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üadureada de bezetting werd in Januari '44 door de Cowaa-
niatenbond "öpartaeue", dia in d* illegaliteit uit nat «.g.
"Marx, Lenia* lujEembourg;£rgjatn i» voort&ekotten, d* brochure «Ba
perspectieven vma het laperialiafie «n d* taak van da revoluti-
onaire eocialietea" uitgegeven, in «Juli '44 gevolgd door «Ba
atrijd om da «acht», welke twee broohurea op kat oo^attblik uit-
verkocht zijn. Al» darda ia daea raak» varaehaam ia Hftart
- doch wa« ook raada tijdaaa da beeettia^ aameagaateld - da
brochure, waurvea aiaroadar a«a uittr«ke«l volgt t

VAÜ SMYEgHJ^fSCH&J'ilJ XOf
üedrtikt bij "D* Vlaa" 0i%agavaa ia opdjf&cht
frouriaghatraat 8t vaa da Coanauaiataaaoad
Aaatardaau "Spart*icua»

DJS BÜÜRIPPEI M/^CHÏ £X HEER 5C BA £ PIJ 18 B£ DÜMOCtLATISCHE OBff I£-

Ba gaaatalijka bov«nboa« dar maatBoh»ppijf «auriea-ooic da
politieke constellatie *at Mar begrippan «â aht* aa "heereGh*p~
pij", i» (iSarat!) een product dar aeonomieöh* varhoudlagaii, d. e.
ia laatata iaataatia v&a da wijzen, *&«rop Aa Strijd om ha t b«-
Btaan wordt gevoerd. Aaagafciaa nu dia eeonomiaahe verhoudiagaa
aiat atatioaaair «î a, aaar evolutioaair. ci|a ook da gaaata-
lijke verhoudingen ataada ia bevegiagt «ij ontwikjtelaa in iade-
ra faaa dar aeonomie aaa dawrbij paeeaada geestelijke eonatruo-
tie. Het *empo van da wljEigin̂  dar ̂ eaatelî ka - aa du» ook
van da politieke - verhoudingen ia echter geleidelijker d*a dat
van da ecohoaiaohe ontwikkeling aa zoo ia het baet«sab**rt dat
da politieke conatellatie thaaa nog ia het etadiwa vtua het ka-
pitalisme verkeert, tarvijl da eooaoaiache voor**«rdea voor bat
coamuniMe reeda zijn vervuld*

klle oAtwikkaliag voltrekt eich ia tegenwtelllagaa (theae
aa antitheae bij Hesel). la da imat̂ happelijke oataikkaliag
Eijn dia tagaaatalliagaa bazit aa beeitlooahald, kracht aa
ewakte aa da taga&atalliâ aa tu««chaa ga»la«btaa aa geaaratie».
Ba hoofere eenheid, waarin deze tegenstrijdigheden worden op-
geheven i» gaaa goddelijke of idafala eenheid, «aar da eenheid
van da saterie ia oatwikkaliagt d. i. da eenheid van het maat-
schappelijk procea.

K|Bè De politieke wetgeving * hoewel self oonaatiuaatie dar
economieche verhoudingen - beïnvloedt daaoadaak» op haar beurt
renwend of bevorderend da ontwikkeling dier verhoudiagen.
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Dl OmOliSf V&E DKS K&£If&XI3ïl3Cai3l STA«f .

Handel en verkeer deden ia de aiddeleeuwsehe at e ei «n
naast de standen van handwerkers, «del en geestelijkheid de b
burgerij v&n kooplieden en r eedera ontstaan, *¥aa de zelfkant
der B*a t schappij, uit de trekkende handwerk «gezellen, die
nergens een gildeaeester konden Tinden* uit de 20 ons van lijf*
eigen boeren, die in de viijaakends «tadslueht gevlucht waren,
uit de onderste lagen der aaateehap pij reoruteerden de heer en
van handel en verkeer de arbeider» voor hun nieuwe productie*.
"De nieuwe productiewijze verwijderde het bezit aan productie-
middelen van de arbeid, «ij vernietigde de democratie van net
handwerk al» stedelijke aaehtettitoefening en «telde hiervoor
in de plaat* de ariet»e*atie der uitbuiting van anderer ar-
beidskracht. f ij schiep de klaaae der kapitalistisch* uitbui-
ters en van de vrije arbeidere, het m o d e r n e pro»
l e t a r i a a t . Zij schiep de m o d e r n e b u -
r e a u c r a t i e en d e # B o d e r n e n e t a a t*.

De "amsaale vervaardiging van waren, handel «n verkeer"
toegespitst op de aarkt, maakt niet alleen dat de bezitters
der productiemiddelen, die Eieh de producten der "vrije* loon-
arbeiders toeiigenen, eelf niet langer behoeven te verken*
omar eiacht ook «vooral organisatie» beheer em gedifferenti-
eerd reohtssjsteea, geaehreven wetten en erkende overeenkoa-
sten, internationaal zooveel mogelijk gelijkgeanakt* 2ij ver-
langt de reehtssekerheid van het beeit en de oaperaoonlijkneid
van de rechtspraak en der bewindvovring. Be naeht, die nier
ontstaat, naar aanwending en erkenning aoeten coo zakelijk
zijn als de waren, die de aaatsehapplj produceert. £exe aaeht
aaoet de eigecdoasverhoudingen evenzo o beliohaaen als de waren
in hun eigenschap van nuttige goederen de stoffelijke dragers
van waarde en aeerwaarde, van toegeëigende aensehelijke arbeid
cijn. Be erkenning van deee raaeht aoet overeenkomen aet de er-
kenning der kapitalistische verhoudingen, aet de erkenning
van het reent der kapitalisten op het product van anderer ar-
beid.* Verder ver e i ach t *de stabiliteit der rerhoudingen. de
dringendste eiaeh van ongestoorde kapitalistische productie* -
"een zakelijk en onpersoonlijk werkend aabtenarenoorps, een
bureaucratie*, tenslotte heeft het kapitalisme «de drievoudi-
ge splitsing der machten in wetgevende. rechtelTice en
voerende aaëht ia de theorie en geraetBk der
doorgevoerd en tot foraeele maatschappij -orde verheven* Set
heeft de stand der beroepsrechters, die onaf eetbaar, slechts
aan *de wet van hun geweten" onderworpen Eijnv geeohapen* let
heeft de uitvoerende aaeht verbureaucratiseerd* Bet heeft in
den atamt het politieke instrument van eijn beeraohappij ge-
schapen, het icatruioent, dat slechts zijn aaeht dient en die-
nen kan, hoe ook da uiterlijke vormen der regeering aogen
fcijn,"
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"De kapitalistische productiewijze was de revolutionaire
kracht, die het gebouw van het feodale absolutisme tot ineen-
storting bracht." "Geen reactie der negentiende eeuw kan de
feodale productiewijze tot nieuw leven wekken. Set kapitalisme
bad reed» overwonnen voordat de BastilIe ia iarijs bestormd
werd. Biet de guillotine, maar het kapitaal heeft de feodale
orde onthooaa. Be burga&ijka revolutie is slechta het politie-
ke maapel van een laag proces vaa omwentelingen."

"De burgerlijke rechts- en geschiedeniswetenechap heeft
steeds getracht de revolutionaire aotis» der klaaee, die eij
dient, ter bourgeoisie, te rechtvaardigen en de revolutionaire
omverwerping der burgerlijke klttsseheersehappij door het pro-»
letariaat te belasteren al» v e r n i e t i g i n g der
z e d e l i j k e g r o n d s l a g e n , w a a r o p b e t
m a a t a a h a p p e l i j k l e v e n b e r u s t . Tot dit
doel moeat ze de aflossing van de feodaal-absolutistische neer*
schappijverhoudingen door te burgerlijk-kapitalietisohe aaeht
ala l e g i t i e m e e r f o p v o l g i n g voorstellen
en tot overtuiging ter maataehuppij verheffaa, 2e heeft dece
pogingen op vele wij r en gedaan," Toen net kapitalisme ont-
stond, werd de goederenproduetie vervaagen door aan waren*
productie. "Se geproduceerde waren «oesten te stoffelijke vora
hebben van nuttige goederea, de warenmarkt eiachte goederen,
die aeaechea gebruiken kannen.* maar bet doel van de waren-
productie was w i n s t m a k e a , terwijl de behoeftebe-
vrediging door de goederen aleehte bijkomstig werd geacht ala
toevallî  middel tot bereiking van nat «estelde doel. Dezetoevallî  middel tot bereiking van nat gestelde doel.
winst werd verkregen doordat de waar al» draagster van waarde
een 3pija had, en aangeeien voor alle waarde menseheliJke ar*
beid een voorwaarde la» berustte alle winst ia laatste instan-
tie op de arbeid, verkregen nat de arbeidskracht, die door te
arbeider» aan de bezitters werd verkocht. Dexe arbeider» waren
in alen cin "vrij", dat «e «vrij" waren, hem arbeidskracht te
verkoopea, of te verhongeren.
Wat d e£ S t a a t betreft kan men zeggen, dat bet kapitaal
"met de vormen en onder bet «om der ondergane rechtsorde» re-
geerde» Se kapitalistische staat ««werd te fermeele rechtsopvol-
ger en bet apparaat van zijn aateri*ele aaeht, de macht van te
kapitalistische beschikking ever alle krachten der naatacbappijf
m uiteindelijk* vestiging ter kapitalistische staat geschied-
de daarom in den vorm van een restauratie, en si J werd ala te
legitieme reehtsopvolgster van de middeleenwsche Staat afge-
schilderd. Ook die opvoeding in te maatschappij, die uit dan
aard der zaak door de beeraebande politieke klasse werd be-
stierd, bad plaats ia de opvatting, dat te "Staat" de natuur-
lijke, eenig? mogelijke» wettige, bij uitstek beschaafde arte
der menschenaaaenleving ia en moet blijven* Ook te sociaal-
democraten en de S t a l i n i s t e n namen dit standpunt
klakkeloos van de bargarlijke geleerden over en sagen ever bet
hoofd, dat "de antieke Staat, de feodale ataat en na de kapita-
listische staat de georganiseerde macht van te maatschappelijke
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maatschappelijke aindex&eid over <i* meerderheid waren* ia.
en niet andera eijn kalt* Waar eok eigendom aan produetienid-
delen en luit K«lfwerk«n Eich van elkaar verwijderen, waap
ook bezit en bezitloosheid tegenover elkaar ataan, daar ont-
staat de Btaat* In h • t k a p i t a l i s m e i « d e
s t a a t d e h o o g 0 t e v o r a v a ja o r g a n i a a
t i e , w a a r v a a z i e h d e b e a e h i k k e r a
o v e r d « p r o d u c t i e m i d d e l e n b e d i e -
a e a* Bij ia da hoogste vorm der war «nor de."

*£n iedere aaohteuitoefening op dece baaia behoeft
b u r e a u c r a t i a"« fl.i. een «georganiseerd bestuura-
apparaat onder da baaohl kkingaaacht van liet kapitaal en in
volkomen onafhankelijkheid van hen, wier handen en veratand :
alle productie voortbrengen*" Da bareaaeratiefhat beatuura»
apparaat, kan er zelf* toe koaen, de £r«özen dar naar oor-
«pronkelijk toabedaelde bevoegdheden te overaohrijien, eigen
oaeht te verwerven en uit te oefenen. Hat faaeistiaehe etaat»
apparaat ia hiervoor een typiaeh voorbeeld »** het ia tot
eulk een «achtaconcentrati* gegroeid, dat het — - celfataa*
dige ffiaeht ook tegenover Eijn opdrachtgever, tot aan een be-
paalde gram» kan verwerven* la greaa ia daar getrokken» vaar
het principifele conflict «*t de ttRata«happeliJke grondslag
van de samenleving «on beginnen, («een neg «o o ailitant faa-
ciatiach ataataapyaraat kan de prinoipiffela verhoudingen van
het aaataohappelijk leven, de beeohikki n̂ gaacht van het ka-
pitaal over productiemiddelen en arbeid veranderen» X e t
b e g r i p * f a a e i a t i a e h e r e v o l u t i e
i a e v e n o n e i n n i g a l a h e t b e g r i p i
a o o i a l i a t i a e h e o f e o a m u n i a t i a o h e
• t a a t.

J>e kapitaliatiaehe productie» i j jee verdrijft den boer
van zî n land en den handwerker uit gijn werkplaata, en ba-
rooft trllen van ban producten, die aan de oentrale beaohik-
kinganaoht toevallen» Allen, die arbeiden "zien ala einddoel
van hun «ark de inetandhouding van de machtsverhouding, dia
in dienst ataat van de winat en van het behoud van het beatuur
apparaat van den ataat* Zî  allen, die arbeiden, hanteeren
een techniek, met welk* hulp de behoeften dar aenachen be-
vredigd zouden kunnen worden, ei J weten9 dat het winatdoel
van da productie de verdere ontwikkeling deeer teohniek in
den weg ataat en productiemiddelen en producten vernietigt.
214 ondervinden, dat de ft*g« overproductie van het kapita-
liime niet alleen de h&nder der aaa8a*«Tatiltf naar d*** neg
vergroot*" iSaar »ij kannen da reaedie niet f gij weten niet,
dat de z «g. neutral» Staat een uitvinding van d* kapitali*-
tieéhe gedaohtewareld ia.

HEf tmm £££ PROJJSÏAEISCttE MACHÏSOY£KK,,ME IK BE
ma.

•Ba kapitaliatiaehe warenproduotie kent twee productie-
factoren* produetieniddelen au vrije arbeid** Da kapi talie tiac
ache atand waa in wezen «een nieuwe alleenhaerachende klaaae."
f avena sohiep ei j de klaaae der ar bei der a, die ala beeitlooge
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beeitlooee Klasse haar &rbeidskraeht moest verkoopen «a zoo
liet leven der maatschappij mogelijk maken. Dit proletariaat
«as eeaeamijd»,. ook geestelijk het opvoedin&sproduct ven d*
kapitalistische productie en deakwijBe» doch aadersijds voort»
durend In strijd ermee»

Al» geestelijk product vmn de kapitalistische deakwijze
bewoog de bewustwording d«r jonge proletarisch* klasse Eiea
binnen de vonaea vaa d» burgerlijke politiek* opvattiagea *a
haar politieke strijd «peelde sich at ia d» banen der burger*
lijk» emancipatie. D.w.2.1 men voerde deaen «triJd ia de burg
gerlijke organisatievorm der p o l i t i e k e p a r t ij|
men verstond onder klas eenetri 3 d liet bereiken v&a d e a e e ]
d e r a e i d ia het p a r l e & e n t j aaa beschouwde
ale klassen*trlidorganisatie de v a k v e r e e a i g i a g
g e c o n s t r u e e r d i a d e a v o r m v a n e e n
b u r g e r l i j k b u r e a u c r a t i s c h a p p a -
r a a t , d i e a l a v e r d r a g s p a r t n e r v a n
d e w e r k g e v e r s ( b o n d e n ) o p t r a d | m e n
bleef vasthouden aaa dea S t a a t a l e e e n i g m o-
g e l i ^ k e o r g a a i a a t i e v o r m de r m e n -
B c n a l i j k e v e r h o u d i n g e n » i

Als tegenstander van de kapitalistische denkwijze ont-
wikkelde het proletariaat evenwel naderhand , - d.w,B. a* <e
nederlaag der door burgerlijke voorateiliagea geleide arbeide-
bewegiâ p - een geheel tegengestelde voorstelling en TOTW
van maatschappelijke orgaaieatie* * Ia plaats van het bureau-
oratisoh etaateappareAt, dat de kapitalistische ainderheid ia
sta&t tot regeerea stelt, ontvouwt het proletariaat de voor-
stelling van eea maatschappij, berustend op de eigen, dus oa-
bareauoratisohe orgaaieatie van alle - door hun productieve
arbeid voor het leven der maatschappij - veraatvoordelijkea»*
Deee tweede, revolutionaire vooral e Hing vaa macht vindt haar
voedingsbodem ia de ervariag vaa de klaseeaetrijd*1* Dere er-
variag bewijst "het proletariaat dagelijks opnieuw, dat ae>ehts«
veröchuiviag ia dea staat niets veranderen kan aaa het karakte:
de?er aaateehapplj-orde. W e l k e p a r t ij o o k de
r e g e e r i n g v o r m t , « i j a o e t r e g e e r e a
t e g e n de m e n e c h e a , v o o r h e t k a p i -
t a a l e a d o o r e e a b u r e a u o r a t i e«v

"D aroa hebben de arbeiders altijd weer getracht, door tl
hun eigea orgaaea de b e d r i j v e n a Is de gro ad-
s l a g der s a a t e e a a p p e l i j k e a a o h t,
ia handen te krijgea** Be ejrbeidersdemoeratie berust ia de
bedrijven! Ea daarom konen se «tseds meer tot het iaeiebrt, |
dat de S t a a t ia eea Keer aaa tijd gebonden instrument
der «eest aeedoogealoos* onderdrukking der laaatBohappijmeer-
derheid.* Zaegelijke dient d e o a r t ij der arbeiders-
klasse slechts ter verbreiding van inzichten ea kenala» dooh
neeart ia geen enkelen vorm aaa de aaeht deel, want «leohts
d e k l a s s e ia h a a r g e h e e l k a a d o o r
h e t o v e x n e a e n d e r p r o d u c t i e e e a
n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e o r d e s t i oh.
t e a» !
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machtsovername beteakent d* overname van
alle productiemiddelen en «ai* openbare functies door de pro*
dmeentem* iïet bureuucratiach maehtea paraat, dat in alle vroe-
gere maat&énappijen d** te groet*r ia, naarmate de afstand ttta~
achen producent «m product langer Is, heeft das geen «in neer
•a verdwijnt.

