uw schrijven: No.
dd. 22-12-^8.
Onderwerp: abonné's Spartacus.

k Februari 19^9-

OP KAART Vobno.

-TWÏ1949

Hierbij doe ik Uedéfeestrenge de op Uw nevenvermeld
schrijven betrekking hebbende kartotheekkaarten toekomen.

Een aantal personen, in Uw schrijven genoemd, was
reeds eerder door mij opgegeven, zodat hiervan geen afzon-
derlijke kaarten werden gemaakt. Aan de U reeds bekende
gegevens over deze personen kan worden toegevoegd, voor
wat betreft:
'LANSINK-van der DUIN, Johanna Hendrlka, geb. 26-1-99 :
• 19̂ -8 : lezer Spartacus;
'de JONGE, Gerrit Jan, geb.25-9-88:194-8: lezer Spartacus ;
ĜOORIÏÏTIS, Hendrik, geb. 22-M--85 : Mei 194-8; vermoedelijk
S" lid van het PAS; 19̂ 8: lezer Spartacus;

REGENSPÜRG,Wilhelm Alexander, geb.11-7-15: 194-8: lid van de
]BNOP, aangesloten bij de EVC; werkzaam bij gemeentelijk
gasbedrijf;

LANGE,Aart, geb. 1H--9-87 : Mei 194-7: lezer Werkend Neder-
land; 19M-8: lezer Spartacus;
BIJKERK, Hendrik, geb. 5-9-92 : 194-8: lezer Spartacus;
BAARS,Theodorus, geb."25-3-88: 194-8: vermoedelijk lid van
het PAS; 194-8: lezer apartacus.



1s-Qravenhaga. 22 Dacambar 1948,

Q E E S I M

Blijkans aan bij mijn Dienst binnengekomen

barlcht waren da in da bijlaga vermglda personen

i» Juli 1948 geabonneerd op hat orgaan B3partaeuBM
i , i

Tan d* oonomnirtenbond

oog» 9 Terzoeken mij in kennis t*

«t«ll*n mat hnn personalia an yerdera voor

nl ju dienst van balang zijnde gagayant, voor aovar

aiat Pêeda «ardar door U opgaf evan.

BBT HOOÏD VM IS DIEHBt,
¥00* 4*1*1

lan d* Heer

van Politi«

I'B l 8 h • d ».



r' -8-

. d ipieterman
iiJwü-

/A.Meyer —

X3" . Lans ink-Duin
/A. de Lange

JfJ.-de jonge

/p.-Hilbrink
ytf . Ge id erman

/H. G or Remake r— -
Xr.teni Doeschs

/G.Berfelo —
ï .-Be verdam—

Baar s
JfW.Begenspurg
/S^Pieperiet —
xj.-postmus
/p.-postiauma-»»
/l .• S t r aa t man-^'
XH.v.Agen— *
/Aï J.ïasonder*
/H. Br et e Ier — *
XT.Agterhorëfe""
/ar.-Sehmale— •
/B «v. Zanten—
XII* J.Wissink— •

/U.Tuinstra.—
VT . Sc huurman— -

Regens burg

Abonné's van het blad "Spartacus"

E K S C H S D B

Anjelierstraat 10
i Wattstraat 33
| - Toekiomststraat 22
i Ohmstraat 19

Willem de Clercq.straat 113
Bonairestraat 12
Lipperkerkstraat 105
Perikweg 114
Vlierstraat 31
Hoogstraat 86
Helenastraat 20
Armastraat 26
Janinksweg 135
Bankastraat 12
Gronauschevoetpad 26
Scheursweg 88
Willem de Clercq.straat 93
Rozenstraat 59
lipperkerkstraat 417
Lippinkshofweg 44
Rijksweg Glanerbrug
Sstrikstraat 37
Pashmostraat 47
llinkmaat straat. 135
Begoniastraat 48
Schietbaanweg 25
Berkstraat 9
Marconistraat 24
Tubantiastraat 61
Van Coeverdenstraat 39
Oliemolensingel 102 ƒ
Gerststraat 43 '
Eikstraat 17
ITrd.Esmarkerrondweg 59
Leliestraat 138
Leliestraat 76
Re sedastraat 32

-9-



OP KAART

PAR: -W. 7 FEB. 19-19Ho. 518/115 - 1949 - Geheim Persoonlijk.

Antwoord op Ho. 38645 d.d. £2 Deo. 1948.

Betr.: "Spartacus".

Bijlagen: 2. ,
i-

Met betrekking tot het in margine ge-
noemde schrijven worden hierbij toegezonden inlichtingen-
staten betreffende J. de Sraaf en A.H. Venema.

Inzake W. Hartman werden reeds eerder gegevens in-
gezonden.

Amsterdam, l Februari 1949.
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Gemeente;

Lid van (Functie);

Haam;

Voornamen j

Geboorteplaats}

Geboortedatum j

Woonplaats)

Vat tonaliteit f

Kerkgenoot schap j

Burgerl.etaatj

Haam van echtgenote,

Voornamen j

Geboortedatum j

Geboort eplaat s ;

Beroep}

Opleiding;

Lid geweest van;

Met rechter in aan-
raking geweest;

Militair geweest ;

Werkzaam fci^j

Opmerkingen}

W Ü S f Z A A H .

Y l H B M A.

ABEI^HTOBRIK,

Zaandam»

l Maart 1902.

W E S T Z A A H ,

J«;J,AllaBstraat Ho«384»

Nederlander»

gehuwd.

M O B B B E E K .

"bo t enbouwer

onbekend.

Dienstweigeraar.

eigen bedyjjf ,

Heeft ait geloofsovertuiging die»«tplieht
geweigerd. Is sedert Jali 1948 geabonneaid
op het orgaan



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
's-Gravenhage, 22 Maart 1949,

NoéfB.38645
Betr.i Spartacus*, G B H.. S I M
IV. RD.3 ' ^

Hierbij moge ik U mededelen, dat blijkèn-s
lichtingen uit ̂ eer betrouwbare bron d̂ ë nayolgeliae-
persoon geabonneerd is op het orgaan "Spartacusrtj
uitgave van de Communist enbond Spartacus.

,, P*4« Tclft^. Overdonkelneatraat A«B. 13 8c te Losser.
V ^ ' ' • ' ' ïk moge" U verzoeken mij omtrent hem 20 volledig

mogelijk te viillen doen inlichten*
HST HOOÏD' VAK DE DIENST,
namens dezes

Aan de Heer
der

J.G.Crabbendam.