Dit nieuwe insioht in d 6 verhoudingen «n d* 2 e nieuw* b«-
gripavorsdng kenden paa ont»taafi, toen h « t t ij ; p « r k
d a r v r ij a c o n c u r r e n t i e voorbij waa, waarin
da staat nog aehijneaar «neutraal» was, en d.m*v. bet *t*m»il~
jet te veroveren. In d e n t ij d v a n h e t m o n o k a»
p i t a l i a a e werd de Staat evenwel «de hoogst ontwikkelde
bedrijfsvorm van kapitalietiaehe uitbuiting."

"Met de ondergang der vrije ei neurrentie ... verdwijnt de
gestalte van den p e r s o o n l i j k verantwoordelijken
eigenaar* leer en meer everneeraoht de bedrij f aorganiaatie van
a n o n y m e maatschappijen* Ir ontwikkelen zich alle verman
van monopolistisch* uit «uiting tot altijd groeter oavang, noe
geweldiger de prodoetiekraent van de maataenappij wordt, -
He bedekte, indixeete hanteerin̂  van den Staat en eijn organen
in net belang van de uitbuiting der meerderfeeld der maataehap-
pij door de paraaiteerende meerderneid maakt plaata voor de di-
recte, ondeaoeratiaehe, autoritaire, faaoiutiache uitoefening
der beaohikkingamaalit ever leven en levenamiddelen, over alle
middelen der productie en arbeid door den ataat en eijn naam*
Bier kan geen twijfel meer beataan«H fenalotte wordt de ver-
groot ing der i roduötiakrachten tot volkomen eialooeheid en de
atbeidafcracht meer en meer in dienat geateld van de vervaard!*
ging van leven* vernietigende producten, zoodat de
Bch* maatseaappij tijn eigen graf g&at delven*

fiBii OKiJOR£AUCIUTI3GU£ m01£30I£0£fMXB&v II 'T
DB
MACHT Ifi HAUDfiB liSK PROUtJCiSÎ JB. m OKtóBiaATIK DEfi

( ÜCÏJE, DM DIüÏAlBÜÏli. m 7AX HEI

"Zakelijk, zonder aaneien dea pertooon», selfa eender in
net mina t rekening te honden met de mens enen, moet net beheer
van een maat&ohappij rijn, welker genaele »ehei>pimgakr&8ttt de
fabricage van waren, en niet van nuttige goederen dient, imt de
waar buitendien ook «en nuttig produot i», la&t het kapitaliaa*
onverschillig . .. het doel van kapitalistische productie i» de
vervaardiging van war «n, van waardedragera, van winat* In deze
«akelijke af eer ga&t het niet meer om menaahen** - nto tu*eoh*n
&e meneehen en de maoht, die hun daden bestuurt, *ta&t de open*
•are orde im meneohengeataltef ataat de burettucrutie.11 B*i. d*
ambtenarij, d.w.E. »p«cialist«n, die Beleerd hebben Bich ge-
durende de uitoefening van hun dierst, geheel van hun mennen**»
lijke gevoeligheid te ontdoen, en wier zijn be^ .ald wordt door
de objectieve maatstaven van «zooveel f«iii«m»l B*roepaopl«i-
ding, zooveel amlaria, sooveel dienat jaren, cooveel penaftoen*
en bergen stoten. In nden ajabtenaAr, die ala menaoh dezelfden
nood verdragen en met de noodlijdenden meevoelen moet, leeft
het bewmateijn der maataehappelijke orde* dia hij zakelijk te
dienen heeft,11 £00 blijft de meeat omkoopbare
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tegenover de gooden der onderdrukte klasse en aoo vinden ook tij*
dena een oorlog de "vreemde heerschera ie hot bewabtendom van het
bezette land met? et volgzame medewerk ere, zelf» wanneer de meerder-
heid der beamlten uit aan beo vijandelijk gezinde persoenen be-
st&at*" Saar ook de rechtszekerheid der ambtenarij wordt tenelot-
te aangetast. Be ontbinding der twureauerstie i« liet begeleidend
verschijnsel der ondergaande maatschappelijke orde.

Geld en tijd TOOT studie en examens, bij uitstek de voor-
waarden van de ambtenariJ , zijn niet bepalend voor de onbureau-
ore. t i ach© ttuuteea&pplj* waarin Ae oeneeh als zoodanig fte benoeming
bepaalt* Be kapitalist isélte m&iitöohappij schiep gelf In techniek
en organisatievorm der productiekr̂ ;hten de economische voorwaar-
den voor die maatschappij,

Deze maat&obappij neemt haar aanvang op deeelfde plaats» waar
het kapitalisme éijm be»li«Bing*n neewt., en de arbeider» door
collectieve contracten «et de beetoren der oude vakbonden ia het
gareel brengt. D.i„ in de bedrijven.

De eerste stap tot Het overnemen van de leiding in Se bedrij-
ven door de produeeaten iü liet voraen van b e d r i ^ f e o r g a -
a i s a t i e » in de groote.bedrijven en van b e d r i j f s -

te m e e n s o h a p p e n voor ueerdere kleinere en middelgroo-
bedrijven. Aan liet hoofd daarvan staat een door direct stea-

recht gekomen r a a d , waarvan de leden Baar binnen en buiten
woor het bestuur van last bedrijf verantwoordelijk zijn, door
meerderheidsbesluit van de Dedrijfsgenootem kunnen worden afgeeet
en een vergoeding genieten, die hun gewoon arbeidsloon niet te- i
•oven gaat» De bedrijfsorganisaties en - geMeeneehappen van bedrij-
ven, die tot eenzelfde j-roductietak befaooren, worden federatief
verbonden en uit deze federaties on*etaan p l a n b a r e e t t x ,
die alle eoonomisehe behoeften van productie en consumptie va» •
°het gerevoiutioaserde gesied" statistisch saaaenvatten» Se eonsuw i
«enten vereenigea zich op boa beurt in o o n s u n e n t e n g e»1
n o o t s c h a p p e n , ea productie en conauiaptie worden gerc~ \d op grond van gemeenschappelijke besluiten der eedrijjf*- en '

,. oonsuMentenorganen* iet centraal planbureau fungeert in deee als '
', verrekenéBgain*tituut tusschen productie en consumptie. De b**.

drijfsorgaaisatie* worden district*- en gebiedsgewij» saaengevat
tot lichttaea, aan het hoofd waarvaii c e n t r a l e d i s t r ioti
en & e b i e d a r a d e n worden gekosea» Be p a r t ij
Heeft bij dit' alles aleehts een aisseji dienende fuaotie en geea
heeraohende fusetie ea heeft alleen te t doel de overwinning oer
arbeidersklaaae te verwcEenlijken- Van belang is verder nog, dat
met in het weren der arbeid er SIK* eh t ligt» dat eij geea grenzen
kent, eoodat de tegenwoordige s t a a t e-grwneen aun beteekenie
verliezen. Bovendien, dat onder " p r o d u c t i e " aile maat-
soaappelijk noodzakelijke arbeid wordt verstaan, die overigen»
wordt toevertrouwd aan geschikte en hiervoor geschoolde bedrijfs-
ea ooasuaptiegeaootea, die echter noch daarvoor uit hun eedrij f
gaan* noch een extra vergoeding genieten én bij aeerderheidaue-
sluit afeetbaar eija* feaslotte wordt de splitsing tusschen wetge-
vende, uitvoerande en rechterlijke aacht uit de burgerlijke naat*
schappij epgehevea, als in de nieuwe maatschappij einlooa geworden
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Volgno.

Doss. 13/318. Yan betrouwbare zijde is medegedeeld, dat momenteel
besprekingen worden gevoerd door leden van de volgende par-
tijens

"Communistenbond Spartaous";
"Vrije Socialisten Tereeniging"(V.S.V.)t
"flederlancLse Bond van Tri.Ie Socialisterr' (H.B.V.S.);
"Spvolutionnalr Communistische Par 111" CR..Ö. g.TT'.
^Oude Sociaal Democratische Arbeiderspartij" COude

~ ! S . J D . A , P l
en de linkervleugel van de
"Partij van den Arbeid" (P.v.d.A.)»
Deze besprekingen, die te Amsterdam zouden worden ge-

houden, hebben ten doel om te komen tot een federatief ver-
band met behoud van eigen persorgaan en het recht van "frac-
tie vormen"«(Laatatgenoemde uitdrukking beteekent, dat de
leden naar buiten het standpunt van de "federatie" zullen
verdedigen, doch in de "federatief voor het standpunt van
een minderheid mogen opkomen om een meerderheidsstandpunt
'e verkrijgen).

Tot de personen van den linkervleugel van de Partij
van=den A-rfrffiiriT die aan die besprekingen deelnemen of hier-
"aarfhun steun verleenen, worden genoemd:

• BRAUI.IGrAMj
Arie siBÜÏÏHIBT. geboren te 's-Gravenhage, 22 Mei 1903,

ambtenaar oorlogsdocumentatie, wonende Van Zeggelenlaan 354
en diens echtgenootei

Antje WIEESMA. geboren te Amsterdam, 28'April 1908,
zonder beroep, wonende Van Zeggelenlaan 354 alhier.

(Antje Wiérsma wordt algemeen Annie Mo(o)lenaar ge-
noemd, naar haar len echtgenoet, die in een Suitsch concen-
tratiekamp is overleden); en
^WL- Adolf I<AHGgÊ IPBS, geboren te Amsterdam, 21 Juni 1885,
(verdere gegevens onbekend).

BUREAU

Nummer:

Datum: /////y/
Terzonden op 7 Januari 194f.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.



MANIFEST no.l Afschrift

D E S T E M V A N S P A R T A G U S

ARBEIDERS IK DL BSDRIJVSTI Hl

De srbaidarsklasss begint leo^gzanerhand te bogrijpan d»t nat naar
de stembus loopvin hun geen and s r resultaat brengt d,an hard werk on voor een
door hot kapitalisme vernietigde wereld, hard werken aan oen m«.»t schappij
a RU ngn producti®, di« bestemd is voor dQ nieuwe vsrniatiging. Aangewakkerd
en geleid door de rsgearing. üok bagint duidoli^k te vorder. dat juist doya
rogQGringon gevormd worden door de parls£ni8i..tair politiako partijen die net
si jsjaslijmorij (zoo"ls: hoog-a loon©n on Isge p-rijzon")» do arbeiders murw
willen naken voor datgene waar wij L.U ds resultaten van zian. Of wij nu een
Nedorlnndsche, oen Belgische danwcil een Frans che rogecring beoordelen, d©
eene dus rschts da andere weor links, hst resultaat is slechts d^t de arbei
der veel me a r most producaeren dan voor de oorlog om een minder bastean t©

W A T W I L S P A R T A C U S ?

W~nnaer wij ons tot u" richten dan is dit, omdat do arbeidersklasse
in oen systeam goperst v/ordt» waarin voor haar als productie-middol nood-
z»keli"jkerin.js wordt getracht, om van h-^ar pnr hoofd mat zoo weinig mogelijk
kosten, zooveel mogelijk product te trekken an dientengevolge te kunnen
••concurreeron. en dus zoovael mogolijk winst te maken.

Hiermede is dus het buiten ons om draaiende parlement «ir® k^pito-
listisohö systeem veroordeeld en voor de arbeiders als onbruikbaar verworpen

Toch hè of t de -arbeidersklasse naar middelen uit te zien di© voor
h?ar wal bruikbaar zijn in da strijd tegen hst kapitalisme. Ds middnlon
die zij zal gobruikan raoeton ook tastbare en voor ds hand lig^onde middalen
zijn.

Deze middelen Jfcijn er, d® wil om ze 'te gabruikon wordt gekweekt .
door het uitbuiten van het kapitalisme.

Gij habt slechts te constatoaron dat gij uitgebuit wordt. Gij
hebt slechts te constateoran dat elk spankartje winst tan koste van Uw be-
staan gaat. Gij hebt te constataeran dat het maatschappali jk levan be-
pnald wordt door het fait dat gij werkt of niet werkt. Tenslotte hebt gij
te coristatesren dat het productiesysteem kari draaien op ean wijze zoo gij
zelf wilt.

Welnu kameraden IjSluit U aaneen in da bedrij f sraden, zelfstan-
dige bedrij f sraden. Vraagt tl niet ar 111 welke vakbond" en in wnlke politieke
partij of tot walk geloof gij bohoort, doch verzeker ¥w bestaan door machts-
vorming in d© bedrijvan. Laat U nio~ door fanatisme van alka^r scheiden.
'Hat gaat immers om die grieven dia gij allemaal hebt; het g«at uitaindalijk
om best^ans belangen, die voor U allaa het zslfda zijn.

Gijzelf .moet daartoe het initiatief naman. (ÜQen enksl parlementair
politioke partij of vakband is dasrtie in staat.

" Spartacus" nesmt geen leiding in dazö strijd» Zij zou dav-rmede
het zalfde doen als andere parlementair politiaka partijen. Zij roept slacht
op da strijd tegan het kapitalisme z Q • l f 1 9 voaren. Zij gaat voor in de
strijd doch de georganiseerde stri j"d~der arbeiders zalf in de bedrijven,
de georganiseerde arbeidja^smacht, maakt aan a inde aarPcTe kapitalistische
productie-stslsal.

A R B E I D E R S H A C H T IW DE B E D R I J V S N,

A R B E I D E R S O i; BI A C K T IN DS

P A E L S M E H T S E.n



PJLICHTINGMDIEIIST TE HENGELO ( O ) .

No. 12/4?

Hiernevens zend ik U een afschrift
gelo(O) verspreid "Manifest", welke blijkens
stig is van de Communisten bond "Spartacustt.
Gemeld manifest werd in een arbeiderswijk verspreid in den
nacht van 6- op 7 Februari 194?. Hoewel hierop staat aange-
duid "Manifest no. l1*, zijn tot op 'heden geen meerdere van der-
gelijke manifesten verspreid.

Op 14 februari 1947 verzonden aan het
Hoofd van den CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST

t.e f.s-_G_ r a v e n h a g e.

In afschrift aan den PROCUREUR-GENEHAM,
.' DIRECTEUR VAN POLITIE te Arnhem.'

BUREAU

N«mrneri j

Datum:



'' • - Afschrift
B84 • - 2.7/1-1947

Door mijn bron BAu&M yordt ;. 'i hét
volgende bericht doorper "'er;: Eva 1.:B/2
d;>4 13/1/1947 " "

"Hen züksre AARTS2 P vsWb tóederland-
sche ne.t-- naliteit, hoeft op 28/12/1946, h-jt
woord geboerd op een vergader.'ng, reh'uden te
Brussel, doo'f de Be.^g-'sche "Spa^tecu.^ rroep.

Hij h-'.öld. 'er- -'jen toespr&al" over den
thans bestr.anclar: toestand, in nederland -on verkls^r ';e
van den anderen kant, de opsteller te zijn van
het boek j| Arbeidsraden".

Bij het slot van zijn toespraak kondig-
de AA?/"SS "aan, dat de roep Spartacus het in?icht
heeft een internationale vergadering te boleggan :

vfaarop ïïngeleche, I"£liarn ,-he, Duitsche, Pransche
en Belgische en Hollg.ndst»h kameraden zouden aanv^ezig
zijn.

Deze vergadering zou in België '/.'orden
gehouden.

(Dr. H. Sieyer)

Aan den kolonel Mr. ,L. Einthoven,



KABINET VAN DEN
MINISTER-PRESIDENT

Antwoord te richten aan den
RegeerJ-ngscommbsaris in Al-
gemeenen Dienst.
Plein 1813 nr. 4, Den Haag

U 3433 a «. G 56 F/vT

's-Gravenhage, 10 Februai il
Plein 1813, No. 4

Uit Brussel ontving- ik het volgende bericht,
bron Bahama, evaluatie B/2 d.d. 15 Januari 1947.

"Een zekere AARTSZ. P. van Nederlandsche nationaliteit
"heeft op 28/12/1946, het woord gevoerd op een
"vergadering, gehouden te Brussel door de Belgische
"Spartacus groep«"
"Hij hield er een toespraak over den thans bestaanden
"toestand in Nederland en verklaarde van den anderen
"kant de opsteller te zijn van het boek "Arbelds*-
"raden."
"Bij het slot van zijn toespraak kondigde AARTSZ aan»
"dat de groep Spartacus het inzicht heeft een
"internationale vergadering te beleggen waarop
"Engelsche, Italiaanache, Duitsohe, Fransche,
"Belgische en Nederlandsche kameraden zouden aanwe-
"zig zijn.
"Deze vergadering zou in België worden gehouden,"

BUREAU

turn:

De Regeeringscomralssarls
inAleraeenen Dienst,

Aan den HoogEdelGestrengen Heer
Kolonel Mr. L» Einthoven,
Hoofd Central en Veiligheidsdienst,
Javastraat 68j
1 s**G r a v e n h a g e«

4003 - M6



C, V, D.

Mo; 44/-47-Geheim.

Onderwerp:"P.AARTSZ»"

14 FEB. '
Breda, 11 Februari '

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge berichten,
dat ik gisteren van den Heer Dierick te Brussel ea later van
den Heer Van Frachem te Antwerpen, het volgende vernam:

"in December 19̂ 6 heeft een Nederlander genaamd, of
zich noemende PnAARTSZL en vermoedelijk afkomstig uit Amster-
dam, het woord gevoerd op een bijeenkomst te Brussel van le-
den, behoorende tot de groep "Spartacus-Commu&istLeji".

Omtrent deze bijeenkomst, alsmede aangaande den spre-
ker AARTSZ. is door den Heer Dierick melding gemaakt in het

Nog 12. onder het op blz,4 behand eld e

levens is te Brussel en te Antwerpen bekend geworden,
dat AAflTSZ de schrijver is van het boek "De Arbeidsraden",
hetwelk door de uitgeverij "De Vlam", vermoedelijk te Amster-
dam wordt uitgegeven."

Zoowel de Heer Dierèck te Brussel, als de Heer Van
Frachem te Antwerpen, verzocht mij, pogingen in het werk te
stellen tot het verkrijgen van nadere inlicfetinfifin̂ met betrek-
king tot genoemden AARTSZ. meer speciaal voor wat betreft
diens volledige identiteit, woonplaats en adres en zijn poli-
tieke activiteiten.

Ik moge U verzoeken, wel Uwe medewerking te willen
verleenen, om aan den wensen van genoemde H.H.,zooveel moge*
lijk tegemoet te komen.

W.

A a n
Den Heer Hoofd van den £*V.D.
Ja v a s t r a a t , 68 .
's-G S A V E K H A G E .
ai» ss =s ff si m = s: = = = s s s s a a = = = s m •



» V. D.

Ho i 109/-47-Geheim.

Onderwerp; "P.AARTSZ.ft

Breda, 24 Maart 194?.

i'' • a

Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge in herinne-
ring brengen, het verzoek om inlichtingen, betreffende t

- P*AARTSZ, te Amsterdam, namens de diensthoofden van de Poli-
tieke Af d. van de 1TVeiligheid van den Staat" te Brussel en te
Antwerpen, aan ü gericht, bij d.z.schrijven,flo:44/-47-Geheim,
d.d.11 Februari 194?.

Bij mijn bezoek aan genoemde H.H.,op Donderdag, 20 de-
zer, werd mij verzocht, de ontvangst der gevraagde inlichtin-
gen - indien mogelijk - te bespoedigen.

A a n
Den Heer Hoofd van den C_.V.p_.
J a v a s t r a a t , 68. ~~
's-G R A V E N H A G E.
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13 Maart

B. X. 11,995

B, ' " M. 2 x. GEHEIM.

Cooununis-tenbond "Spartaeus*.

Hieraiede heb ik de eer ü te berichten 4&t> volgens
een ontvangen mededeeling, op een op 14 Februari 1947 te,
rs-{Jravenhage gehouden besloten vergadering van de* Ootamajaisten-
toond "Spartacas11, o«m. de volgende personen werden opgemerkti

Rijpkema, Stortenbe kerstraat 7*
1 f ' " / ' , . ' i

^ A»van Brakel,'eveneens wonende op bovenstaand adres§

Brakel, Waterloostraat 37|

» Wiigstraat §*

/ ,ï*2?weaneef adres onbekend» allen te^ 's-Sravenhage.
/• ' v :'' - j • • ' . ' . . ' • " • ' '

/i \ • Ik moge U verzoeken een onderzoek naar de
" en politieke orifriteering van genoemde perèonen te willen

instellen en mij met het resultaat in kennis te doen stel-

Het Hoofd van «jlen
OEHTBALEH

^Namens deaen»

J •Gr. Orabbendaai.

in» j
in Heer Hoofdcomm»van Politie

B A T ' g - H H A g S.



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 977-3/47.

Uw brief:
Onderwerp: SpartaCUS.

Bijlagen: -f

Geheim.

Volgno.

BI B
Nummer;

Werd in het laatste, aan U toegezonden, maandoverzicht
gewag gemaakt van geldelijke moeilijkheden bij den Commu-
nist enbond "Spartacus", waardoor zijn orgaan niet in
den ouden vorm kon verschijnen, thans kan worden gezegd
dat deze financiëele nood zo hoog is gestegen, dat
er een hulpcomité is gevormd, in Amsterdam.

Dit comité is genaamd "Trotz Alledem", naar het woord
van Karl Liebknecht. Het vraagt steun van de arbeiders
en verzoekt aan de Spartacusvrienden in alle plaatsen
om insgelijks te doen. Steunlijsten zullen worden toege-
zonden. De ontvangen bijdragen zullen worden verant-
woord in de nooduitgave van het blad "Spartacus".

De coraitéleden zijn:
Jan Hendrik VASTBMHQUW, geboren te Amsterdam, 6 Mei
I9Ü8, marmerzager;
Hendrika Geertruida LUYKS. geboren te Utrecht, 6 Juli
1881, gepensionneerd onderwijzeres; omtrent haar werden
U reeds inlichtingen verstrekt bij rapport 2420-3/46
ID, dd. 12 Februari 1947, in antwoord op Uw brief
BZ.8645 dd. 18 December 1946; en
Petrus Engbert Jacobus HANSI^K, geboren te Amsterdam,
JÖ'^Au'gustus "I°707, varensgez'el; secretaris-penningmees-
ter van dit comité; bij schrijven CE.29/46 ID, dd. 29
Januari 1946 werd en over hem inlichtingen verstrekt
in antwoord op Uw brief Nr.44AXIV/46 dd. 8 Januari
1946;
allen wonende te Amsterdam.

VSRZONDSN AAN: Hfd . C. V.D., Haag. P.2.

1000-10-46



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM.

BETREFFENDE PEN CQMMÜNI5TENBOND "SPARTACÏÏS"

(vervolg op rapport HStroomingen"blz.65/66)

Algemeen;

i- De Communisténbönd "Spartacus" heeft een Uitgeverij en
Boekhandel N.V., genaamd ."De Vlam", vanaf 5 Mei 1945
gevestigd te Amsterdam.

- De redactie en administratie waren eerst gevestigd in
het perceel Utrechtschestraat 44 hs te Amsterdam (C)
Het postgironummer stond op naam van mevrouw J.C.Menist
Raapig.-.

Van 3 November 1945 af verviel het postgironummer van
Mevrouw Menist-Raapis en werd ook haar naam niet meer
genoemd. Het gironummer werd veranderd en kwam op naam
te staan van de Uitgeverij "De Vlam", welke uitgeverij
op hetzelfde adres gevestigd bleef.

Vanaf 2 Maart 1946 werd de redactie en administratie
verplaatst naar perceel Trouringhstraat 8 II te Amster-
dam (W) Op 16 Maart 1946 werd de redactie verplaatst
naar het perceel Beursstraat 17 te Amsterdam.

Op 5 October 1946 verviel de naam Trouringhstraat 8 II
voor de administratie en werd Postbusnummer 7046 te
Amsterdam (Z II) opgegeven»

Uit het bovenstaande blijkt, dat genoemde Bond zeer omzichtig te
werk gaat en zoo weinig mogelijk namen en adressen bekend maakt.

*") "In het weekblad /Spartacus" wordt dan ook nooit_ een naam of adres
. aangetroffen.

Bijzonderheden;

Bij het uitwerken van de hierboven vermelde gegevens kwam het vol-
gende vast te staan:

Met mevrouw J.C.MENIST RAAPIS wordt bedoeld: Johanna Cprnelia
• RAAPIS. geboren 21 November 1901 te Amsterdam, zonder beroep,
\- godsdienst Ned. Hervormd, weduwe van Abraham MENIST, geboren 3
November 1896 te Amsterdam en overleden 13 April 1942 te Leusden
(gefusilleerd door de Duitschers)
Zij woont thans Pastelstraat 8 I te Amsterdam (Z) en heeft twee
do chters, genaamd:

k i ̂ffllie_MSNl3T. geboren 21 Mei 1925 te Amsterdam en
Îne MENIST geboren 25 November 1933 te Amsterdam.
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In het perceel Trouringhstraat 8 II woonde vanaf 10 November 1943
tot 21 Maart 1946: h—•
Engelhart ÜNKEL. geboren 10 Juli' 1905 te Rotterdam. Hij was
achtereenvolgens administrateur Nederlandsche Heide Maatschappij,
mechanicus en daarna zonder beroep.
Op 11 Augustus 1938 huwde hij met een Duitsche vrouw, genaamd

ifElfriede DIET5CH. geboren 2 Juni 1912 te Elberfeld (Dld),waarmede
hij te Winkel £ÏÏ»H.) ging wonen op het adres Boschstraat A 185.
Van April tot Augustus 1939 woonde hij te Amsterdam, Hoofdweg
204 II en vertrok op 15 Augustus 1939 naar Wupperthal (Dld).
Hier bleef hij ongeveer vier jaar» Op 30 Juni 1943 kwam hij naar
Nederland terug en woonde bij zijn ouders in op het adres Admiralen-
gracht 196 II te Amsterdam.
Op 10 November 1943 verhuisde hij naar de Trouringhstraat 8 II en
21 Maart 1946 verhuisde hij naar het perceel Nieuwe Haven 3 te
Naarden.
Vreemd mag het genoemd worden, dat "Spartacusw na de verhuizing van
UNKEL als adres voor de administratie tot 5 October 1946 het adres
Trouringhstraat 8 II bleef vermelden, terwjgl na 21 Maart 1946 daar
woonachtig was Jan CORNELISSE, geboren'8 October 1904 te Amsterdam,
filiaalhouder bröô lba£kerij, 'gehuwd, die op doktersadvies in ver-
band met ziekte van zijn vrouw, was verhuisd.

- De broer van bovengenoemde Engelhart UNKEL, genaamd Antonie Wouter
UNKEL, geboren 15 October 1914 te Dordrecht, van beroep fabrikant
lichtreclame, wonende Churchilllaan 161 hs te Amsterdam (Z) heeft
vanaf 1941 op het adres Trouringhstraat 8 II gewoond.
Een rapport van 4 Juni 1945 meldde dat "Ton" UNKEL,dienstdoende
bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, nihilist was.
Bij een later ingesteld onderzoek kwamen de navolgende bijzonderheden
naar voren:

- Antonie Wouter UNKEL,was van beroep machinebankwerker,woonde op
het adres Bloemgracht 18 hs en was daar fabrikant van Neon-licht-
reclames.Hij ging failliet en was straatarm.' Vervolgens kwam hij bij
de Centrale Crisis Controle Dienst en ging in de Trouringhstraat
8 II té Amsterdam (W) wonen. Hij bezat toen alleen maar wat tuin-
meubelen. Bij genoemde dienst werd.hij ontslagen daar hij chanteerde
(Proces-verbaal hiervan werd opgemaakt).
UNKEL was iemand die meer deed dan gewoon "kankeren** Hij leverde
n.l. critiek op alles wat met leiding belast was. Hy had zich
indertijd scherp geuit tegen de vooroorlogsche regeering, die hij
een ltgzoodje" noemde.
Hij was fel anti-Nationaal Socialist, sprak veel over Rusland en
Russische schrijvers, maar beweerde dat het Communisme ook niet
ideaal was. H|j ontvouwde dikwijls plannen voor de toekomst, zo o al s
hij die dacht en ging bij zijn collega's voor een fantast door.
Over het algemeen was hij zeer verward in zijn politieke denkbeelden
maar uiterst fel en fanatiek. Verschillende personen hadden een
weinig angst voor hem. Hij was zeer onverdraagzaam en buitengewoon
materialistisch.
Bij dê C.C.C.D. heeft hij, kans gezien het tot rijkdom te brengen.
Na zijn ontslag heeft hij zich aan verschillende strafbare feiten
schuldig gemaakt. Hij handelde "zwart" op groote schaal en dekte
alles met valsche papieren en stempels van de C.C.C.D»
Zyn compagnon v.d. BOSCH,waarmede hij samenwerkte in de firma
"Ubo* (Unkel-Bosch) werd later ook gearresteerd.
Toen ÜNKEL met zijn weelde geen weg meer wist, verhuisde hij naar
het perceel ChurchiULaan 161 huis te Amsterdam (Z)
Daar werd zijn woning zeer luxe ingericht, geld speelde voor hem
geen rol. Hij noemde zich Communist en wel aanhanger van Trotsky.
Hij kan evenals zijn broer Engelhart beschouwd worden als vooraan-
staand, lid van de Communistenbond "Spartacus"
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Postbusnummer 7046»

Het reeds genoemde postbusnummer 7046, staat op naam van:
jwJohanna Catharina LAROS. geboren 10 Februari -1916 te Oud- en

Nieuw Gastel CN. Br J dienstbode, ongehuwd, R.K.godsdienst.Zij is
in het bezit van een paspoort geldig tot 4 Juli 1948.
In 1931 vertrok zjj uit Oud Gastel naar Roosendaal en vandaar
in Juli 1943 naar Amersfoort.
Op 15 September 1945 kwam zy naar Amsterdam en heeft sindsdien
op diverse adressen aldaar gewoond.
Sinds l Mei 1946 is haar adres Marathonwe^ 30 I£C« stfj woont daar

KM/- in, bij de Duitsche vrouw Elisabetb .ra.a.ü̂» geboren 18 December
1906 te Frankfort a/Main. Deze staat ingeschreven sinds 27 Febru-
ari 1946 en woonde voordien Prinsengracht 257 hs Amsterdam.
Johanna Catharina LAROS heeft voorzoovër na te gaan geen familie
te Amsterdam»
Zij verbleef hier ter stede op de navolgende adressen:
Stadionwe^ 222 III (van 15 September 1945 tot 18 October 1945)

Lhier staat ingeschreven de kamerverhuurster/liargaxetha
geboren 16 Juni 1905 te Borculo '(SlaJ,pas-

poort geldig tot 30 Augustus 1942. In Augustus 1930 kwam
zij uit Hengelo naar Amsterdam én woonde daar op diverse
adressen. Op 3 September 1937 nam KRAASSENBERG haar intrek
op het adres Amstelkade 180 II bij Israël CARWALHO» de
schoonvader van Poosje van WIJK e/vHSARWAIiHO, geboren 9
October 1919 te Amsterdam,wonende Heerengracht 409 hs te
Amsterdam, die volgens de"Waarheid" d.d. £>2 October 1945
pagina 3 optrad in het cabaret "de Lantaarn*
Israël CARWALHO geboren 26 April lotto te~5iïsterdam, van
beroep leeraaV"Duitsch H.B.S., geen godsdienst,leefde
toen al gescheiden van zijn vrouw, die later^ jodin
in het kamp Sobibor in 1943 is overleden, (yr/
Aangezien Margaretha ZRAASSENBERG in verwachting geraakte
van hem, verhuisde het tweetal per 17 Juli 1941 naar
Stadionweg 222 III alwaar op 6 Februari 1942 een zoon
werd geboren, genaamd Leo KRAASSENE33RG. Zooals reeds ver-
meld werd Israël CARWALHO in 1943\weduwnaar en op 17
Januari J.S47 trad hij niet Margaretha KRAASENBERG in het
huwelijkj

Gel eenstraat 30 II (van 18 October 1945 tot 17 Januari 1946 j}.
II!',;v. Sinds 1938 is hier woonachtig Marius Antoine WRNER

geboren 24 November 1903 te Haarlem, van beroep sociaal
beheerder, voorheen informateur Maatschappelijk Steun,
gehuwd, geen godsdienst, in het bezit van een paspoort
geldig tot 21 <7ariuar.i 194S«

.Stadionweg 222 III (tot ï Mei 1946) en vervolgens
Marathon7/eg 30 III



Uitgeverij "de Vlam"

De eigenaresse en medevennoote van de uitgerarij "De Vlam" is:
fjlldqWilhelmina Hendrika DRAAYER, gescheiden echtgenoote van Willem

JFrederik BLAAUW, weduwe van Hendrikua J.-7.M. SNEEYLIET. geboren
5 Augustus 1894 te Amsterdam. ^Sneevliet werd i-n 1942 gefusilleerd]
Van 11 November 1935 tot 10 Mei 1941 woonde het echtpaar Sneevliet-
Draayer met de dochter Gijsberta BLAAW,geboren 20 November 1914
,te Amsterdam (een dochter uit haar eerste huwelijk), op het adres

'TMöOvertoom 468 I te Amsterdam.
' Op 5 Januari 1938 trouwde haar dochter met Salomon SANTEN, geboren

3 Augustus 1915 te Amsterdam, die achtereenvolgens als beroep
had: kantoorbediende,deurwaarder,winkelbediende,schoenmaker en
ten slotte weer kantoorbediende. Hij heeft geen godsdienst en is
in het bezit van een paspoort geldig tot 27 April 1948.
Uit dit huwelijk werd in 1940 een dochter en in 1945 een zoon ge-

, boren.
\N is bekend als Sal SANTEN, de redacteur van "De Tribune"
\t weekblad der R.C.P7
\j voert deze redactie op het adres waar hij woont Henriette
V Ronnerplein 3 II te Amsterdam (Z)., op welk adres "Mien" DRAAYER
\n 5 December 1945 tot 9 April 1946 heeft ingewoond.
Thans woont zij alleen op het adres Karel du Jardinstraat 49 IV
te Amsterdam.