ÜKISÏBBIB TAH AIjCJBMEHB^..T—r——r..-.--™~ r.-™ »s-Cfersfw»öai«f 22 December 194-8,
He.* B0 38645 . . , , ' '
Betr.i "Spart aeus"* f ff l E I K

O
Blijkens «en bij mijn Dienst binnengekomen bericht «aren de

hieronder genoeiade personen in Juli 1948 geabonneerd op het or-
gaan "Spartacms" van de Commtmigtenbond Spartacus.
Jan A* draaf.; won» Noordeinde 99® te Oostsaan}
W.HartmanT won.Zuideinde 10$ te Wegtzaaüj en

Aiaianstraat 38? te Westzaan*
Ik moge f Verzoeken mij in kennis te willen doen stellen met

hun personalia en verdere voor nijn dienst van belang zijnde
gegevens, voo* zover niet reeds eerder door ü opgegeven.

l > HEÏ ÜDOiD TAH DE DIE&Sf,
; voor dezet

Aan de Heer
der

O
te i J.G.Crabbendam.
A a B t e r .dna n»-

8,



YAH AIGEIÏEHE 2 XI
-la Januari: 1949

Ho.» ' ' '

Q

O

«Spartaeus11» O L * E I Mx «- •

rnog» Sc tl B»d«del«nt d»tf blijkens inliohtliqEen
uit aaer betrouwbare bron, de navolgende personen geabon-
noerd zijn op het orgaan "Spartaans", uitgave van de Gon-
nunistenbond Spartacus.

L «A» Landheer • Dr.A*Kttypearlaan 36;
LaardeïMfeg 51 $

D. Rector, Ilameratraat >8i
J.Coercian. J.Isa-aellaan 32t—
J.P.V.Kanaeraat, Keiaer Ottoutraat 100 j—

Breedelaan 2 '
f' ^A«f«rönimt Irisatraat

/\ ^ J .Dekker, EaaiKmig»tap»t 8|
^- J.Clinge I>oorenboach, 's-Or
— Mevr«A,Tan Hemert, Zwarteweg 78 p

v. d. Helde ïïooftlaan 9ï—— . . ee, aa —
^- E.J.Broiwer, J ac. C at slaan 9]
_ F. de Boer, i^penlaan 4jt, allen te Buasita*

f« uwer informatie dl ene, dat in mijn administratie
voorkomen»

geb.24-6-1872 te Leeuwarden, wonende
politieke activiteit niet bekend;

Seb.l-?-l886 te Utrecht, wonende
6, BUSSTOI, politieke activiteit niet

geb ,16-10-1886 te .Amsterdam* wonende Keizer
, politiek* activiteit niet bekend}

ssaaaaaa*' g eb, 22-10-1888 te Zwolle, won^T.Israëllaan
aten, politieke activiteit niet bekend;

geb.29-10-1880 te Amsterdam, wonende Pbrtlaan 26
politieke activiteit niet bekend,

die wellicht identiek zijn aan eerdergenoemde personen.

Ik moge U verzoeken mij omtrent hen zo volledig mogelijk
te willen doen inlichten.

HET HOOH) TM DE DIENST,
des* s

Aan de Beer
Commissaris van Politie
te
B n g 3 u m.



Ho»t 3.38645

Betr.: "Spart actts".

ZAKEff

O B fl S I

's-Gravenhage, 1949*

O

o

Hierbij moge ik II mededelen, dat, blijkens Inlichtingen
uit seer betrouwbare bron, de navolgende persenen geabonneerd

op hot orgaan "Spartacns", til t g ave van de Ccraiinmistenbpnd

—A

a rf
Zonferan

— J, H. d*

—̂ - J
f* •

Sairran
^ A*Terp afcra

--J.Willeiaa

~-rc

Sikenstraat 29 Umuid^i -

Meervliartgtraat 34
Paulus Potteratr.5
ven Qalenatraat 13

Maeuwenlaan

Meldoornetraat 26
31

Kastanje straat 5
114

m
m

t»
m

*
*

v. d. Vondellaan 3 Velgen
Vels«n

8

Cremerlaan 2
245

f e Ufcer informatie dlene, dat in mijn administratie
voorkomtt Comells Pieter Mulder, geb.21-9-1881 te Alkmaar,
tonende J.T.Crenerlaan 2 te Santpoort, lid C«P«H*.

Ik moge ïï verzoeken ai j omtrent hen zo volledig mogelijk
te villen doen inlichten*

HET HOOÏD TAK BE DIENST,
TOOT

«T .Q.Crabbendam.

Aan fte Heer
Politie

te
V e l » e a*

O



*/ T D 'Jl J. « -U •

• -D 3 U H A A G.

Doss.38/27. G E H E I M.

COMITÜKISTEHBOira "SPARTACUS"

Volrjno.

22 JUHM948

Aan de afdeling 's-G-ravenhage van

"Spartacus" zijn de werkzaamheden opgedragen verbonden aan,

het fonds "Spaitacus op de Vesuvius".

De afdeling nam het initiatief om aan de postabonné's

een circulaire te doen toekomen, waarin de abonné's worden

verzocht vrijwillig hun abonnementsgeld op het weekblad

"Spartacus" te verhogen.

Se n. afschrift van bovenbedoelde circulaire, benevens

de namen en adressen van de abonnees, buiten deze gemeente

woonachtig, aan wie bedoelde circulaire is toegezonden, gaan

hierbij.

Te zijner tijd zullen de personalia van de abonné's te

dezer stede woonachtig, voorzover deze niet reeds eerder

v/erden gemeld, worden medegedeeld.

Verzonden op 22 juni 1948

aan: G.V.D.
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W B B £,% I» A 33 S P .A l I A g ü S • ; .
faarde legers,- • • . . - , . . •_
Het aal U niet onbekend zijn,, dat "Spartaeus" met grote financiële

moeilijkheden te kampen heeft.. Ia de gestencilde uitgave moesten wij
ons weekblad tot de helft, imtecimpen.. Baalde de kostprijs door het ver-
kleinde formaat» het. teruglopen der aboa&ementen veroorzaakte nieuwe
moeilijkheden.. Wel b.et§alde een aantal Ie a er s de ea.de prijs van 15 Stuf
per exemplaar, doeh wanneer wij geen personen bereid hadden gevonden.
ons maandelijks met een vaste bijdragen te ondersteunen, dan zoaden
wij reeds lang tot stopzetting van ons weekblad moeten overgegaan '
Het teruglopea. den? abonnementen heeft weliswaar ook bij de grote bladem
plaats j m£ar dit moét voor ons slechts een aansporing zijn ons lezers-
peil te verhogen.