Mede-vennooten zijn verder:
Johannes Cornelis NAMUAT, geboren 9 Februari 1905 te Amsterdam,
timmerman, in 1930 gescheiden, in 1939 weer gehuwd, wonende
Geleenstraat 15 III te Amsterdam (Z)

Constant Johan Hendrik POPPE, geboren 28 ̂ ebruari 1899 te Tilburg,
adjunct commies bij de Directe Belastingen, gehuwd (vrouw elders)
thans wonende Meeuwenplein 19 boven te Amsterdam (N).
Hij woonde van 5 Juli 1945 tot 20 October 1945 in bij "
boven genoemd*
POPPÉ is bekend als "Stan" POPPE, lid van het in October 1945 op-
gerichte Werkcomitê* Rustplaats 10 gefusilleerde^ socJaListen, en
als spreker bij de onthulling van het monument voor Sneevliet c.s.
in November 1946.

Petrus Bngbert Jacobua NANSINK, geboren 30 Augustus 1907 te Amster.
dam houtbewerker, voorheen varensgezel, geen godsdienst, in het
bezit van een paspoort geldig tot 21 Mei 1948. Hij is gehuwd met
•Maartje VALK, geboren 6 rebruari 1908 te Amsterdam en woont op
het adres Houtmankade 27"IV te Amsterdam.
'OP DIT ADRES IS OP HST MOMENT DE UITGEVERIJ "DE VLAM" GEVESTI&D.
Inwonende op dit adres vanaf 16 December 1946 is zijn schoonzuster
Aleida Berendina VALK, geboren 7 Maart 1916 te Zoog a/d Zaan,
dienstbode, ongehuwd, Nederlandsch Hervormd, die haar Nederlander-
schap heeft verloren door dienstneming bij de Duitsche Weermacht.

Engelhart DNKEL. geboren 10 Juli 1905 te Rotterdam, reeds genoemd
in dit rapport, werd l December 1945 vennoot en trad later weer
uit. Vanaf 18 November 1946 staat hij weer als vennoot bekend.
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Als gemachtigde trad indertijd op een zekere'NOTTROT E.H.,
waarvan dezerzijds niets bekend was.
Zeer waar schijnlek wordt hiermede bedoeld Evert Hendrik NOTTROT
geboren 3 Juli 1897 te Kampen, employé op een bank, gehuwd,
wonende Uithoornstraat 18 hs te Amsterdam sinds 23 November 1937»

Verder kan als een belangrijke Spartaeus-figuur gemeld worden
WAnne van den BERG, geboren 9 Januari 1921 te Vianen, van beroep

schilder, geen godsdienst, wonende ïïiterwaardenstraat 38 I te
Amsterdam (Z). Hij is gehuwd met Hora DIJKSTRA, geboren 9 Septem-
ber 1925 en zij hebben een dochter genaamd Roosje, geboren 8 Maart
1947 .
Van den BERG is secretartsaa van de arbeidersechool "Vereeniging
van Spartacus Vrienden" opgericht 2 Jebruari 1946 te,Amsterdam,
met als secretariaat Beursstraat 17 'te Amsterdam.
Hij woonde voordien bij zijn schoonvader Meinst DIJKSTRA,geboren
20 November 1891 te Amsterdam, sinds 1927 gehuwd, van beroep
stukadoor,wonende Trompenburgstraat 75 I te Amsterdam (Z)
Als bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat een neef van Anne

A w i, 'van den BERG, genaamd Marinus BOERLIJST, geboren 6 October 1903
te Amsterdam, bouwvakpatroon, geen godsdienst, inwonende bij zyn
broer op het adres Gaaspstraat 45 I te Amsterdam Z, volgens een
rapport van 25 Februari 1946 van dezen dienst, bekend staat als
communist van een zeer verbeten soort en thans nog ondergrondsch
werk zou verrichten. Hij is evenals veel communisten in zijn buurt
lid van de speeltuinvereeniging "Zuid" te Amsterdam,waar zij in
het clubhuis veelvuldig samenkomen. Bovendien bezit deze speel-
tuinver e eniging een vacantieverblijf te Valkeveen en het vermoeden
bestaat, dat daar wapens worden verborgen.

Gironummer 168797

Dit gironummer vermeld in het weekblad "Spartacus" als gironummer
van de uitgeverij "De Vlam" bleek bij navraag niet op naam te
staan, maar op postbusnummer 7046»
Bij nadere controle bleek echter, dat dit nummer destijds werd
aangevraagd door wühelmina Hendrika DRAAYER

. Petrus Bngbert Jacobus NANüTlNK

/door

ten behoeve van Uitgeverij "De Vlam" Utrechtschestraat 44 A'dam.

Nabe s chouwing

De Bond is vanaf 16 februari 1947 niet meer in staat het weekblad
"Spartacus" uit te geven. Van dat moment verschijnt een gestencild
blaadj e.
Deze stand van zaken was van te voren te voorzien, gezien de
politieke opvattingen en gedragingen van dezen Bond.
Geleerde bespiegelingen zonder een werkelijk revolutionnair
optreden, worden/de arbeiders niet gewaardeerd.
Daarbij komt het nadeel, dat zij een werkelijk revolutionnaire
partij, de R.C»P. naast zich hebben en dat de Nederlandsche Bond
van Vrije Socialisten de laatste tijd ook zeer actief is.
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Op het redactie adres, Beursstraat 17 II kamer 3 te Amsterdam (C)
wordt momenteel niet meer gewerkt.
Persoonlijke waarnemingen hebben bevestigd, dat het Bureau in
de grootste wanorde is achtergelaten.
Vermeld kan worden dat dit kantoor met telefoonnummer 40860
(eveneens in gebruik bij "Spartacus" op naam staat van
.Johan Ernst MEIJER, Makelaardy en Expertise, beëedigd controleur
weger en meter, wonende Chassestraat 11 te Amsterdam.
Deze MEIJER is tevens eigenaar van het Expeditie-bedrijf
"de Volharding" te Amsterdam.

Amsterdam, 17 Maart 194-7

v. Willigen.
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'S-HERTOGENBOSCH 25 Maart 1947.

Verzoete kt} beantwoording datum en
nummer van dtt sctirffven te vermelden.

•C

NO. 82/43/1947. GEHEIM.

Geene.

Beridit op schrijven ven: ——

Onderwerp: Nadere informaties
omtrent same^atfirkiiag_i3ia-
schea C.P.NV en Spartacus.

AAN

dea Heer Hoofd van den
Centralen Veiligheidsdienst

Javastraat ao.68
te
' s - G R A V E N H A G E .

Bij deze moge ik UHoogEdelGestrenge betreffende de commuais-
tenbond "gpartaeus", alsmede omtrent haar verhouding tot de Coramu-
aistische Partij Nederland "de Waarheid",het navolgende berichten:

Het bestuur van de afdeeliag ' s-Hertogenbosjah van "Spartsous"
wordt sedert l Januari 1947 gevormd, door:

l.Hendrikus Petrus Timmermans,geboren, te 's-Hertogenböschj5
December 1903,bankwerker,wonende te 's-Hertogenbosch,Zuid-
Willemsvaart ao.249,voorzitter;

2.Ambrooio Johannés Gertrudis Barella.geboren te 's-Hertogen-
bosch,29 Mei 1888, schoorst-eenveg§i?pronende te ' s-Hertogen-
bosch,Breede Haven *o.44;
Petrus Hubertus Swart.1 es. geboren te ' s-Hertogenbosch,3 Octo-
ber l907»arbeider,wonende te 's-Hertogenbosch,Noordwal 9.

De activiteit van deze peeren is zeer gering,zoo niet nihil t€
noemen.Weinig of niets wordt van hun eventueele acties bemerkt.De
vrofgere voorzitter van "Spartacus".fh^Wl«i«^ng^bevindt zich reedsge-
ruimen tijd te Amsterdam, al waar hij p'èilftaSgme e s t er zou zijn van de
Trozkyïsten.Of hij nog lid is van de C.P.Ef» ,is alhier onbekend.

" £1 flQ leden van "SpartacTas" in ' s--Hertógenboschf staan 9pk afe
lid ya^Tĵ "^g7P"*'|nr'"'tê' Pöek.lJé~^ffê^stën~van hen echter staan voor eea
moeilijk probTëem."2Ij" vragen zich thans af,hoe het mogelijk is lid
te zijn van twee richtingen,die elkaar bij iedere voorkomende gele-
genheid bestrijden.De personen,die thans nog lid zijn van "Sparta-
cus11., p rob e er en eraf te komen,daar ze "ich nu niet erg meer op haa
gemak voelen.Hieruit vloeit ook voort,dat er nagenoeg geen activi-
teit van de zijde van deze leden te bespeuren valt.Omtrent de ver-
houding tusschen Spartacus en de C.P.N, kan ik berichten,dat de
communistenbond "Spartacus11 voorstander is van een eventueel gewelc
dadig optreden,tot verwezenlijking van haar doelstellingen,terwijl
de C.P.N, dbor een evolutie de macht tracht te krijgen,al gaat het
dan ook langzaam."Spartacusuis gevormd uit leden van de C.P.N, en
én de kleabnere plaatsen komt het veelal voor,dat de beide besturen
-dus van C'.P'.N'. en Spartacus - aan elkaar gelijk zijn» "Spartacus'1
is de vroegere C.P.N.-illegaliteit en thans is het de meer radica-
le groepeering van de communisten.

In de top-organen, zoowel nationaal als internationaal, val t ia^
derdaad een zekere vorm van samenwerking tusschen deze beide groe-]
peeringen waar te nemen.Hoe innig deze samenwerking is,is onbekend.^

Momenteel
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Momenteel wordt "Spartacus-" niet financieel door de CPN ge-

steund, doch de "illegale" groep éér ing en van de Communistische
bewegingen worden jaarlijks door*- de Raggiscfae Ambassade met een j

; bepaald bedrag ondersteund.Te zijner tijd~zal ecnter~"3e leiding!
i en. daarmede bok net financieel beleid van "Spartaans* door de

! C-.P.N. worden overgenomen.
Door: de C.P.N, zijn wel directe orders aan "Spartacus11 ge-

geven,o. a. betreffende het obsérvëèren én "bewaken van schepen, ;
die indertijd troepen en matëriaaT~voór Tn"diê moesten vervoeren J

De leden van "SpartacusW zijn,gelijk ik reeds eerder be~
1 toogde de meestjé radicale communisten -. daar houden ze zich «elï

1 ..ook voor,"^ .'Verscheidenen'vanden zijn-in-het bezit van een vmur-
.00 fVO PD ffjmrapen. Zoo bezitten. Nansink en. Theo Dissel:, een p i stool, terwijl de

" * Pb dÜtyV ̂ e s^uul> si e d en van de Neder! an'dsche,. Bond v,$n Militairen eveneens
• -:3-J-f0ver een wapen beschikken.De bestuursleden van den N.B.M, zijn

niet bij uSpartacus11 .aangesloten. ' / ,
• ' ; " • In,het buitenlamd valt een heel andere organisatie van^<&

.i - communistische bewegingen'te bespeuren. "Spartacus" vormt over
heel West-lui^paéé» beweging, terwiji dit: met 'de Communistische

..' Partij', niet. h et geval is.Deze laatste is landelijk georganiseerd
• , en geïnstrueerd.De C.P.K, in Nederland' is in; haar werkwijze heelj

éndèrs dan de Communistische Partijen in België en Frankrijk.Dit
- . .spiittiti ook voor een gedeelte voort uit de positie,welke de partJJ

" 'ia een bepaald land inneemt*In hét buitenland: bestaat het ver-
band tusschen de Commuiiistische Partü.ea "Sjpartacus" niet,zooals
zich dat in Nederland demonstreert.Deze^"samenwerking" in Neder-
land is uit de nood vaa het "klein* zijn geboeen.De bedoeling is

•echter geweest deze samenwerking vol. te houden,totdat "Spartacus
groot genoeg is. oa zelfstandig te kturnen zijn.De laatste tijd
echter,valt het tegendeel te bespeuren en in de C.P.N. loopen
al eeruchten.als zoude «Spartacus" over eénigen tijd geheel tot
verlwijnen gedoemd zijn,daar volgens C.P.N.-kringen,haar glorie i
af begint te nemen.

ïusschen de C.P.N, ea "Spart'aeus" bestaat momenteel ee»
hevige oneeaigheid betreffende de E.V.C. Voorts wilde "Spartacus

• in
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Rotterdam onlangs (Januari 1947) weer een havenstaking.De
C.P.N, was daar sterk tegen.Door deze twee feiten en nog eatetej
Ie andere steentjes des aanstoots is er ruzièpontstaan tusscïS
de C.P.N, en "Spartacus".Toen "Spartacus" dan ook in finan-
cieele moeilijkheden kwam,heeft de C.P.N, het gevraagde geld
aan «Spartacus11 geweigerd, t eneinde "Spartacus" op deze wijze
te dwingen zich naar haar wenschen en bevelen te schikken.

Tot slot bericht ik U,dat de navolgende personen zitting
hebben in de Landelijke Controleraad waa.fle q.P.^H.t
Maurer iCËN);KoeJsmAns( ÜPUJ ;Maliepaard( ÖHI); Ch. Smit( CPN); Theo
Dissel(SPWACUS) ̂ 9randsen( SPARTACUS).
Iko. „ '

<)Z, De Coiranissaris van Politie,

(L.A.BROUWERS.)
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Doss. 38/17. Communistenbond "Spartacus"

TE .HE ïj C - 1APR.

aanleiding van een schrijven No.M.11995 d.d. 13
Maart 1947 van den Centralen Veiligheidsdienst, kan het
volgende worden gemeld:
M • Adriana VAN DEN BESSEItAAR. geboren te 's-Hertogen-
bosch, 10 September 1388, 'echtgenoote van Jacobus EIJPKEMA.
wonende Stortenbekerstraat 7 alhier, is lid van den Cömmu-
nistenbond "Spartaous".

Antonius Jphannes BernardusL YAH BRAKEL. geboren te
's-HertogenDoscnt_23 Juli 1914, los werkman, wonende Stor-
tenbekerstraat 7 , alhier, -is een zoon van Adriana ¥an den
Besselaar, uit haar eerste huwelijk. Niet is kunnen blijken,
dat hij lid is van bovengenoemden bond, doch wel, dat hij
met de extreme ideeën door dien bond verkondigd sympathi-
seert*

Christianue Jacobus Oprnelis VAIT BRAKBL. geboren te
's-Hertogenbosoh, 28^Hovember 1091, stoffeerder, wonende
Waterloostraat 37, alhier, is voorzoover kon blijken, geen
lid van den communistenbond "Spartaous";

Piet er YAH Sĵ liEff, geboren te Amsterdam, 31 December
1911, onderwijzer, wonende Wilgstraat 5 alhier, is lid van
genoemden bond;
r fa-ederik Gerardus Jphannes ZWEHHES. geboren te 's-Gra-
venhage, 20 November Ï3Ö4̂ , portïer̂ ân ae Groente- en fruit-
markt alhier, wonende Groenteweg 121 alhier, was voor den
oorlog lid van de Hevolutionnair Socialistische Arbeiders
Partij (R.S.A.P.). Geen zekerheid kon worden verkregen, dat
hij thans lid is van den communistenbond "Spartacus11, daar
de terzake geo/rfriënteerde personen omtrent hem een verschil-
lende meening zijn toegedaan. Wel kan hij onder de sympathi-
seerenden gerekend worden.

Als lid van meergenoemden bond worden eveneens genoemd:
r Gerardua AC3DA, geboren te Middelburg, 13 Maart 1894.
werkman Dl3 de Gemeente Reiniging alhier}, wonende Moerbei-
plein 2 alhier en
'* Jan HAIiM. geboren te Amsterdam, 11 Augustus 1914, inge-
nieur, wonenae Iftutlaan 35 alhier. Halm was een vriend van
den gefusilleerden DOLIiEMAH.

Tevens moge er op worden gewezen, dat volgens betrouw-
Aare inlichtingen de bekende astronoom Prof.Dr«Anten PANKE-
KOEK, geboren te Vaassen, 2 Januari 1873, hoogleeraar, wo-
nende Stadionkade 20, Amsterdam (Z.), een der belangrijkste
^figuren is in den Communistenbond "Spartacus".
^ Het boek "De Arbeidersraden11 van P.AAHE2. een uitgave
van de Uitgeverij "De Vlam" (niet te verwarren met het ge-
lijknamige weekblad), ïïtrechtschestraat 44 te Amsterdam,
zou van de hand van Prof.Pannefcoek zijn.

Verzonden op 31 Maart 1947*
aam het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.



10 »ebr 1947 «mom»

Uit doorgaans goed geïnformeerde bron vernam ik het volgende i

SFARTACtTS komt tegenwoordig meer en meer ter stnrake en schijnt

in Nederland een vrij belangrijke rel te spelen»

SPARTAGUS is een communistische organisatie met ongeveer 30 000

leden in Nederland. Aangenomen wordt dat deze organisatie zijn

instructies uitsluitend v*n een buitenlandseho mogendheid ontvangt*

Ofschoon het do schijn heeft een onafhankelijke organisatie te zl^fn

en soms nelfa ageert togen de efficleele Communistische nartlj,

ia het zonder twijfel een anionnage en s»bets«o organisatie ten

behoeve van Ü.S.S.R.

Br ia een bijeenkomst in BHUSSBl geweest on oen tweede te AMSTERDAM

er» de Deursestraat 17. BIJ dewe laatste bijeenkomst is blijkbaar

besloten om NAN8INK »f te vaardigen em in BRtTSSBL Frefoasor lAgHCL

te overreden mot hom samen te werken. Vagonaar was eek aanwewig op
\ ... •

dexo bijeenkomst* Ook was aanwezig oen zekere SOK 01,0 F wanrvaa be-

weerd wordt dat hij eontaoten hoeft in Bngelsche kringen in BBRLIJF.

Ion dorde bijeenkomst vond in Aug 1946 ulaats In ROTTBRBAM.Daar

word besloten om oommuniaten (geen Russen) naar Noord en zuid Afrika

te wenden.

R.J.X.van KOÜ1XK en B-HILBRINK zijn blijkbaar in de Bngelsche «ene

van BBBLIJN geweest em na te gaan wat do contacten tusschen de

Nederl«ndsohe en Bngelsche militaire autoriteiten aldaar. Het resultan

taat van hun onderzoek Is gebracht naar do Sovlet Ambassade In den

RAAO. .
. * • . . . •

Mijn zegaman deelde mij mede dat dit bericht xeer serieus is. Hij

rou hot OT> «rijs stellen indien hij kon vernemen of do namen die

genoemd «ijn,bekend zijn met hun activiteiten.

,- V t l -. r— ,-, t . -,^,i-v'---. .ü 6
Numm*-; ; L

Volgno.

1 9 ME1 194?
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, jQsterdam, 25 Juli 1947.

? ledenvej^ad^rjuig.van de

op Donderdagavond 24 Juli 1947 in

Aanwezig waren 48 personen, waaronder Oasper Josep& PRIBM,
geboren te Amsterdam, 5 Augustus 18S5>~ïïeorge Antonius
BANïSLS, geboren te Amsterdam, $1 October T9Ö3™Lambertus
Johannes BOT,- geboren 28 Mei 1897, £eo Bugenius JAAGM ;/°^ ̂  «> •*
geboren të~Iksterdam, 27 Juli 1911 en Dirk STETs, geboren

' b
, ,

Amsterdam, 25 Juli 1886, en. mevrouw i3GHNia?ZiaiR uit Laren.

Voorzitter PRIEM nield^een inleiding over de socialistische
strijd van de Indonesiërs, waarvan hij vond, dat dit ook onse
strijd was. Vervolgens las hij een manifest voor (vide bijla-
ge) om de aanwezigen gelegenheid te geven zich hierover uit
te spreken.

,

Leo HAAGEN veraette zich tegen de verspreiding van dit manir-
f est omd at de inhoud^een onware voorstelling gaf van de
toestand in Indonesië. Hij vergeleek een en ander met de
Spaanse toestanden. Er was onder de Indonesiërs ook een
minderheid^ die de grote massa wilde onderdrukken. Bovendien
was bij dé samenstelling van dif manifest geen vertegenwoor-
diger van de V. 3. V. aanwezig geweest.

Volgens PRIEM waren op 21 dezer de convocaties voor deze
vergad ering verzond en; " zoals meer is gebeurd, van de V. S. V.
hebben wij geen taal of teken daarop ontvangen. Sr was haast
bij om ook van onze kant iets te laten zien. Spartacus gaf'
wel gehoor en zodoende verscheen 'dit manifest. Hoe,wel de op^
laag gering was aijn er ook exemplaren naar andere .groepen
in Nederland gezonden. Er zuil en wel fouten in zitten, maar
wat Haagen zegt is ook niet helemaal waar, want er staat
ook in dat de Sjahrira een kapitalistische kliek vormen."

)PS.s Zekere POPS van Spartacus was het ook niet geheel eens met -
de inhoud van het pamflet, maar vond daarin geen bezwaar om
het in de bedrijven te verspreiden.

Een De IES (N.B.V.S») vond manifesten e. d. onnodig; "nu is
het de tjjd voor de arbeiders om de kaarten bloot te leggen.
Zelf doen is thans geboden. Wy hebben niets aan bijeenkomsten
als deze, waar we elkaar zitten te beknibbelen. De E.V.C, en
het N. V. V, zijn onmachtig gebleken om de arbeiders parolen •
te geven voor de strijd. Wat tot dusver is_ gebeurd, is dóór
de arbeiders zelf gedaan en dit moeten wij steunen."

- BOT



-2-

B03? wilde geen eritiek uitoefenen op dit pamflet,"al is
niet geheel juist wat er in staat. He"t landelijk bestuur van
de ïï.B.y.S, heeft besloten- een tweede manifest uit te geven,
waarvan de inhoud zal verschijnen in SOCIALISME VAN OHDÏÏR .OP
dd, l Augustus a.s», maar ook in pamfletvorm." BQfl? las dit
vlug voor en vroeg van de aanwezigen hun toestemming.

POPE was daartegen en voerde aan, -dat in SPABTACDS vanzelf-
sprekend over de Indonesische kwestie zal worden geschreven.
Het manifest van BOT zou dan alleen van dé N.B.V.S. uitgaan.
Br moet overleg gepleegd worden om met het comité der drie
samenwerkende organisaties eventueel veranderingen in hat
manifest aan te brengen.

Dit voorstel werd aangenomen en een bijeenkomst daartoe werd
belegd op 25 Juli

SJBVMS verzette zich daartegen, omdat zijn landelijk bestuur
npo it op zo* n korte termijn in de gelegenheid zou zijn om
bijeen te komen.

Het slot van dit liedje is, dat de bijeenkomst toch doorgaat,
zonder V.S.7. *

* \ ' '

Mevrouw SOHHITZIJBR wilde meer actie zien om een staking te
bevorderen en daardoor de regering te dwingen de oorlogsvoe-
ring stop te zetten.

• ' *"

BOT antwoordde hierop: "Wij zijn een té kleine -groepering voor
dit streven, wij kunnen geen staking proclameren, alleen maar
fn zekere druk uitoefenen. . ;. .

VERZONDEN AAH: Hfd. Q.V.P., Haag. p.4,
P.tl.Asd. .
B.M.Asd.
H.C.Asd.
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Notitie van
OPGELEGD

5 f'A
L J

Momenteel is de Spartaeusgroep te Rotterdam gesplitst

in de groepen: Hoevenberg, Dodewaart, v.d.Toorn en de

I»?.B.K. groep.

18-12-47.



notitie van BlY

Internationale contacten van Spartaoua

Volgne.

Spartacus in Nederland heeft contact

met Zwitserse-, Franse-, Italiaanse-, Belgische-en

Luxemburgse Spartacus groepen.

H.Cannememéjer heeft ook diverse contacten met het

buitenland. Momenteel is er een strijd gaande tussen

bovengenoemde personen om bedoelde contacten.

Het contact met Frankrijk zou in handen zijn

Van de eerste vrouw van Sneevliet, genaamd Brouwer.

Zij is ook geïnteresseerd in de Uitgeverij "De Vlam".

18-12-47.



D E t f H A A G .

Doss.38/20. . '̂  G...S H B I M.. /̂ t£6F l 5 JAl>1948

n "r7P \'^' i"*"!^"JJ oJr.;4-iï.'--t-iOUQ ,

Op Donderdag, 18 December 1947, vond ten huize van:
t(Nli/**l • "arJ*"̂ u s HOI'1!'1, geboren te 's-Gravenhage, 25 October

1 1899, arbeider bij de Gemeentereiniging, wonende Wingerd-
straat 25 alhier, een bijeenkomst plaats van de afdeling
's-Gravenhage .van de _ Communis t enbond "Spartacus" .

Aan deze bi jeenkTom;r(r namen de volgende leden deel:
1. Ei.KOPP, voornoemd;
2. Jap obus RIJPKEffi, geboren te Ouder Amstel, 19 Augus-
tus Ibb4, werkman bij de Gemeentereiniging, wonende Stor-
tenbekerstraat 7 alhier.

,- r,- | 3. . Antonius Johannes Bernardus TA1T 3EAICEL, geboren te
l/ 's-Hertogenb os c h, 2:5 Juli 19l4~," los werkman, wonende Stor-

tf* tenbefcerstraat 7̂ 11 alhier.
^ f 4. Jean Babtiste TJBG3RT, geboren te 's-Gravenhage, 21

Maart 1894~7~ chauffeur Gemeentereiniging, wonende Rozenburg-
straat 104 alhier.

J fff*1' 5. Llar t inus Johannes 333 EOOJ03, geboren te 's-Graveahage,
" 6 ITo veto b er 1901, gfïïadwërk"er, wonende Vijzelstraat 23a al-

hier en
6. Pi e t er VAN "OBIiBN, geboren te Amsterdam, 31 December
1911, van""beroeP on^er^'ijzer, v/onende Wilgstrsat 5 alhier.

Op deze bijeenkomst werd de afvaardiging naar het aan-
staande -congres van de bond besproken.'

Verzonden op 12 Januari 1943 • • •
aan: C. V..D.



Verslag Vergadering "Spartacus" op 19 Jan. ten hui se van. Hof,
Wingerdstraat- 25.

Aanwezig waren Voorz.Rijpkema,Stortenbekerstraat 7.
v Penn.v.Brakel, "
-, Secr.de Roode, Vijzelstraat 23a,
>-.]?rans Schalen, Akeleistraat 108,
_. Haf , Wingerdstraat 25 en vier anderen.

Er is een economische groep in liet leven geroepen en hiervoor moet
door den Haag één lid worden aangewezen on zitting te nemen. Secre-
taris hiervan is Piet v. d. Horst, Rotterdam, Mr* v. Woudsstraat (?) 18.
De Voorz.Rijpkema is van mening, dat hier iemand uit het "bedrijfsleven
voor moet konen- en hiervoor de Roo^e voornoemd het meest op zijn
plaats is. De Roode v,!ordt dus aangewezen.
Er wordt besproken dat er neer voorzichtigheid "betracht moet worden
üjiet het adressenmateriaal. Het "beste is, dat dit slechts in handen var
één persoon kont, zodat voorkomen wordt, dat adressen in verkeerde» - - » .

Br~werQ verder gesproken over stencilwerk: dit noet in Amsterdam
gemaakt v.; orden, maar "beter is het hier te doen.

f , Aan de orde komt nu, wat u. en is; lid van de bond "Spartaous" of
T "Spartacus-vriend11 . De vrienden worden een loeetyë af zij uig" gehouden

tui lüijgtül g'ëëll' (Tonvocatie voor zgn. ledenvergaderingen.
Verkoop van het "blad moet opgevoerd .worden; in verband met

schulden is het een dubl>elte op zijn kant of het "blad ig. dit formaat
kan. "blijven verschijnen. Er is nu een andere drukker in Amsterdam,
die drukt net toeste' ining van de oude drukker en die wekelijks uit
de opbrengst van het blad f.25.- schuld aan de oude drukker afbe-
taal*.
llxi wordt bijgaande circulaire besproken. Hen komt er niet uit en be-
sluit Stan Poppe naar Den Haag te laten konen on een uiteenzetting
te geven en te vertellen wat de groep den Haag voor werk kan doen
om de zaak te verlichten.
Inmiddels is het 11 umr geworden en wordt de vergadering gesloten»
Frans Schalen werkt ook voor het' I.P.ïI.B.
Conclusie; Spartacus is op het, oj^enb^ikap 'n beetje JDJD^ stejrvj3ji...,na
dood en men- weet eigenlijk niet hoe uit~liet~moéïas ^e konen. Hoof d—
""ücTSaak is v; el het gebrek, aan intellectuelen . die de zaak economisch

/-• . Icunneiï leiden. Zwarte Kees was een sterke kracht voor Spartacus, maar
V- - door zijn dood is de zaak voor een groot deel ingezakt, daar Zwarte .

Kees over zeer veel steunadressen beschikte, waarvan nu niets meer
terug te vinden is. Nico, de broer van ï,Iea (de vrouw van Zwarte ICees]
heeft alles uitgekocht. Hij heeft ook een wijk van Spartacus en
neemt het werk van Zwarte Hees er bij.-



* 9 N»1948

rargadering a*s,Haandag»19 Jamiarl 9 «mr precie*
bij M.Hoff, Wingsrds-kraat 25, D«B Haag*

Taralag Congres»

aud«r»oürlf

all«n is
Kaawraden^dle ag niet gew«e«t aijn al jn welkom t

/- 5aa«i« h«t Bestuur,



I.D.
D E K H A A G.

Doss. 38/23.

BUREAU B

ZEER GEHEIM. ê

"CQMMÜHISTEHBOffD SPARTACUS"

./ ,Velgno.

5.FEB.1948
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KORT VERSLAG van een ledenvergadering van de Gommunis-
tenbond '^gpartacus", gehouden" op 19 Januari 1948 om 20 uur

ften huiz<ï VUÜ! "||"P|"""1
Martinus HOFF, geboren te 's-Gravenhage, 25 October

1899, wonende wingerdstraat 25 alhier.
Aanwezig waren 9 personen.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter:
Jacobus RIJPKEMA, geboren te Ouder-Amstel, 19 Augustus

1884, werkman gemeentereiniging, wonende Stortenbekerstraat
7;'alhier.

Rijpkema gaf een overzicht van hetgeen op de laatst
gehouden conferentie is behandeld, waarbij hij de nadruk
legde op de slephte fijinnniaia pnpp-fcjftj waarin Spartacus
verkeert. (Zie dezerzijds schrijven, Doss.38/21 d.d. 13
januari 1948). Tevens deelde hij mede, dat Spartacus twee
organisaties omvat. De ene is HB (̂ n̂ nniHtftn.bond, Spqrtflnngr
omvattende de kernen (leden) en de andere: de Vererp'g1"g
van Spartaous.vjpl.enden ÜL.3..7. K.

"Tanlaatstgenoemde organisatie maken deel uit, de per-
sonen, die sympathiseren met de beginselen van Spartacus,
doch om enigerlei reden niet tot een politieke partij toe
willen treden. Zij vetalen minder contributie, dan de eigen-
lijke leden.

Voor het overlijden van onze vriend, L«MOLENAAR, betoog-
de spreker, heb ik dikwijls actie gevoerd tegen de taktiek
van Molenaar, die van mening was., dat Spartan'ig_̂ Qfl̂ .ajLJlfi-.-.
pppe rv lakt e '̂  maas t-̂ Ŝ fJELi ?̂  zag het belang~van een der ge-. . . . . . . . , . , ^

ö!ldergr"onfl8 DesTaan^'niet in, ^doch be,fl thans vanerg
. (De redenen, die tot het herzien van zijn mening

leidden, werden niet medegedeeld),
In het vervolg zal de^originele ledenlijst op een be-

trojawbaAr^.a4r^^,.worden op^ebpE^fltL. Ui t" om 'té' VóiVPJCUflitm,.1 da-L
Bi j~~e 'en onder z o ek 'i hè tgèen ui t d e aard der zaak het eerst
zal geschieden bij de partijsecretaris, , aldaar de ledenlijst
wordt gevonden.

"Qejleden zullen in het vp-ryn]ig n^f ^ ' ^ ' n niet meer
'

***̂ - . i, r̂̂ "1*—:--̂ '̂ *̂ ""̂ '̂ ^̂ *™̂ '**'̂ fc"*̂ *̂ ""Tin:Éiî B̂ MJ£' J"* *" u 1JJl" s

hun naanTw^déJl"genoemd of_veraüald1>̂ doöh~zïJ'̂ uTTelTmêT
mers worden aangeduid̂ .. • ~~"
"" De aanwezigen gaven vervolgens op tot welke organisatie
zij wensten te behoren.

de Communistenbond Spartacus traden toe:
'~~~' * DE ROODE, VAH SOBLEI, VAN BRAKEL, KOKBE en

x rot d̂  V.S,V.:
i ̂  „JÏ.,HQFF, DaanDpJLEN (?) en JAlfSEN.

Hierna haff^ae^Tèsluursverkiezing plaats:
Gekozen werd als voorzitter:

y RIJPKEMA voornoemd.,
" SebretarTs:

Martinus Johannes DE ROODE. geboren te 's-Gravenhage,
6 November 1901, van beroep grondwerker, wonaende Vijzelstraat
23a. te Scheveningen. /̂

Penningme ester:
Antonius Johannes Be r nar dus VAN" BRAKEL, geboren te

's-Hertogenoosch, 25 Juli 1914, loswerkman, wonende Storten-
befcerstraat 7 II alhier,

ÏTayverkiezing werd nog enige tijd gedebatteerd over ver-
schillende onbelangrijke onderwerpen. Omstreeks 23 uur ging
de vergadering uiteen.
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Blijkens een 'berioht, voorkomend in het weekblad "Spartaous"/
orgaan van de Gomaunlsten'bond «Spartaous», d»d. 28 Februari 1948, aal
door Spartaous van 7 tot 14 Augustus 194B voor zijn leden een zomer-
kamp worden georganiseerd te Putten.