EPS MBE Si: TOgR .m®

Het fonds 'MJJrotz alledem" en het later opgerichte fonds "Spartacos op
de "psuvius" hebben, d oor. -hun opbrengst; van bijaa f il©.®^-*-—, bovendien^
io@h wél bewezen, dat men "Spartaous" waarteeEt em wil behouden..

iaderdaad is -het nu za, .dat het blad zien f iaanöieel bijna bedrul-
pen kan', maar de aflossing der oude sehulden belen3me|''fe het regelmatig
aiifcejsËes. van ons orgaan.. Komt er dan ook geen afdoende hulp» dan' aal
tot stopzetting van het blad moeten worden overgegaan.*.

P.1% ffiA& JTOO-ir SEBSTBSÊ1 ! ! t ! ! I

Tooral nd is de propaganda voor een vrije socialistische samenleving
.bitter-e noodzaak» Jegen. heel de stortOTloed van aati-socialistisèhe

maet en zal "Spartaeus" aijia waarseauwend ea verhelderend
eren;,. pénafeea wij dan.oak aan de woorden vaa -MarzJ Se b e-

y,é» As arbéidar® lao-et ae% werk van heri zelf zi'jnlir Bus

'*' ' • '
^ J t ' .l&4t •dSteJlD, ïïlff

. . . - . . . .

* @® dit doel te bereiken,, zetten wi jdeen nieuwe, d .
iedere lezer of lezeres gedurende een jaar 25eent per .week

betaalt fooor ons blad, dan zijn wij uit de nood. Natuurlijk is dat be-
drag van 25 cent, gebaseerd op de minst draagkrachtige lezers. Wij rek©-'
nen er dan ook op, dat diegenen, die meer betalen kunnen^ dit, voor het '
goede doel over hebben» Toor de goede gang van aaken vestigem wij er
de aandacht ©p,: dat alle werkzaamheden voor "Spartacus" döar dé mede-
werkers gratjLs verricht worden.; geldelijke vergoeding in welke viarm. '•
dan ook, wordt niet gegeven. Onderstaand formulier is geataMmer d en, .
kan zonder naam en adres in bijgesloten enveloppe verzonden •wordeBv : '*
Wij verantwoorden dé bedragen im ,HSpartaGusB onder ..f*. ̂nummer* Boet das j
allen mee en besef t, allen §w medeverantwoo^delijkheiéi voor het voort- v
bestaan van ©ns blad, ' l

BB

Werkgroep Den Haag
fe e k&la d "Sparta«us H fc.



A~bonn.es van het blad "Spartacus"
' S O 2 T 3 E D A M

/G. v . wi jngaar den
/Wij mans
/Verlegh
XH.D.Valk

VVerweymeren
X?. parijs •
ypleune -
/i. J. Mes

XC.v/d Heer
wer s

XJ.ICluver
/Llevr. J.icuyper-Van
^ . i zuster s

Ke llenbe c h
/Rubbers
XS.van Rooy
/"I.Ifiunder
XG-.Xluvér

XP.pros
/l'1, d e P.ooy
/G. Prins '
/L. J. de Yreede,
/p. van Uitert
/p. Schout en
/H.Struis ,

HJ.Vogel 'p/a
U. Snee pels
/K»van Stein
/J.snauw _

y.jsdijk T
.Ï.E.Sc huur man

/p.Schouten
XF. Snauw
/D.v/d Spek

geeuwen

/J.ïiiamsrmans
/p.ïes'sers

XA. Br oer e
YS. Loggen
/J. ie e f lang
/O. van Dyen
/G- . Graagland
/Sc haarman
/S. van yen

37/l

/^ierolf
/B. L. Toorn
/J. v/d wal'
xC. Westhof
XC.'fiemer

Veerlaan 60B
Residastraat 18
Crooswijkscheweg 149
Pleinweg 29a
pupillenstraat 64B
'ïugo Ilolenaarstraat
Amelandscheplein 17
G-rondherendijk 25
'Jaspikstraat 47
Rechthuislaan 36
Stokroosstraat 60
Beukendaal 973
Millinxstraat 70
Dortschelaan 69 B
Killinxstraat 117a
Horte Dreef 32
Rufcbystraat 21
2e. Sterapioenëhvarsstraat
Dirk Huysstraat 16
2-lzendaal 16
Hilledijk 23b
Put schèlaan 212
Walravenstraat 43 II
Herman. Oosterstraat 12B.
Janne Bomvensstraat 20B
G-undherenstraat 42
West Varkenoordscheweg
Ie.Staringstraat 3
Bloemfoiiteinstrsat 25
Hilledijk 129
Kr.A.v/d loudenslaan 28
Eoirhastraat 47a
Berkendaal 3
Voetjesstraat 61B
Zaagmolendrift 49

' Everdijkstraat 43B
Hilledijk 23B
Stokroosstraat 56
Paul ;'rugerstraat 187
VJoeldijkstraat 43
Eeepstraat l
Adr.Milderstraat 62a
Schildstraat 9
Jasmijnstraat 56B
Boude\vi jnstraat 94
Walravenstraat 31
ïleieridael 50
Xruisemuntstraat 18c
Hillestraat 15
Blokbandstraat 19
Jistafettestraat 6
Ilöerkerkstraat 11B

Steinwegstraat 34
2en_drachtstraat 126
Mr.Arendstraat 30c
Saftlevenstraat 38B
Boudewijnstraat 82
Bas Jungeriusstraat 52a
Lleinsharenlaan 229

8

étage rechts

439

—7—
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/s. van. Dam
/C.Drenth

/p. v. d. G-ie s s en
\>I. Jansen
/PJ.Eekel
/Jansen
/3* joppe
/CT, v/d Graaf

X3I- Groeneveld
/I.Trenay p/a Lï.S.Abri

D. Groot/J
yt,
/H

Begint
Ei t ing

/J.v.sverstein
YJ. v. d. Berg
XBlankesteyn

lOronrijp

Assen
/C. Appel
/P. J. van Albada
XJ.Boer

/glunder
^p.jKopperidraaier

. Gr o en.

/p.Hesseling

JCC.Hoevenberg
fè\. d. Hor s t
/Hoogerwerf
^j.Hoogenstfijd

Jong-Lagewaard j

Bilderd'ijkstraat 22A
Araelandscfieplein 45c

Dirk Huysstraat 42
Linker Rottekade 45b
Clingendaal 101
Oleandersti'aat 71 2a
Tweeboschstraat 37
ïriesestraat I2b
Sparredaal 28
Eschter Eottekade bij de Spoorburg
Hendrik Groesinkstraat'67
I-Ie r ma n Costerstraat 17
Kameliastraat 18a
Grondherenstraat 38
West Yarkenoordsche\veg 395
Heer Arnoldstraat 10
Molewei 41
Keiendaal 55 '
Stokroosstraat 58
Yerboomstraat 201c
Beukendaal 148
ICiefiioekstraat 9
Zweedsestraat 49b
Lijsterbeslaan 77
I'Iamperf oelistraat 12
Tweeboschstraat 19

Steiuwegstraat 14
Sloemfonteinstraat 26b
Dokstraat 23b
Mi11inxstraat 119 2 x 6
Pioenstraat 30a
Scholclandschestraat 29
Oleanderstraat 71b
Kamperfoeliestraat 18
ï£r. A. v.Woudene laan 18
Bas.Jungiriusstraat 233
Gaesbeekstraat l
Oostzeedijk 284
Ie Hlefhoekstraat 30



i >. §«->

.A'bonale h* t
R O -T . T I B B A

« rijmans

-*• a<
VUjrfc

3*9*

»0*:
**» .ÏJ* *

-p.vem ultort

»«J«?og«l p/a ":jt
»f**l*
f$t*la

-jr.ï
r--*

*

V/d
-3*«»

•Ê**"• rt <

- Ai

•florolf
tt
tel

6öB
18

149

643 '-• 'v
?^ol«eta«trdtr«3t 57/1

1T

4?
36

60
97B *

70
60 S

.:ort» Droof 32

B»
^uy»at3*««t 46

16

212
43 II

Herraan 12B
20B

42
h
3

,
439

•UlUdijk ia 9
r. 4.» v/d foué

4. f® ^/
3

61B
49

28

?aui
56

187
43

30

15

56B
94

31

19
6

34
Sendraehtatrsat 126

38B-
82



.ven

42
Lifik*r Si

101
71 2a

... .. 27
«f»v/d Graaf fri«9«straat 12b

'el<! - ^parre&aal 28
p/a y.r.Abyi :a*chter Kotteksd* bij de Spoerburg r

' »at 67 ,-

38
395

10
Molewei 41
Keleadasl 55

148
9

77 •
12

19

$t«innr«g«tr*at 14
0,̂

119
30»

01«*sn4©rötr8JSt
Karaperf leliestraat 18

f^fïÖJÉfflï'WJIÏ* ̂  ' t^fllï "Tïltt.f/1! f* f !- i (ft 53 ''fc ̂ *£S fik ̂ fe* O^ï^ï^.^ W^V*- W W.J* Jb • *.>&&«$ v */ wWipS. 4»£- *L l**S ï# M Jrfiy-E» % ft, Jt j#

B» ÜOögetiötrl^d oa«»b«t'i«:atra«t' l
C>ö8tsö«dljk 284
lö ,rlftfbo*JcstiP8att 30
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/S* Bakker
/IC» zwaan
/Brouwer —

/B.ïïudink— •

/J*Dolleman — -
/De jong —
/S * Sc hè e r man. *-

/Van Yliet «~
/Schniidt —
Werdonk—
/Lïars — »

>A .33

SplunterC*». -

/Van Soest —
/Scho-Itsz —
/BLeeker
XJonkhart —
/Be Boer -*r
/Koot
/T. Stevens -.
/C.ICruiver —

/Stevens —
/S. de Yries
/ti.de Boer—

ATDonné's van het blad "Spartacus"
__ _ Z A A U D A M _

Konirg Williamstraat 59
Hederinstraat 2
ICopermolenstraat 19
Leo XlII-straat 10
Yieringstraat 57.
Yeeringstraat 21
Hovenierstraat J>Q
Yeeringstraat 20
Oostzijde 256
Kwekerstraat 2
Oostzijde 270
café t/o Blauwepad
Prans Halsstraat 5
Van d. Heistraat, 8
Meester Cornelispad 25
Meester Cornelispad 5
Yalkstraat 39
Willemstraat l
Anna Paulownastraat 28c
Bot ermaker s traair 79
Ankersmit 9
Ventje 15
Sohoolraeesterstraat 33
Dampad 132
Pappenpad 4a
Czaar Peterstraat 52
2e Xrimperslop 2
Zuiderwaldeurspad 10
Bosmolenpad 115 aa
West Zanerdijk 358
ICloveniersèraat 54
Koning Williamstraat 27
Koning Williarastraat 5.

5c-x/» Schaap
/C.Wol
/P.G^oot
XA.Seymonr
/jac.Dekker
XToh. Kruyver

. /C. Br ais .
/W.Schilp
/j»van Vliet
/C.deiCLoe
/f.Schaap
xjoh.perrer of
VB'ep v. «t Hof

/jan de Graaf

K O O G a/d Z A A

Perres

llarcisstraat 14
Koogerhoutepad
Bmmastraat 29
Zuideinde 79
Anjelierstraat 3
Crocusstraat 20
Breestraat 51
Breestraat 73
Kerkstraat 4
Breestraat l
Hyacinthstraat 40
Karc isstraat 2
ICruisstraat 22

O O S T Z A A N

ITooreinde 99c

W E S T Z A A N

/A.Venema
/W.Hartman

Allanstraat 385
Zuideinde 106 -10-
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f
59

57
21

19
10

256
at
270

20

oafft t /o
fraae iïal»i»tïaBt 5
Van d.flalstraat S
M««*ter CtmwlUpad 25
Mttii»f CMBüUgpnt 5 '

Ank*r«*tt f
1$

79

4*
csaar P«t*rtti-aat
2* ïriapt r»Xop t

-eot
113

550
54

10

ff
5 »

A

1,'Grciootraat U
«p»d •
§9

79

20
51
?3
4

•>'srel*atr«at S
43

106

A J

«•«<'•



/A. BOS
/;Ï..Amand
/Kort

/C . v . 30 orn
/K.Br a kei
/J. Zuiper
X~ii. Jordaan
XDe 3ree
/Jacobs
/Stevens
'/ïT.Veldmeyer
/P. Reus
/P. K. Ho e t man
/ÏTieuwenhuis
/W assenberg

,-jp.van YTijkx
/Veer
yDe vries
/Jacobs
/L. J. Ver s te eg

.de jong
XI. J.Boesten
XL-I. G-roenendaal
XJ. Br o uwer
/IC. v en welt

lelt

-10-

Abonné's van ,'iet blad "Spartacus"