De deelnemers (hoogstens 130 personen) zullen worden onder ge "braosb-t
in het "Plankenhiiis»* "bij Ali en Svert Boom,

Ik moge ü'versoeken mij t,z,t« omtrent dit zomerkamp zoveel moge-
lijk te willen doen inlichten» waarbij ik tevens gaarne in kennis aal
worden gesteld met de personalia en verdere van "belang zijnde gegevens
van Ali en Ivert Boom voornoemd.

HET HOOH) VAH DE
Aon de Eeer üistrictsooiamandaiit vEILIGHEIDSDIENB^
der RijlcsDOlitie, ,„ , ïïamens deze:f ,. ~ ' «$
IL \ D O O R N,

L.L,van Laere.
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A g .g C H R I l* T*

Antwerpen, 12/2/1948.

Waarde makker,

Het verheugt mij het schrijven van tf ontvangen te hebben,
waardoor het contact tussen Antwerpen en Rotterdam tot stand
Is gekomen* Ik zal dan ook dlreot toekomende Zondag Uw sohrij*
ven overmaken aan de vergadering*

Inmiddels stuur ik U nu al ons eerste manifest, dat wij
deze week uitgegeven belben» De brief die In de "Vrije Arbeider"
staat van een Duitse kameraad wil ik trachten dat hij opgenomen
wordt in het volgende manifest, daardoor krijgt hij zeker zijn
plaats ale internationale.

Wat betreft het uitwisselen van manifesten en ander ge-
schrijf Uw moogt er op rekenen dat me U worden toegezonden.
Hierin ook eea manifest dat vandaag ui t gegeven werd door de
K*P* Ik weet nog niet of wij er heen zullen gaan om tégen te
spreken en onze Bekendheid in een openbare vergadering naar
voren te brengen, ik hoop dat de kameraden er prijs op sullen
stellen om zulke gelegenheden niet te laten voorbijgaan. In
mijn volgende schrijven zal ik U een kleine brochure op sturen,
waarover hier In Antwerpen veel propaganda wordt gemaakt hier
aan de haven» Het is getiteld "Het nummerstelsel aan de Ant-
werpse haven*»»

Mogelijk kunnen Jullie er stukken uitnemen om propaganda
te voeren bij de dokkers. Meer nieuws op het ogenblik niet,
want ik moet nu de vergadering afwachten.

Met revolutionnaire groeten,

Viotor L*



I.D.

S B ïï H A A

DOSS..38/23.

51

G E H E I M.

"COMMinJISTENBOlTD SPAETACUS" /

Naar aanleiding van hé't schrijven van de C.V.D. van

24 Februari 1948, ITO.28788, kan worden medegedeeld, dat de
volledige personalia van KOKEE en JANSEN, genoemd in dezer-
zijds schrijven, Doss,38/23 van 3 Februari 1948 luiden:
1. Antonius Hendrious KOKEE, geboren te 's-Gravenhage, 6
April 1908, van beroep boekhandelaar, wonende Snellius-
straat 24 en zaakdoende Hobbemastraat 284 alhier.
2. Jacob.;jDhannes JANSSEIT, geboren te 's-Gravenhage, 9

Februari 1892, ambtenaar Centraal Bureau voor de Statistiek,
wonende Thomsonlaan 125 alhier.

Kokee is lid geworden van de Communistènbond "Sparta_r
cus".

Janssen is lid van de Ve r en ig ing van. iin Spart ap us vrienden.
Ten aanzien van Kokee en Janssen zijn vooralsnog geen

verdere van belang zijnde gegevens bekend.

Verzonden op 6 Maart 1948
aan: C.V.D.



.j; E N H A A G«.

Doss.33/24. 23ER GEHEIM.

COMMUNIStENBOHD ."SPARTACUS "

Hieronder volgt een afschrift van een brief, verzoriHéh
aan een bestuurder van de Communistenbond "Spartacus" alhier.

In dit schrijven geeft de penningmeester van de afde-
.ling 's-Gravenhage:

Antonius Johannes Bernardus VAN BHAK5L, geboren te
's-lierWgenbosch, 23 Juli 1914, van beroep los werkman, wo-
nende stortenbekerstraat 7 II alhier, een overzicht van de
stand van zaken in de Haagse afdeling van genoemde bond.

Den Haag, 29/2/M8.

V/aarde Kameraden:

Zeer tot onze spijt zijn' wij eerst heden in staat U
een overzicht te geven in de gang van zaken onzer kring.

Ha het plotseling heengaan van Kam. KEES, waren er
vele moeilijkheden, die niet op te lossen waren.

Het geslpten karakter van Kees, was oorzaak, dat wij ^
vreemd stohden in de gang van zaken, terwijl er geen aan-
wijzingen aanwezig waren, finacieel droeg deze Kam. het ver-
plichte af, meestal het tekort uit eigen middelen dekkende.
Sen der Kameraden nam het bezorgen van Spartacus van Kees
over, doch moest door werkzaamheden dit weer spoedig neer-
leggen. Thans echter, mogen v/ij aannemen het werk onder de
knie te hebben. Op l December kende wij 3 bondsleden, over
Spartacus-Abonné's was geen overzicht te krijgen. 7/e werden
gecrediteerd voor 75 exemplaren per week, terwijl naar schat-
ting 65 betalende Lezers aanwezig v/aren.

Op heden l Maart is de toestand als volgt:
11 Bondsleden S. 30 cent + l a 20 cent - 3 Spartacus-

Vrienden. Asntal lezers Spartacus 64,. waarvan 22 kw.Abonné's»
Volgens opgaven op de laatste bijeenkomst onze kring op 22
December.f.9.— vooruit, om de bondsadministratie niet te
bemoeilijke hebben wij t-ot l Haart het aantal van 75 kranten
per week aangehouden, zoodat een bedrag groot f.99,— heden,
is verzonden.

Aan wekelijksch-e bijdragen werd tot 1. Haart ontvangen
f.18,05. Sen extra steunlijst per Januari bracht op f.41,—
Aan contributie werd ontvangen f.21,30, hiervan blijft 40̂  =
f.8,52 in onze kas.

Trots alle mogelijke zuinigheid bedroegen de uitgaven
aan; Inkt, Papier en Porto f.13,94, zoodat onze kring een
ongedekte schuld heeft van f.5,42. Wij kunnen nu dit bedrag
op de bond verhalen, echter ook daar is de finacieele toe-
stand slecht, zoodat wij dit tekort hopen aan te zuiveren
uit de komende contributie. In kas van Spartacus-Vrienden is
thans f.2,20. De steun Spartacus op Vesuvius blijft in ver-
band met de verplaatsing der administratie naar onze kring
in den Haag.

Wij vragen Uw aandacht voor de volgende punten:
Het lezerstal moet worden uitgebreid;
De bezorging van Spartacus moet door meerdere Kameraden
geschieden, zoodot het contact bewaard word. Wij zullen
zo spoedig nogelijk trachten de post-abonné's onder te
brengen in onze kring. Splitsing voor onze kring in
Scheveningen - den Haag moet onderzocht worden, evenals ,

-2-



een splitsing den Haag, om'de propaganda effectiever
te doen zijn. De propaganda voor Spartacus - op de
Vesuvius, moet zoowel in den Haag, als daar "buiten
krachtiger gevoerd worden.

Met Kam. groeten,

w.g. A.v.Brakel
Penningmeester, afd. den Haag,

yerzonden op 16 Maart 1948
aan: O.V.D.

C
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Waarde Kameraden,
Zeer tot onze spijt zijn wij eerst heden in staat U een

overzicht te geven van de stand van saksn van onso kringe
Na het plotseling heengaen „van kameraad Kees f. waren er vela moeilijkheden
die onoplosbaar schenen.
Het geslotan karakter van Keas wao n,'l, do oorsaak, dat wij vreemd stonden
in eigen huis. De financiële afdracht aan .Amsterdam was altijd correct,,
doch Kees had de gewoonte het.tekort Uit eigen aaic ta dakkena
Een der .Kameraden heeft hat beaorgen van Spartacusvvan Küas over, doch
moest door workaaamheden di't wedtir spoedig naar leggen*

Thans eoiter manen wij hat vferk onder do knie te hebben
Op l December 1947 kenden wij ? bondsleden, het aantal Spartaeus-abonne's
was ons niet bekend. Wij warden gecrediteerd voor 75 oqccaplaroa par week.
Naar schatting waren or 65 betalende lezers.
Op l Mrt 1948 is-de stand als volgto .
1.1 Bondsloden a. 30 oont, l a 20 cent, 3 Spartacus-Vriandou
64 Spartac.uelozers f waarvan 22 kwartaal-Abonno '.a,

Inkomsten par l Mrt. 1948

bijdr,
tot 'l

Extra Steunlijet
par Januari

Contributies

Totaal

Aldua talcort

f. 18,05

f. 41 '
f. 21,30

f. 80,35

t. 5,42

Uitgaven ..por l Mrt.

Afdracht Acietordam
l, bijdragon f

2. otoua
j5 van f -.21; 3 30

Onkóaton Den Haag f :

t» 41.,-
.f. -12.7-8

Totaal 7^85777

V7Ij aoudoa het tokort op de bond ( aldus Amsterdam) kunnon vorhalon,
Uu .financiala toestand ia eohtsr ook daar alocht, aodat wij dit tekort
hopon aan te jsulvdrea uit da ontvangsten in do toekomst*

Lu Kas van do Spartaeus-vriondon bovindt zich thans f.2,20.
De administratie Van do fiteun "-Spartacus op do Yeeuviue" behoort thans
tot onsje taak»

Tonslqtto öô g ovon Uw aandacht voor do.volgonda punten,
la Hot aantal %artaöuŝ lozors moot beslist;
2

ho t c . . . „ . _ _
>, DO poet-*É^öaaöf a

lór,« .iadQh...sQSGhicdon, aodat

wij trachten ondor to brongon bij onao

t » Wij auU.ofc óndflraoOiEQa ©f oen splitsing van onsc lering { Don Haag-
oohavonlBgoö l Wonsolijk is? toaoindo do propaganda üffocticnror
to doon ;jSi^a,* , . • • ' . - !

r. Dc proï>a/san4|i ;*0«a? Sp^rtacüa op do Vesuvius, moot ia iMlï IÜU.G

DM &UG



GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.

Districtsrecherche.

g. no. 239 Geheim,

O N D E R W E R P t

Apeldoorn B April 1948»

Inlichtingen omtrent de fam.Boom,wonende
te Putten. BKREA'flhB

n».

J„2.APR.1948

v

A A N
de Heer DISTRICTSCOMMANDANT

der RIJKSPOLITIE,

Ter voldoening aan de inhoud van het schrijven
d.d.2 Maart 1948,no,3Q455,Geheim,van het Hoofd van de C.V.D, te
s'Gravenhage,heb ik,C.A.de Jong,Wachtmeester Ie klas der Rijkspoli-
tie ter standplaats Apeldoorn,de eer U HOOGEDELGESTRENGE beleefd
het volgende te berichten.-

Te Putten aan de Harderwijkerstraat is gevestigd
een Kamphuis genaamd tthet Plankenhuis," Dit Kamphuis is te beschou-
wen als een inrichting waarin een ieder,van welke godsdienstige of
politieke richting men ook zij,zijn vacantie door kan brengen,Hier-
uit valt te verklaren,dat de Communistenbond «Spartacus* gelegenheid
ontvangt om voor haar leden van 7-14 Augustus 1948,in dat Kamphuis
een zomerkamp te organiseren.
De eigenaar van het Kamphuis is genaamd:
EVERARD SIEBRAND B O O M ,geboren te Amsterdam 11 Juni 1914,kamp-

( huishouder,wonende te Putten Harderwijkerstraat no.42.
Hij is gehuwd met:ALIDA MARIA G R I M ,geboren te Amsterdam 5 Janu-
ari 19U.Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen gébore».
Boom is sedert l? Ipril 1937 te Putten woonachtig.Sedert dienwordt
door hem dit Kamphuis geeaploiteerd.Hij is aangesloten bij de Stich-
ting "Veilig Tehuis11 welke stichting toezicht houdt op de diverse
Kamphuizen ter bestrijding van de zedeloosheid.
Boom en zijn echtgenote zijn actieve leden van de Partij van de
Arbeid.Na de bevrijding waren zij lid van de t.m.Nederlandse Volks-
beweging.folgens bekomen betrouwbare inlichtingen zijn beiden niet
cpmraunistisch georiênteercUZij behoren tot geen enkel kerkgenootschqc
6p hun zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets aan temerken.
Zij staan te Putten gunstig bekend.
Aan het gestelde in de laatste alinea van het bovengangehaalde
schrijven om t.z.t zoveel, mogelijk inlichtingen over het zomerkamp
van de leden van "Spartacus* te mogen ontvangen, zal indien mogelijk
worden voldaan.
Tenslotte zij nog vermeld,dat over de echtgenote van Boom bij dezere
zijds schrijven d.d.8 April 1948,no.205,Geheim,afzonderlijk is
gerapporteerd.

De Wachtm.le kl. jder Rijkspol,

te A P E L D O O R N C.A.de Jong.
GEHEST~ARNHÊM der RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.
COMMANDANT.

GEZIEN en doorgezonden aan:Het Hoofd van de C.V.D. te s'Jïravenhage
en in doorslag met afschrift van het schrijven van de C.V.D.
aanrde Heer PROCUREUR-GENERAAL,fgd.Dir.van Politie te Arnhem

Apeldoorn 8 April 1948
De Districtscommandant,

De Dirig.Off.der Rijkspolii



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

'Nr. I.D. 7420a-47.

Uw brief: —

Onderwerp:

VAN ALBABA.

Amsterdam, 19 Apr

Bijlagen: —

GEHEIM

Volgno.

' BUREAU B
13 APR 1948

•Ter attentie van de Heer IQ-i

Baar aanleiding van Uw telefonisch verzoek, dd. 24- Februari
—11948» inzake Gale Benno VAN AL3ADAt geboren te Amsterdam,

ƒ 28 Maart 1912, wonend e v7averstraat 7S-H te Amsterdam, kan
ƒ na onderzoek in de omgeving van diens woning liet volgende
l worden bericht.

\|Betrokkene en zijn echtgenote, genaamd Lea !p^b!jJ]KLATJWt ge-
"Sc'boren te Amsterdam, 27 Februari 1914, zrjn in het voorjaar

(April of Mei) van 1947 vertrokken naar Amerika. De vrouw
is kortgeleden weer in haar woning teruggekeerd en waar-
schijnlijk zal ook hij binnenkort terugkomen.

Het is niet bekend, in welke plaatsen van Amerika beiden
hebben vertoefd en waar VAN ALBADA thans nog verblijf houdt.

Beiden leven erg teruggetrokken van hun buren, ?/aardoor er
omtrent hun levensomstandigheden \veinig bekend is; men be-
schouwt 'hen als enigszins excentrieke figuren.

Aan

iStT AAK: Hfd G,V .J., Haag. L.j.

R

1000-4-48



K.B, (Hr.L.)
B 17.

Blijkens binnengekomen bericht ia Lea Berreklauw. geb. 27-8-3.914 te
Amsterdam, eijhtegnote van Oale Benno van Albada. geb 28-3-1918 te Amsterdam,
wonende Weverstraat 76-11 te Ajnsterdam, kortgeleden weer in haar woning
teruggekeerd en waarschijnlijk zaal haar echtgenoot ook binnenkort terug-
keren.

Het Is niet bekend, in welke plaatsen van Amerika beiden hebben ver-
toefd en ook niet waar van Albada thans nog verblijf houdt.

26-4-1948.

c
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IvOEÏ VERSLAG- van het gedeelte der bondsconf erentie, ge-
houden op Zaterdag, 3 April 1948, in het gebouw "De Arend",
Breeuwerstraat, hoek Planc ius straat te Amsterdam door de Gom-
riiunistenbond "Spartacus".

Achter de bestuurstafel haddenplaatsgenomen:

l?

V

n*k , • •Ijfa (Zu

lil"

v o g e ce pers ong m.
' ------- "" ------ •~

In de l o o p van "~de~mi d dag verschenen no/j:^
~ Le a^̂ (Amsterdam)," (Arasterdam) en

eerstevrouw , " " . ,
De conferentie werd ..... gëopeh9'''''ïfó7>y'̂ ë?füs~J-TAH'SII'n'C, die
teleurstelling uitspraak over de bedroevend slechte op?-

komst.
Riek Luycks gaf hierna een verslag omtrent de staat der

financiën van de bond. Afrt̂ '̂ y*-»-̂  / ; j
Be volgende notities konden aaar aanleiding van de op-

gesomde posten v/orden gemaakt: ....,.-,
"'""

irwar t a a la 'b onn é ' s 550
LIaandab onné ' s 138

Agenten,
688 x 12 et. = f. 82,56

, .\...... " 61.64

J"\" f.144.20

Drukker
Omzetbelasting
Itranker ing
SxpeditiewerkEaamhed.
administratie
Expedit iegebouw

f. 123,25
7,50
7,50
7,30

:: 2,45

Aflossingschuld
drukker
Aflossingschuld
boekdrukker

Uitgaven
Inkomsten

f. 150.00

12,50

5,75

f. 168,25

168,25
144,20

Bedrag der weke-
lijkse tekorten

f. 24,05

Het bedrag der 'Wekelijkse tekorten wordt geput uit het
persfonds van f.1000,—. luit fonds is echter ook al nagenoeg
uitgeput, Sinds l Januari 1948 heeft de bond honderd abonné's
verloren.