IL A A E L 3 K'

Yergierdeweg 195
Prinsen Bolwerk 72
Godxr.v.Bouillonstraat
Burgwal 103
Van Zeggelenplein 65
kloppersingel 125
Thornsonlaan 76
Cremerstraat' 25
Schotersingel 8 badhuis
'fhomsonlaan 66
"Campersingel ?
Bastiaanstraat 102
Rijksstraatweg l
Middenweg 102
Pepijnstraat 43
Van ICoetsveldstraat l
Z.B.Spaarne 106
Van llieveldstraat J>
ITerovingstraat 20
Slsenplein 6
Priezenstraat 12
Ten ICatestraat 7
Slachthuisstraat 9 rood
Asterkade 30
Spe.arndaraseweg 320
Bantamstraat 114
Eantamstraat 42
He igerstraat 18
Eeigerstraat 23
Kloosterstraat 62 rood

57



Aoonné 's van, riet "blad "^Sjpartacus"

Serge
«J..]]omhpf-

é"n d a a l

I1, il M ViluLi •

I f i d o Qhlf len-

Akerdijk 117A
Eikenstraat 29
Elzestrsat 9
lïeervlie t straat 34
Touwleen Potterstraat
Van G-alenstraat 13
Koningstraat 30a
De G-oejestraat 36
Krouwe1steeg lla
Eoodborststraat 51
Redde ï1.89
G-urenmarkt 50
Dr. A12-ay p e r l a an 38
Laarderweg 51
Fortlaan 26
Hamerstraat 38
Joz.Israellaan 32
Keizer Ottostraat 100
Lreedelaan 2
Hassaulsan 4
Meidoornweg 41
Sperwerstraat 21
Badhoevelaan 33
C.van Hecklaan 1S8
Willembeekscheweg 70
Meeuwenlaan
Kievietslaan 9
Irisstraat 34
Haadhuisstraat 8
's-Gravenlandseweg
Veenweg ' '
Laag Boskoop 26d
Weteringstraat 19d
J.van Lennepstraat 55
idem 55
3euwigelaan
Bremstraat 29
Oosterlaan 49
Traay 252
Van d.Vandellaan 33
P.Heinstraat 25
Lage Brug T.81

Brederodesche?;eg 96

ïïoeflo 11
Kunstschilder tafelberg-
weg
Overdonkelsestraat
A.:3.138c
Ilr.Bosweg B. 96
bij de Toren 17
Spilsteeg 13 *
Pioenstraat 23 *
Plantsoen 15 *
liijndijkstraat 59 ;;: •
Alanbertskade 23'
C-roene kruisweg

Haarlemmermeer
Iffmuiden (0.)

H

II

Leiden
H

II

II

Reeuwijk
Leiden
Bussurn

n
ii
n

t ti
n

Baarn
Badhoevedorp)

n

Hijswijk
IJmuiden (0.)•

n •
11 »

- Bussum

,/>
' o

Beerta
Boskoop
Ba.arn

Bergen (i".E.)
Baarn
Driebergenn
ïïrftihuis Velzen"
Helft
Hijbroek bij Devi
venter
Santpoort
Lutjebroek (I.7.H.
Laren (IT.I-I.)

i.deC"

Losser
Ijeersum
Laren (II.H.)
-iéeiderï

?* n
n

Vreeland
Vierpolders bij
Brielle

-12-
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XA.Zjfsaiellberg
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Heerenstraat 122
Wilhelminastraat 179
Yeurseweg 202
Oinkerweg D.281
Wijdesteeg 2
Meteorenstraat 67
ICostverlorenstraat 74
Vonst ,-Hu.ygensstraat 26
Helraerstraat 10
St.Aagtenstraat 11
Havendijk 33
Meidoornstraat 26
Cederstraat 31
Lijsterstraat 3
üastanjestraat 5
Ruiterstraat 114
Eikenstraat 37
Deutsstraat 11
Achterweg 23IA.

- Ramboldo 5
Leliestraat 17
Bloemdaalsestraat 37 •
G-roningerstraat 2
Zeidsingel 25
Yan Heurnestraat 99
Akeleistraat 14
Orthenstraat 65 A
O.Kerkstraat 44 I
Deldenseweg Deldensenk
1Z. v. d. Berge laan 65e
Postbus 25
Heerenweg 7 Huize
"Manpad"
Stationsweg 24
kerkstraat
Wilgenlaan 22
Zijpendaalseweg 55
Paul Krugerstraat 25
Saslaan 109
St.Antonielaan 103
De Wetstraat 9
;?esteinde 27
Ruiterstraat 25
Kippenmarkt 2
Weerdjesstraat 183s.
Arasterdamseweg 19a
Yan Wageningenstraat 58
Ie Spijkerdwarsstraat 15
G-r oen van Prins terenstr.
Yan Beuningenstraat 22
Zaslaan 111
Pinksterbloemstraat 46
Julianalaan 6
Brouwersmoleriweg 186
Zwaluwweg 20
PLoggestraat 52
Baniklaan 140
Heuvellaan 13

_£a±lLij. s w e g 23 • '
Zwaluwweg 7
Daalakkerweg 24
Westenenkerv/eg 58

Voorburg
Yalthe (Dr.)
Yoprschoten
ïinsterwolde
Ifraiöoer
Hilversum
Zandvoort

«Leiden
Schiedam
IJmuiden (O.)'

M,

II

"l

Oegstgeest
Oostvoorne
Amstelveen
Amersfoort

n
Assen
Amersfoort
's-Bosch

Heerlen
Hattem
ïïillegerstoerg
Heemstede

Me pp e l
Hiddenbe ernst er
Arnhem

ie
u
u
M

It

n
n
ti
n
n
it

27

Apeldoorn
u
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Beek

p /a jerusalera

? (3 71.]?.r}in ̂  *"""

Ie Landdwarsstraat 36 Alkmaar
Yan Sverdingenstraat 11 "
Snaarmanslaan 56 "
Oudorpertijk 3 "
Bosboomstraat 16
Uitenboschstraat 67
Spaarnestraat 71
Dorpsstraat 1082
Prins Hendrikstraat 12
Hoge Eijndijk 302a
winkelier
J.P.Coenstraat 27
llerkstraat 8
Duinsteeg
Tuintjesweg 6
Zapperstraat 14
Or.ïTassaulaan 102
Tjuinoordseweg A . 14
Dorpsstraat 450
Knollendarnraerstraat 49
I»ut jewinkel
Winkelerweg
Hoogerfceetstraat 32
«rester Earallelweg 11
Geelvinokstraat E.13
Kerkweg 8
De Weed
Sluiskade 2259
Spoorbaan 5
C.B.V.O.
Populierenlaan 17a
Bergweg l
Pr|,van Heeslaan 4
JekgcUierberg
31oen3andsev;eg
"Coloniepad I
'lAvarslaan 5
Middenweg 4
ITaalseweg 142
Aleidastraat 27
Uijverheidstraat 3
3pinners\veg' 17
ïïaartse-veg 115
Landnansweg 48
3chouwinksv/eg 14
Antoniastraat
louisestraat 6
Zwarteweg 78
Hooftlaan 9
Jac.Gatslaan 9
lepenlaan 4a
G-ezichtslaan la
"ïeerastralaan 25
J31oemendaalsevveg 239
Sluis pad 49
Yoltastraat 8
IJieuweweg 86
ïuinstraat l
Sussunimersla
Grionlaan 27
Simon Stevinstraat 118
Koninginneweg 28
Egelantierstraat 108
Engweg 9

Amersfoort
Assend'elft
Xrommenie
Hasersv/oude
Ha Hum
Hoorn

Huisduinen
Ben Helder
Overveen
Oostvoorne
Wormer

n
Winkel

n
?/assenaar
Telsen

G-em.Venhm.iz en
.Almelo
Aalsmeer
Wijk aan Zee
Eeverwijk
Blaricum

Hengelo (0.)

II

II

• II

II

t l

II

Bus s urnn

Jjilthoven
Baarn
-cloeraendaal
Worraerveeru
Wormer

Hilversum

M

II

II

II -H-
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337
lluy s da e Is t r P at
Glindewaterstraat 14
Yinkenstraat 15
Deveriterstraat'.veg S9
01. van :.roor t straat 50
Akkerstraat S
Yen d.Laenstraat 57
Assendorperstraat 245
llin^dijk 296
Regentesselaan 8-
Zorenbloernstra.pt 83
Kamerling Onneslaan 478

Curie straat 29
A 161
IToordhove v.G-oorstr.15
Burg.Brandstraat 23 (?)
(geen straatnaam)
Duinweg
(geen straatnaam)

n
Iloerbeek C.53
(geen straatnaam)

Lloerbeek C 36
(geen straatnaam)

u
Gr.Janlaan 45
Yen 31 i c h t enii or t s t s t r, 4 S
Zoflean G.156
A 230
Dilppeiingsdijk 2B
lnh.d.e Jiocicstraat 73
3C.v,-üley.en"burgstr .3B
J.Israelsstraat 74
J.Catsstraat 35
Patrim^niumstraat 38
laarderv/eg 76a
ICanaal B.53

kromhout 132
kasteel de Schaffelaar
St.Jansstraat 44
Arnhemse v.'e g 458
'loogerstraat naast d . .Zee
Blioklaan 25
ITieu^eweg 2
Ilregelstraat 44
Stroet B 208
Greraerlaan 2
Hoofdstraat 245

Zoeterwou.de
Zutphen

Swolleu

ZT,vi jndrecht
Zeist
Zwolle
'lilversum

Oudksrsel (K.H.)
Gouds. /
Moordrecht
K i e uw e ïliedorp -
EFoordwijk aan Zoi
ïïiemve ïliedèrp !

u
M

U

II

tl

II

II

II

ITaarden
ïT i j me ge n
I.Iiddelharnis
Yr e e la n d
Deventer
Dordrecht

Enkhuizen
Eerones
Brnrier,
I5rf scheidenveen
"Dordrecht
Bsrneveld
Tilburg
73e e kb erg en
Texel
Soestn
Strijp, Sindho\en
St.IIaarten (1T.E.
Santpoort
Santpoort.
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977/1074 Onderwerp•. In b

BUREA
tï AP

Hiermede bericht T!
brieven d.d. 2 Februari j.l7~Tftrr27927,
betreffende Mevr.BROUlER, lid van de
Ĵ omnrunistenbond "Spartacus"; d.d. 4

betreffende
secretaresse

Vooruitstrevende partij voor Wereldre-
gering en d.d. 4 Maart j.l. Ho.30267,

X | betreffende Dagobert Twice STEENISA
alhier nog in behandeling zijn en we-
gens het nog ontbreken van voldoende
gegevens, nog niet volledig kunnen ,^\n beantwoord* ^̂ .ï*

s: v-1 i\' /

DE COiaiISaASIS VAK GEMEENTEPOLITIE,

(J.F. Berkel).

Aan deaHeerHOOED VAN. .DB CENTMIE VEILIGHEIDSDIEHST
Javastraat 68,
^s G E A V E H H A G E.



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 829u-'47.

Uw brief: B.X« £0988.

Onderwerp: Me j. L.C. Brands en
Mevr. Alderding.

Amsterdam, 7 November

BUREAU B
//~//-v7

Volgno.

ojNOV.1947124'

Bijlagen:

GEHEIM;

t. o-

!/•* l

/l

m
/l

l

Aan

In antwoord op bovenaangehaald schrijven d.d, 10 September
1947 kan het volgende worden bericht:

Blijkens de administratie van het Bevolkingsregister, alhier,
zijn de personalia van tfrands en Alderding als volgt:

Loüisa Oornelia BRANDS» geboren te Amsterdam, 13 October
1909, zonder beroep, ongehuwd, van Nederlandse nationaliteit,
zpnder kerkgenootschap, wonende Nieuwe Prinsengracht 47 huis
te Amsterdam.

Jaoomina Aariana DIJKSIRA. geboren te Amsterdam, 27 Mei 1909,
van Nederlandse nationaliteit, kerkgenootschap Rooms Katho-
liek, gehuwd met Willem ALDERDICJGr. geborentfte Amsterdam,
2ö September 1907, van beroep loodgieter.
Jaoomina Adriana DIJKSTRA woont: Lumeystraat 46-II alhier.
Willem ALDERDING woont: Dirk van Hasselts t e eg 6-IH alhier.