-Aan-



—2 —
de drukker, moet nog een schuld "betaald worden van

f.600,- en aan de "boekdrukker een schuld van f.461.—.
XI Door VA!' SOBLEF (Den Haag) werd critiek geleverd op

het gegoochël met cijgers. Volgens hem is er door het maar
raak putten uit het persfonds geen enkele controle op de
financiën. Hij "betoogde de noodzakelijkheid van een nauw-
,keurig financieel verslag.

Vervolgens v/er d door Stan POPPS een harst echtelijk be-
to-o<g_gehouden. Hij hekelde de lauwheid, der leden,^die vol-
gens hem de ooraaak zijn van de ondergang van de Communisten-
bond "Spartacus". Over enige maanden gaat ons blad daaraan
te gumde. Laat de leden trachten daarin alsnog verandering
te brengen. Sik blad, dat uitkomt, noet ons nieuwe abonnê's
opleveren en een overwinning voor ons zijn. Wij moeten trach-
ten zo sterk mogelijk te zijn,.want het is niet onmogelijk,
dat wij binnenkort in de illegaliteit sullen moeten gaan.
WiT1 moeten doorgaan met ons werk, ook al znuden we bezet wor-
den door"~de Eussen en dan onder omstandigheden leven, die

•G

tien keer erger zuilen zijn, dan onder de nazi's.
Vervolgens werd uitvoerig gedebatteerd over een voor-

stel tot naamsverandering van de bo3j.d.
RIJPKEMA (Den Haag), die het voorstel had ingediend,

meende 'dat de ideeën van de bond beter tot uiting zouden ko-
men, indien de naam werd veranderd in "Bond van Vrije Commu- «
nisten11, terwijl het orgaan zou moeten heten "Orgaan van het
Jjerde front",

jtan POPPE betoogde, dat het voorètel van Eijpkema de
vrees inhield OEI vereenzelvigd te worden met de communisten
(Stalinisten), maar zeide hij, laten wij ons niet bang laten
maken door de anti-communistische-campagne, doch er vooruit
komen, dat wij communisten zijn.

Het voorstel van Sijpkema werd niet in stemming ge-
bracht. Hadien werd nog uitvoerig gediscussieerd over de mo-
gelijkheid tot sanering van de financiële toestand.

j/J Later op de avond hield gheo B'IAASSEl'T een rede over de
ontwikkeling van het socialisme, gezien vanuit de leer van
IMRX., . ^

Omstreeks 22.00 uur werd de conferentie op genoemde
datum gesloten,•

Verzonden op 21 April 1948
aan: C. V. D.
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'fl-Oravenhage, 31 December 1948.

Bet?*t *SpartacuB"-congres.

j B HJIJLH

Tan niet te controleren

/straat 2?-tV aldaar ea
ft» Ouderamstel. wonende Stor
venhage, belast zouden zijn met de voorbereiding v*n
een te houden congres van de eoumunistenbond "Sparta-

rerd ïalj medegedeeld,
zich noemende Bertua

end» Houtman-
geb,19-8-l884

raat 7 te «e-Gra-

zouden hieromtrent reed» besprekingen hebben
gevoerd met Jpaar>hua Carl jfataneiflcua_L^T (zich noe-
mende Jef Laat;, geb*2-5-1898 te 's-Gravenhage, wonende
te Amsterdam
Hot K

(zich noemende To»
erdam. wonende aldaar «n

jfflH» geb.20-5-19C8 te Rotterdam, wo-

Ik heb de eer U te verzoeken mij - indien dit bericht
als jul«t kan worden beschouwd * te willen doen inlich-
ten omtrent de plaat § weer en de ti;Jd waarop het congrea
zal worden gehouden. 2o U t.z.t. wellicht kunt beschik-
ken over een gedetailleerd verslag van hetop bedoeld
congres besprokene, zal ik hiervan gaa.rnë een afschrift
tegemoet zien, terwijl ik het tevens op prijs zal stel-
len te worden ingelicht omtrent de identiteit van de
voor mijn dienst van belang cijnde bezoekers.

HET BOOR» YAJT m DIEFTST,
.Ivoor deiei

Aan de Beer
Hoofdconmlssaris ven Politie
tet.



r3', VERSLAG- SPARTACUS VERGADERING.

JJ

v
2. Ju N11948

Spartacus vergadering gehouden op 22 April 19
Aanwezig waren,Jac,Rijpkemav,Van Brakel,beiden
bekerstraet No .7,Van Zoelen,onderwijzer L.O.,Ve
de Yfingerd straat No.25,De Roode,en Fr.Schale thans wonende te
Zeist.De laest genoemde persoon vertrok om 21.35 uur.
Bovenstaande vergadering "begon te 20.00 uur en eindigde te
22.30 uur.
Besproken werden bijgaande consepten voor wervings-actie week-
blad " Spart acus" .( Resultaat op bijlage ITo.J.)
Dit pamflet werd in 1500 ex. aan alle lefers toegestuurt.
Van Hofland vratgt\r krijgen wij nu eindelijk eens poli-
tieke scholing?Want het drt.ó:it hier steeds om het aelf te-onder-
werp, en wel"Dat er geld moet komen".
Van Zoelen belast zich om hetconéept mede naar Amsterdam te ne-
men teneènde het daar in het vereiste aantal te cyclostyleren
door het hoofdbestuur,Spartacus.
Men wil geen namen op de stroken zetten daar men bang is dat
de politie eventueel adressen materiaal in handen zal vallen.
Alleen de 588 postadressen zullen per post bezorgd worden.De
rest gaat via de bezorgers van de courant.
Hierna ontspruit zich een gedachtf wisseling over de in s'Gra-
venhage nog achterstallige abonnees o.a.Meeaemlaan,Ooievaarlaan,
Notenplein ïïo. 77/79.
(Helaas geen gegevens over .juiste adressen.)
Te s'G-ravenhage zijn er ongeveer 60 abonnees



W E E K B. L A_jD S P A R T A C U S

Waarde lezers,

Het zal U niet onbekend zijn,dat Spartacus met grote financiële
moeilijkheden te kampen heeft.Na de gestencilde uitgave moesten
wij ons weekblad tot/: de ;hBlft inkrimp en. Daalde de kostprijs door
het jrè̂ fejfceinde formaat ,het teruglopen der abonnementen veroor-
zaakte nieuwe moeilijkheden.V/el betaalde een aantal lezers de ou**
de prijs, van 15 cent per exemplaar doch wanneer wij geen personen
bereid hadden gevonden,ons maandelijks toet een vaste bijdrage te
ondersteunen,dan zouden wij reeds lang tot stopzetting van ons
wèeSblad moeten overgegaan zijn.Het teruglopen van de abonnemente:
heeft weliswar ook bij de grote bladen plaats,masr dit moet voor
ons slechts een aansporing te meer zijn ons lezerspeil te verho?-^:
gen.

"IEDER DOET DU3 MEE EK 7/ERFT BEïï ABOIOIEE"
Het fonds " Trota alledem" en het later opgerichte fonds "Spar-
tacus op de Vesuvius " hebben door hun opbrengst van bijna
F1.1000.- bovendien toch wel bewezen,dat men Spartacus waardeert
en wil behouden.
Inderdaad is het nu zo,dat het blad zich financieel bijna, bedrui-
pen kan,maar de aflossing der oude schulden belemmert het regel-
matig uitkomen van ons orgaan.Komt er dan ook geen afdoende hulp,
dan zal tot stopzetting van het blad moeten worden overgegaan.
Dit mag nooit gebeuren.Vooral nu is de propaganda voor een vrije
socialistische samenleving bittere noodzaak.Tegen heel de stort-
vloed van anti-socialistische propaganda moet en zal Spartacus
zijn waarschuwend en verhelderend woord laten horen.Denken wij
dan ook aan de woorden van MarxjDe bevrijding van de arbeiders
moet het werk van hanzelf zijn l
Dus; daarom t MET i"A'£IT G
Om dit doel te bereiken,"zetten wij een nieuwe steuncampagne in.
Wanneer iedere lezer of lezeres gedurende *èn jaer 25 et. per
week b'etaalt voor ons blad,dan zijn wij uit de noodTïïatuurlijk
is dit bedrag van 25 et. gebaseerd op de minst draagkracgtige
lezer s.Wij rekenen er dan ook op, dat diegene, die meer betalen : •••^
kunnen,dit voor het goede doel over hebben.
Voor.de goede gang van zaken vestigen wij er de aandacht op,dat
alle werkzaamheden voor Spartacus door de medewerkers gratis
verricht worden:geldelijke vergoeding in welke vorm dan ook,wordt
niet geggven.
Onderstaand formulier is genummerd en kan zonder Uw naam en adres
in bijgesloten enveloppe verzonden worden.Wij verantwoorden de
bedragen in Spartacus onder Uw ttummer.Doet dus allen mee en be-
sef allen Uw medeverantwoordelijkheid voor het bestaan van ons
blad.
MET TAAI GEDULD UIT DE SCHULP l

'ïTr verklaart zich bereid wekelijks/maandelijks/per kwartaa

Fl, ... bij te dragen voor de schulddelging van Spartacua.

?/erkgroep den Hasg,
Weekblad Spartacus.



Bijlage 1.

Waarde. Kameraden,
Zeer tot onze spijt zijn wij eerst heden in staat

U een overzicht te geven van de stand van zaken van onze kring.
ÏTa het plotseling heengaan van kameraad Kees,waren er vele moei-
lijkheden- doe onoplosbaar schenen.
Het gesloten karakter van Kees was n.l. de oorzaak,dat wij vreemd
stonden in eigen huis.De financiële afdracht aen Arasterdam was
tijd correct,doch Kees had de gewoonte het te kort uit eigen zak
te dekken.
Ben der kameraden heeft het bezorgen van Spartacus van Kees over,
doch moest door werkzaamheden dit weer spoedig neerleggen.

Thans echter menen wij het werk onder de knie te
hebben.Op 1 December 1947 konden wij drie bendeleden,het aantal
Spartacus-abonne's was ons niet bekend.Wij werden gecrediteerd
voor 75 exemplaren per week.Na schatting waren er 65 betalende
lezers.
Op 1 Maart 1948 is de stand als volgt.
11 Bondsleden a 30 cerit,1 a 20 cent,3 Spartacus vrienden
64 Spartacuslezersjwaervan 22 kwartaal-abonne's.

Inkomsten per 1 Mrt.1948 Uitgaven per 1 Mrt.1948

Wekelijkse bijdr. Afdracht Amsterdam
tot 1 Mrt. .11.18,05 1. bijdragen -pi.18,05

Exstra Steunlijst
per Januari Pi.41,- 1. steun Pl.41,-

Contributies Pi.21,30 3. 60$ van PI.21,30 Pi.12,78
Onkosten Den Haag PI.13,94

Totaal PI.80,35 Totaal
Pl.85,77

Aldus te kort Pi.5,42.

v Wij zouden het te-kort op de bond (aldus Amsterdam) kunnen ver-
halen.
De financiële toestand is echter ook daar slecht,zodat wi| dit
tekort hopen aan te zuiveren uit de ontvangsten in de toekomst.

In de kas van de Spartacue-vrienden bevindt zich thans Pi.2,00*

De administratie van de steun "Spartacus op de Vesuvius" behoort
thans tot onze taak.

Tenslotte nog even Uw aandacht voor de volgende punten.

1.Het aantal Spartacus-lezers moet beslist opgevoerd worden.
2.De bezorging van Spartacus moet door meerderen leden geschie-
den, zodat het contakt beward blijft.

3oDe post-abonne1s zullen wij tracgten onder te brengen bij
onze bezorgers,

4.Wij zullen onderzoeken of een splitsing van onze kring (Den
Haag-Scheveningen) wenselijk is,teneinde de propaganda effec-
tiever te doen zijn.

5.De propaganda voor Spartacus op de Vesuvius,moet in Den Haag
KRACHTIG WORDBIT AANGEPAKT,

Spartacus kring Den Haag



AAN. ALLE VRIEITDEiT EU LEZERS 7AH. SPARTAGUS

Waarde Makkers,

Uu de reactie steeds scherper op gaat treden met haar anti-Commu-
nistische. propaganda is het meer dan noodzakelijk dat het blad van
Spartacus meer onder de arbeiders komt.
Wij ssretènnallen dat een groot gedeelte van de arbeiders nog gevan-
gen zit in vakbond en stalinistische idialogie.De P.v.d.A. waar nog
verschillende arbeiders in vertegenwoordigd zijn,v/il niet achter ""' ̂
blijven om een hetze pampagne"tegen het Communisme op te zetten.
Ook zij waöfc de reactie in de hand.Zij allen brengen de arbeiders
op een dwaalspoor.Tot op heden hebben de arbeiders zich nog niet
los kunnen maken van de oude gedachten.De stakingen tot op heden
gevoerd,zijn allen tot een kleine overwinning of een nederlaag
uitgelopen.Bijvoorbeeld de meelstaking te Amsterdam is een volkomen
nederlaag geworden.Zo droevig als het is,-wij mogen de opgen niet
sluiten voor de werkelijkheid-,daar moet een oorzaak van zijn?
Wij Spartacisten hebben er steeds de arbeiders op gewezen,willen
zij in ttan£-Êrt:fr$3d sucses boeken,het gehele apperaet in werking moet
treden|Zij moeten de strijd zelf in handen nemen.Hetgeen Marx heeft
gezegd is,dat de feevrijjding van de arbeiders het werk van hun zelf
moet zijn.Dat geld vandaag aan de dag nog.
Wel nu lezers en vrienden van Spartacus wanneer wij dat ons allen
bewust zijn,dan moet het ook mogelijk zijn dat wij zelf onzen
krant kunnen uitbreiden.Op het oogenblik zit onzen krant in een
zeer moeilijken positie.Ophouden van de Krant betekent een overwin-
ning voor de reactie.Ben revolutionaire organisatie hoe klein ook
is een doorn in haar oog.Daarom vrienden het niet verschijnen van
het Spatacus blad moet voorkomen worden.Wanneer wij allen ons
steentje bijdragen dan moet het mogeMjk zijn dat de krant weer nor
maal wordt.De financiën zijn momenteel slecht de oude schulden
drukken zwaar.De krant is wat abonnees en lezers betreft in een
dalende lijn,Dat betekent minder inkomsten.En waar geen geld is ma
maakt men in deaen kapitalistische maatschappij niet veel klaar.
Uu heeft de werkgroep Den Haag een plan bedacht om eerst de ouden
schulden van de kaart te krijgen.Wanneer elke lezer een kwartje per
week betaald,-een bedrag ineens is van zelf zeer welkom»-,dan zijn
wij met een klein jaar uit de grote schuld en kunnen wij ons vrij
roeren .Bedragen kunnen worden gestort per postwissel aan J.RijpJne-
ma,Stortebekerstraat ïïo.7»Den Haag.
De post abonne's kunnen hun bijdragen per postwissel £:tn boven ge-
noem^d adres sturen.
Dus kameraden allen op de bres voor het behoud van het blad Sparta-
cus.

Uamens de werkgroep Oen Haag.
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BEU/IJS VAN TOEQANQ
iw~o~>i de 1 ïïlei
in gebouw De Ruyterstraat 67

MET ALS SPREKERS:

JOH. NIEUWENHUIZE,
, G. RIJNDERS

MET MEDEWERKING VAN HET ZANGKOOR „LI BERT AS"
DIR. JOS. VAN LEEUWEN

'J • Aanvang 8 -iur

ACCC DEON MUZIEK Entree 3 et.
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Voinno.
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Rotterdam,

Kort verslag van da ...
dangenodigden van deJJpnnBunietent
Zondag 6 Juni 10*18, in

jroor leden endoor le-
mev gehouden op

ïuregebouw alhier*

Aanwezig slechte .25 personen, onder wie g Belgische i_( t )
afgevaardigden en 5 vrouwen. Zaal capaciteit '

van der Horet. Pleter Johannes, geboren 10-8-1905 te
Rotterdam, boekhouder, wonende te Rotterdam, Hr. A. van der
Woadenalaan 18, al a voorzitter fungerend, opent te olroa 10.50
aar de "bijeenkomst met een woord van welkom.

Poppe. Constant johan Hendrik, geboren 28-&-1899 te
Tilburg, belastingambtenaar (adj.oommies), wonende te Amsterdam,
Oeleenstraat 15 III, sprekend ever het onderwerp "De warkwijia
van da voorhoede in da ogenblikkelijke altaatie, In het bij «onder
ten aanzien van de revolationaaire etrijdorganiaatie van da klas»
aa en de moeilijkheden daaraan varbonden11, behandelt de ontwikke-
ling vanaf het feodale tijdperk tot de huidige kapltallatiaebe
samenleving en voorspelt, dat Wesfr-ïuropa, vooral door da aaneen»
slaiting, daself de weg op «al gaan al a het kapitalist i BC hè Amerika
en het dito SovleVRualand.

Spr. betoogt vervolgens, dat alle tegenwoordige arbeiders*
organisaties volkomen de methoden van het kapitalisme hennen over*»
genomen, waardoor da heersende klasse des e organisaties aan sieh
heeft dienstbaar gemaakt. De arbeider is daardoor sijn wapen, n.l.
•ijn klassebewastsijn, kwijtgeraakt.