Omtrent L.C. BRANDS kan het volgende worden bericht:

Zij is een dochter van Hendrik BRANDS, geboren te Anna Pau-
lowna, 23 Mei 1873, wonende van Östadestreat 324-1 te Amster-
dam.
Haar vader zat vroeger in het bestuur van een vakvereniging
{niet bekend welke).
Zij zag toen, dat de bestuurders van deze vakvereniging anders
handeleen dan zij tegenover de arbeiders voorgaven. Dat
stootte haar tegen de borst;.
Langzamerhand helde zij toen over naar links. Dit kwam voor-
namelijk na de oorlog tot uiting.
Zij heeft twee kinderen, dochters, één van 14 en één van 9
jaar. ui j is ongehuwd. De kinderen dragen de naam van OP _f t
EINDB.(personalia onbekend*)

Op 26 November 1943 vestigde zij zich met een persoon, genaamd
Wim ffVERS, ongeveer 30 jaar oud, meubelmaker, verdere gegevens
onbekend, in perceel Nieuwe Prinsengracht 47 huis, alhier, met
wie zij enige jaren samenleefde.
JjiVERS verliet haar echter weer in wovember 19460
£ij krijgt veelvuldig mannen op bezoek, die zich dan melden
met het fluiten van de Internationale. Deze personen worden
beschreven als ongure typen, die er meerdere vrouwen op na
houden en L.O. BRANDS nu niet bepaald bezoeken om een kopje
thee met haar te Brinken. Zeker is evenwel, dat deze mannen
tot haar geestverwanten behoren.
BRANDS is korte tijd werkzaam geweest op een plastic-fabriek,
doch loopt nu in de ziektewet, zij is dikwijls ziek, maafc in
feite is zij te'Zul. om te werken.
Er wonen nog enkele personen bij haar in o.a. een vrouw, die
haar man en drie kinderen heeft achtergelaten, en nog drie of
vier manspersonen.

1000-10-47



Jüên van deze mannen schijnt regelmatig copie voor één or an-
der blad of tijdschrift te Iqrpen.Men noemde in verband hier-
mede nde Vrije Tribune", doch dit blad is^ alMBr niet bekend.
Vermoedelijk wordt "De Tribune" bedoeld.
Met zekerheid mag worden aangenomen, dat BRANDS lid is van
de oommunistenbond "Spartaous".
Zij is geabonneerd op het dagblad "Het Parool" en op het
weekblad "De Tribune"»
Zij komt niet voor inde politie-administratie, alhier, noch
in de administratie van de P.R.A.

Omtrent j .A» DIJKSTRA het volgende.

Zij leeft sinds 1946 gescheiden van haar man» Zij is katho-
liek, doch komt haar godsdienstplichten niet meer na.
Het perceel Lumeystraat 46-11 wordt beschreven als een toe-
vluchtsoord voor anarchistische elementen. Buren bezigden
de term: "hoerenbende'*,
J»A* DIJKSTRA schijnt van hetzelfde gehalte te zijn als bo-
vengenoemde L, oy £RANDa«
Haar man Willem AL̂ '̂ DJNCr is lid van het Nederlands Verbond
VÖJQ Vrije ctociaiisten.
jfflige tijd geleden 'kreeg DIJKSTRA dikwijls bezoek van een
stel Indonesiërs. Deze hebben gedurende enige tijd bij haar
ingewoond..
ledere geestverwant schijnt bij haar welkom te zijn, of dat
nu is voor een dag of voor een paar welaan.
Tegenwoordig schijnt zij zelf te werken, waar is echter niet
bekend.
Zij komt niet voor in de politie-administratie, alhier, nocJa
in de administratie van de P.R.A.
Zij is geabonneerd op het dagblad "De waarheid".
Niet is gebleken, d at zî j lid is vanHSpartacusM

Verzonden aan: Hoofd C.V.D. 's-Hage. N.S„



B .i. 80988

17 RD.3

10 September

188738*
CMSHJSIM

Me j .L.C.Brands en
Mevr.Alderding.

mij van betrouwbare zijde werd berloht, zouden Me j»
L. O .B rand s. wonende Nieuwe Prinsengracht 117 en Mevr. Alderding. wo-
nende Lum®73fcraat 46 H, beidehwoonaelifcig te Amater^tam, zijn aange-
sloten bij de oomnHintstenboai "Spartaousw.

Bc moge U verzoeken mij omtrent hun politieke activiteit
«el te willen doen Inlichten, terwijl ik tevens gaarne in kennis
worden gesteld met hun volledige personalia»

Be Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te AM3TSRDAM.

Bet Hoofd van de
7EILKSSID3DISK3T,

namens deze:

L,L .van Laere,
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HO. 76 Geheim &—-," ,/? ""c
;>-•' i -•£,

OÏÏDERWSRP: C ommunis t enbond "Spartacus"
* . • .
Bericht op schrijven van: - 30 Augustus 1947 Ho,B.X.20673

BUREAU 6

ler voldoening aan het verzoek vervat in

opgemeld schrijven heb ik de eer UHoogEdelGestrenge

naar de inhoud van bijgaand rapport te verwijgen.-

ASSEH, 27 October 1947.

De wnd* C,v»P, • ,AAK , - , /̂ ~y
het 'Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst //I^L*~-, '*/* ̂
Hoofdbureau B / / /^"r\
Javastraat 68 '*J '* - ^ W /J
te

*s-G.R A V B IS H A G- B«-

In afschrift doorgezonden aan de Heer Procureur-
Generaal, fgd. Directeur van Politie te LEEUWARDEN,-



iJnTBPOLITlJJi A38E.U..

. 76,

Onderwerp: inlichtingen omtrent Gerardus EfcUHS-fi, geboren te Leiden, 22
Januari 1914, filiaalhouder, wonende te Assen, Groningerstraat
no. 2, in verband met een eventueel lidmaatschap van de
communis te nbond "Spartacus" .

A P O H T.

In verband met het schrijven d.d. 30 Augustus 1947, no.
B.X. 20673, Geheim, van de Centrale Veiligheidsdienst te ' s-Gra-
venhage, kan het navolgende worden gerapporteerd over de in

\t schrijven bedoelde Gr,
Op 9 Januari 1946 werd in het bevolkingsregister der ge-

meente Assen, aan liet adres Groningerstraat no. 2, ingeschre-
ven:
Gerardus EiSUBöj8, geboren te Leiden, 22 Januari 1914, filiaal-
houder, komende uit de Gemeente Leiden, in welke gemeente hij
op de navolgende adressen heeft gewoond:

W. Pyrmontstraat 15, Madoerastraat 9, Seringenstraat 1?a,
Hyacintenstraat 22.
Dezerzijds is niet bekend, dat betrokkene lid is van een

communistische organisatie.
Volgens de politie te Leiden is van betrokkene ook aldaar

niets bekend omtrent zijn politieke gedragingen.
Omtrent de politieke gedragingen van Beurse zal nader

worden gerapporteerd, zodra hieromtrent iets naders bekend
wordt.

Hiervan is dit rapport opgemaakt, te Assen, 27 October
1947.

AAI de Heer VA* POLITIE,

te
A S S £



3*X*20675.

•7±I« T.

UITGEBOËKÏ

G l H S I M.

50 Augustus

gg 182750,

Communistenbond "Spartacus"»

Van betrouwbare zijde werd mededeliag ontvangen, dat ̂ |
Goöp* "de Dageraad**, Groninger s traat te Assen, lid zou % i jnrvala de ' '"
"Camnunistenbond Spartacus"*

Ik moge - U verzoeken mij te willen doen berichten of U daaromtrent
iets be&énd is, waarbij ik tevens gaarne in kennis ssal worden gei s teld
met zijn volledige personalia. •

HET HOOïfi TAK DS GEHÏRAI3B
. VE1UGHEÏDSDÏHKBT
Namens deze;

ian de Heer Commissaris van Politie,
£ f*

's,I N., 1 1

3.011.1 *# \I^*T \

^'i' »

fs. ^"'

^
J «Q .Cr abbendem,

-V-



flf.1^ nge ad ie n s t .
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

* 792 '47.

GEHEIM.

UTRECHT, den 25

Bijlagen :

Bericht op schrijven No....B...&.•-. 20189 >

Volg.no. "

2 9 SEP-1347 '

Onderwerp: I)B,aü Ü6 Jager,

BUREAU B

I

In antwoord op Uw bovenaangehaalcl schrij-
ven doe ik U hierbij een desbe t re f fend rapport
toekomen , naar de inhoud waarvan ik U moge
verwi jzen .

3e Hoofd-Commissaris var, Poliltie,
n

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
's-G- B A V B N E A G E .



Inlichtingendienst
"'' Utrecht» , ' GEHEIM-,

A/1-792'47,

S A P P O R T .

Haar aanleiding van het schrijven van de Centrale Veilig-

•heidsdienst no. B.X. 20189, dd. 11-9-1947, be t ref fende Laan

de ^ager , wordt het volgende gerapporteerd:

Bij informatie 4Cari het Bevolkingsbureau te Utrecht bleek,

dat. deze , of een daarop gelijkende naam, niet in het Bevolkings-

register is ingeschreven.

Een onderzoek in uiteenlopende richtingen heeft geen re-
sultaat opgeleverd.

Utrecht , 25 September 1947.



A 11 Augustus 7»
7 ' /-L

B.X.20189.

VII* T2.3. G I H l I

D.de Jager.

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat van niet te contro-
leren zijde werd vernomen, dat zekere Daan de JAGER, verdere persona-
lia onbekend, woonachtig te Utrecht, lid zou zijn van de communisten»
bond «Spartacus".

Ik moge U verzoeken een onderzoek naai%ïbovengeno@md persoon te
willen doen Instellen en mij met het resultaat hiervan in kennis te
stellen.

HKT HOOED VAN EE
/,, , /. ̂  '; , c / VULIGHEIDSDIENSÏ
'••'• i'i-^'t'Vs ^ /v /DjS , Naiaens

Aan de Heer Hoofdcouffiiissaris
-^n PoHtie,

'ü -T B E C H T«\ J.G.Orabbendaji»



ï'. B.
S BA H A A. S..

BOBS.38/18.

Volgno.

1 AUG I94X

Yan betrouwbare zijde w elfcd*' vernomen,

aan:

Hendrik liBItYTELB, geboren te 's-Gravenhage, l Mei
1911, van beroep magazijnehef, thans hoofd van de P.E.A.
alhier,.wonende ffioerweg 244, alfaier, op 13 April 1§47 bij
de herdenking van SlEETMEf op de Begraafplaats Wester-
veld, te midden van leden^van de Gommunistenbond "Sparta-
eus" aan deze plechtigheid deelnam. In linkse kringen is
het algemeen bekend, dat lelyveld sympathiseert met de be-
ginselen van genoemde bond en dat hij geregeld omgaat mét
daarbij aangeslotenen. Men beschouwt hem dan ook als Spar-
taeuslid, hoewel men geen zekerheid heeft, dat hij als lid
is aangesloten,

üelyveld komt voort uit de A.J.C. en was lid van On-
afhankelijke Socialistische Partij (Ö.S.P.), welke partij
destijds opging in de H.S.A.P. (Sneevliet). Hadlen was er
eem scheuring in de E.SiA.P. en werd een bond opgericht,
genaamd M]|ipnd van Bevölationnaire Socialisten* (B.K.S.,
groep lüa_ M̂ QIEIAAB). fot laatstgenoemde groep trad Lely-
veld els lid toe.

fildems de bezetting verrichtte hij belangrijk ille-
gaal werk en maakte hij o.a. deel uit van het E.ïiL»-SPent
(Marx,- Seain-, Mebknechtfront), hetwelk ssioh ho©fdzale-
lijk toelegde op de verspreiding van revolutionnaire lec-
tumr, o.a. "B0 Sode ©ctóber")*

op 3ö Juli 1947
het Hoofd van de O.T.B., alhier.



R O T T . 3 R D A M .

l .L. No. 873

G' l H E I M.

Rotterdam, 30 Oc tober 1946

i oer.
In antwoord op Uw schrijven Uo. 2640 / I G / 46, d.d.

12 September 1946, wordt bericht, dat het niet mogelijk is
gebleken de identiteit van T. Maa3» die tot de topleiding
van den Communis tenbond "Spartacus" zou behooren, vast te
stellen.

Indien het U mogelijk zou zijn eenige uitvoeriger
gegevens ter beschikking te stellen, zou dat dezerzijds
zeer op ppijs worden gesteld.

Overigens blijft natuurlijk de aandacht op dezen
persoon gevestigd.

Verzonden aan t Hoofd Centrale Veiligheids Dienst,
Javastraat 68 te 's-GraVenhage.



*s- öravenhage, 1J& September 1946,
BUREAU B. Javastraat 68,

2640/ I G/46.

GEHEIM,

Hiermede moge ik ïï verzoeken mij zoo moge-
lijk inlichtingen te Verstrekken omtrent:

T. Maas t wonende ten Uwent.
Volgens berichten uit betrouwbare bron ZQU

hij tot de topleiding van de Communis t embond «Sparta-
ans" behooreno •

BUREAU ÏÏAÏÏIONALE VEILIGHEID
Het Hoofd Bureau B.

3)« Luitenant - Kolonel ,
namens dezen:

Den Heer Hoofdcommissaris van

ROTTERDAM. Waarn,Hoofd.