8pr. set vervolgens ai teen. hoe de revolationnaire strijd-
organisatie behoort te sijn, n.l. klas ee organisatie in de bedrij*»
ven en legt er de nadruk op, dat de organisatie altijd onderge-
schikt sal moeten sijn aan de arbeiders, opdat elke vorm van ba-
reaaoratle kan worden vóórkomen*

Spr. beschrijft de daaraan verbonden moeilijkheden, schenkt
vaal aandaeht aan het 'selfdoen' der arbeiders en besluit met te
zeggen, dat in de O.V.B., hoewel dese bond ook sterke vakbond***
tendensen heeft, wellicht een mogelijkheid aanwezig is om gedeel-
telijk aan *onse' verlangens tegemoet te komen, mits het organi-
satie apparaat op de achtergrond blijft.

Door verschillende aanwezigen wordt thans naar aanleiding
van het gesprokene gediscussieerd, waarbij blijkt, dat men over
de vorm van het "selfdoen" verso billend denkt, terwijl ook de O*
V.B. met bijvoorbeeld een rechtskundig bureau niet ieders instem-
ming heeft*

Smid, fletse, geboren 9-1KL887 te da Leek, vak veren, best.,
wonende te Rotterdam, Snelllnok straat itOb, segt do %• aan kameraad
op dese vergadering te sijn gelntrodasaerd en gaarne als secreta-
ris der O.T.B, het standpunt dier organisatie te willen verklaren.

Spr. segt als oad~tf. A. S* bestuurder altijd veel aandacht
te hebben besteed aan het «zelf doen" der arbeiders en dit nog al-
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tijd ta stimuleren. Toch, zegt apr», ban ik, nu ik ouder gawordan
ben, tot da overtuiging gekomen dat er op aan of andere manier
aan apparaat voor nodig ia om de arbeiders ta organiseren, daar
wij tot kaden nog niet «over gekomen si ja dat da maasa als Ifclaa-
seSIfbewuBt» geworden is.

Katuurlijk, BO besluit spr., kan er over da vorm van orga-
nisatie wel enig verschil van mening zijn, maar wla reëel ia Bal
toch moeten erkennen, dat b.T. aan rechtskundig bureau aiat ge»
ml at kaa worden.

Korte tijd latar verlaat Smid, w., voornoemd, taaamea mat
van den Barg. Anton, gaboraa 2jh<pï!fö3 te Rotterdam, vakb.be s t.,
wonenoe te Rotterdam, Ha i j ge nss t raat IJb, de bijeenkomst omdat zij
aaa tijd gebonden «i J n.

de Kramer. P ie ter, geboren 7-1-1910 ta Oudenhoorn, bloe-
menkoopman, wonende te Rotterdam, Tweebosstraat I9a, aagt te hebben
gewacht totdat van dan Berg aa Smid vardwaaan waren, opdat kij
de vergadering niet wiioe> atoren.

Spr. hekelt dan ia aaa fel betoog de houding van da "kame-
raden", dia mat mensen «oala van dan Barg an Smid alt "vrijen11

j willen gaan. ' . " • ;
Spr* krijgt op dit betoog waiaig commentaar aa verlaat

kort daarna ook da vergadering*
f - '

Nog laag wordt gediscussieerd over organisatievorm, kat
•«el f doe n* dar arbeiders, da voor» en nadelen van reohtakundige
bureau «s bij aan organisatie, klassebewustheid, etc., terwijl
van der Horst. P.J., voornoemd, wordt aangevallen omdat hij aan
oestuarsruBctie in de O.V.B, heeft aangenomen.
.. *

vaa dar Horst. P.J., voornoemd, verdedigt Blok an Bét alt»
aan koa kij er toe is gekomen een bestuursfunctie la da O.V.B, té
aanvaarden. Ba arbeiders hebben mij zelf op deze plaats gebracht,
aldus apr*, aa waaneer man over orgaaiaatia praat, bekoort men ar
ook aan mode ta werkea, als men tot aan taak geroepen wordt*

Spr. verzekert evenwel onmiddellijk te zullen bedanken,
wanneer ham moeht blijken, dat kat ia do O.V.B, da verkeerde kaat
«ou altgaan. Dan beginnen we maar waar opnieuw, aldus apr..

Ir wordt daarna waar aaiga tijd gedisoussleerd, totdat oa
de a tl J ds wal da bijeenkomst moot worden gesloten.

van der Horst. ff*J*f voornoemd, «egt, dat wie gemeend mocht
hebben, oat vanoaagover dit onderwerp kat laatste woord Boa zijn
gesproken, bedrogen ia altgekomaa*

Spr. stelt daarom voor binnenkort nogmaals aaa samenkomst
ta kouden, waarop de bespreking vaa dit onderworp kan worden voort-
gezet. Spr. doat voorts een beroep op da offer»in vaa da aanwesi-
gen, opdat kat waakblad "Spartaous" kaa blijven bestaan aa sluit
ta omstreeks 16 aar da bijeenkomst.

Bij da uitgang werd gecollecteerd tar bestrijding dar
koataa van Baaikaar, e. d..

Gecolporteerd werd mat enkele broakoraa.

Aanwezig waren voort s t

j i l vaa Dodawaard. Antoon, gaboraa 29*7-1896 ta üijmagan, kavaa
^ * arbeider, wonenoe te Rotterdam, Orondkarendljk

Hoavenbarg



Hoe renberg. Ooraelie, geboren 1*KL0*1896 te TliBBingen, k
koopman in galanterieën» wonende te Rotterdam. Kamperfoel*Btraat
I8b;

/l Saaauw . Jaoob, geboren 1O>1897 te Oeltgensplaa%t, e t oké r
Rijnvaart, wonende te Rotterdam, Paal Krugeretraat 187a;

A van Toorn. BemarduB Leendert, geboren 2>-l-1900 te Rot-
terdam, timmerman, wonende te Rotterdam, Saftlevenstraat JSb; en*

Theo, verdere personalia bier niet bekend, wonende

v
Zn de aan dese bljeenkomet op Zaterdag, 5-6-19^8 vooral^

gaande in de «el f de xaal gehouden atreng bealoten Eittlng van de
•werkgroepen11 van Qpartaoua, waren eleohte 18 pereonen aanwe»
«IS» ~ '—Onderwerp van beraadslaging waat
Boe de finaasle«le moeilijkheden van de krant • Spartaan»" te be»
yennfcomen en te komen tot de beate manier om belangstelling rooi"
de organisatie te wekken .

Tevens ia aangeheoht een afaobrift van een ee*n deser dagen aan
de abonne »• vervonden oirotolaire betreffende de moeilijkheden
met de finanftiering van het blad "8partaoaeM.

Yerconden aan:
HoofdOentrale Veiligheidsdienst te 'e-GraTenhage.
Proottrear-Oenéraal bij net Oereohtehof, fgd. Direct e ur van Politie

,•- te 's-dravenhage.



A F 8 O H R I F T.

Waarde lezers, •

Het zal U niet onbekend zijn, dat "Spartaoue11 met grote financiële
moeilijkheden te kampen heeft. Ka de gestencilde uitgave moesten wij
ons weekblad tot de helft inkrimpen. Daalde de kostprijs door het ver-
kleinde formaat, het terag lopen der abonnementen veroorzaakte nieuwe
moeilijkheden. Wel betaalde ean aantal lezers de oude prijs van f&L$,~
per exemplaar, doch wanneer wij geen personen bereid haddan gevonden,
ons maandelijks mat aan vaste bijdrage te ondersteunen, dan zouden wij
reeds lang tot stopzetting van ons weekblad moeten over gegaan zijn.
Het terag lopen der abonnementan heeft weliswaar ook bij de grote bla-
dan^plaats, maar dit moet voor ons slechts ean aansporing zijn ons la»
zerspeil te verhogen.

«I B D g R P G g T D O S K g l S H W B R F T B B H
, — — 3TB o K ' N g ""• '

Het fonds "Trots alledum" en het later opgerichte fonds 'Spartaeas
op de 7a au vlas* hebban han opbrengst van bijna fl 1000.- bovendien
toch wal bewezen, dat men 'Spartaoaa* waardeert en wil behouden.
Inderdaad is het nu zo, dat het blad «loh flnanoiel bijna bedraipen
kan, maar da aflossing dar oade schulden belemmert het regelmatig alt»
komen van ons orgaan. Komt er dan ook geen afdoende hulp, dan zal tot
stopzetting van het blad moeten worden overgegaan. "PIT MAS HD OlT QÜBBD
MUI.' M tl TT ' ' . ' '
Vooral na is da propaganda voor aan vrije socialistische samenleving
bittere noodsaak. Tegen heel de stortvloed van anti-soclalietiBche pro
paganda moat en sal Ispar4;aa;a«t. zijn waarschuwend en verhelderend
woord laten horen. _.
Dankan wij dan ©ök aan de woorden van Uarx i Da bevrijding van da ar-
beiders moet het werk van hen zalf zijn t f t t l Dus daarom!

IAAI QSDDLD UIT DE 80HDLD «
Om dit doei te bereiken, zetten wij een^ nieuwe steuncampagne In.

Wanneer iedere lezer of lezeres gedurende ean jaar fl.0.25 p. week be-
taald voor ons blad, dan zijn wij alt de nood.

,- natuurlijk is dat bedrag van f 1.0. 25 gebaseerd op de minst draagkrftch-
V tlga lazers. Wij rekenen er dan ook op, dat diagene, die maar betalen

kannen, dit vóór het goede doel over hebban. 7o %• da goede gang van
zaken vestigen wij er de aandacht op, dat alle werkzaamheden voor t
"Spartaous" door de medewerkers gratis verricht wordent geldelijke ver-
goeding in. welke vorm dan ook, wordt niet gegeven» i

Onderstaandformalier is genummerd en kan zonder naam en adres in
bijgesloten enveloppe verzonden worden. Vij verantwoorden da bedragen
in "epartaoaa" onder uw nummer. Doet das allen mee ea beseft allen uw
medeverantwoordelijkheid van het voortbestaan van ons blad.

" MET TAAI GSDDLD UIT Dg 80 H? L D «•
werkgroep dan Haag

______________ • • ________ ̂  ..... _ .................... Weekblad «•Spartaoas*

Kr. verklaart zieh bereid wakalljks/maandelijks/par kwartaal/
fl* "••'—'•- — bij te dragen yo<3e* de echulddelging van N8partaou8H.

San énvaloppa gaadraaaaards jao. aijpkema, Stortanbakerstraat 7,
dan Haag, was bijgevoegd.



Notitie KB, 186

Bestemd voor B.

Clipper deelt mede, dat Bertus MANSINK en een zekere RIJPKEMA momenteel
bezig zijn een Spartaoug congres te organiseren* Beiden hebben voorbe-
reidende besprekingen gevoerd met Jef LAST, Torn ROT, en een zekere
KIEFT,
Datum en plaats van dit congres schijnen nog niet vastgesteld te zijn.
Clipper wil graag ingelicht worden over tijd en plaats van dit congres,
verder over de identiteit van de belangrijke personen, die het bijwonen,
en de beslissingen, die genomen worden.

KB, 12-11-'48



Rjj^ no.//<fGeheim.

0̂Antwoord ;tfp schrijven d.d.2 Kaart 1940, /, -. ™™ «0*0
no.30455iGeheim.. f^^T vc*>™**<

ACO/ foé7'^-\^ Zomerkamp "Spartacus". \J »«—— '

/IV>H/

t>

Ter voldoening aan /Te inhoud van het bovenvermelde schrij
ven en in ̂ aansluiting op/net in de laatste alinea van dezerzijds
schrijven d.d.Ö April 1948,no.239,G«heim,vermelde omtrent een
door de Communist enbond "Spartacus" te Putten te houden zomer-
kamp wordt het volgende vermeld.

Bedoeld zomerkamp werd gehouden van 7 tot en met 14 Au-
gustus 1940.De deelnemers waren ondergebracht in het Kamphuis
nhet Plankenhuis" te Puttm.Üit Kamphuis wordt beheerd door
Evert Bgom.De leiding van dit zomerkamp berustte bij Leendert
van der JAGT,wonende te Amsterdam Van Limburg Stirumstraat (no
onbekend.,) Aan dit zomerkamp werd door 74 leden van de Communis-
tenbond "üpartacus" deelgenomen .Volgens Bekomen inlichtingen
waren ,̂ e woonplaatsen van deze personen over geheel Nederland
verspreid,

Bij controle van h*ei nachtregister van bedoeld Kamphuis
bleek,dat de namen van de deelnemers aan dit zomerkamp daarin j
niet stonden vermeld .Hoewel de betrokken beheerder hierdoor in i
ovatreding was met de bestaande voorschriften werd hij dezerzijdŝ
speciaal met de bedoeling om de namen en verdere gegevens van j
de deelnemers te verkrijgen, alsnog in de gelegenheid gesteld
om het meergenoemde nachtregister aan te vullen.

Het schrijven van de beheerder gericht aan bovengenoemde
leider van het zomerkamp,met het verzoek om voor aanvulling van i
het nachtregister de namen en verdere gegevens van de deelnemers j

i te willen vermelden,is tot op heden onbeantwoord gebleven .Mocht l
^Juxr 'teen .dergelijk schrijven alsnog binnenkomen dan zal dit afzonder- '

'(' . Ĵlr t"1""" lijk worden gerapporteerd.
bijzonderheden omtrent dit zomerkamp kon bij het dezer-

zijds daartoe ingestelde onderzoek niet blijken.
De volleige personalia van bovengenoemde Evert Boom en

| zijn echtgenote:Alida..Maria Grim,alsmede hun politieke oriente-
tering en meerdere terzake dienende gegevens zijn vermeld in
dezerzijds schrijven d.d.Ö April 194Ö,no.239,Geheim.In aanslui-
ting op dit schrijven en mede op dezerzijds schrijven d.d.S
April 1948>no.2Ü5,Geheim,zij vermeld,dat Alida Maria örim.,geabon-

<tf\d is op het orgaan van de
^ Kamphuis

niet uitsluitend door verenigingen met een bepaald politiek
streven werd bezocht,doch ook door verenigingen van allerlei
aard en richting.

Apeldoorn 26 November 1940.



MINISTERIE-VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN
AFDEELING VERBINDINGEN

KORTE VIJVERBERG 5 • VGRAVENHAGE

Ref. No. 12726

Plaats van afzending:
Inhoud (Paraphrase):-

's-GRAVENHAGE^ t8

AAN: HffiQH). CENT.

CODETELEGRAM
BATAVIA Datum van afzending: .1..?r.t2-4B.

Datum van ontvangst:.,. l8-1.2-k.8.

C01FI

l

'/ */ 'Gaarne ontvang ik spoedig inlichtingen betreffende/karakter./doelstel-
-*/' y ' / u. ^

en/activiteit van de öommunistenbond Spartacis, teneinde deaer-

te kunnen beoordelen of het al dan niet wenselijk is aanhangers van

deze bond hier te lande toe te laten.

PROCUREUR GENERAAL Ongenunmerd.

Ter beveiliging vag code-verbindingen zijn o.a. de volgende punten van belang:— -
1. Op een codetelegram mag telegrafisch niet in open taal geantwoord worden.
2. Over den inhoud van een codêtelegram mag niét met verwijzing naar dat telegram per telefoon gesproken worden.
3. Dossiers, welke codetelegrammen bevatten (ook in paraphrase) dienen veilig opgeborgen te worden.
4. Kladpapiër, carbonpapier en dergelijke verband houdende met codetelegrarnmen dienen verbrand te worden ,
, (versnipperen is niet voldoende), . " -

® 37117 - .46 - v ' " '



VXNISXSRXS VAK ALÖEMEHE ZAON* 27 December 1948.

51985.

Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Afdeling iterbiridingen.

ïïw ref.nuHBaeri 12726, dd.18-12-'48.

Antwoord-oodetelegram aan Procureur^Generaal te Batavia*

rut 17 dezer Nederlandse Coramanistenbond Spartaans propageert
onverzoenlijke klassenstrijd van arbeider» verenigd in
bedrijaorganisatiea en arbeideraraden (radenooBranxniame/stop
doelstelling omverwerping huidige maatschappelijke orde en
vaatiging radenooOTmaistische maatschappij stop ontvang in
" • y ' ' leden atop vrijwel uitoluitend
theoretioi stop revoltttionnaire praktijken uiterst gering
atop orgaan weekblad öpartaoue

Hazenberg

4



MINISTERIE VAN: ALGMENB ZAKEN

Afd VGRAVENHAGE, DE 27...Deoeiab.er....'

No,„ 5.1S85

CODETELEGRAM

Bestemd voor: EROCUEEÜR-GENEEAAL BATAVIA

Afkomstig van: MIN. VAN AlflBMEHE ZAKEN

Volgnummer: Ref. nummert f0078

GONFI

Onder verwijaing naar uw telegram van 17 deeer deel ik ü mede, dat door

de Nederlandse ooBanunistenbond Spartacos onverzoenlijke klassenftri^d wordt

gepropageerd van in bedrijfsorganisatie» en arbeidersraden (Haden-communisme)

.herenigde aibèiaérs.- ^e doeüBtèiling'i» de lyaltdi-ge njaatscaaipeli^ke orde

omver té werpen fn e^,^a4e^P»«anisiisc^ m&atachappijl te vestigen. Het ,

aantal leden in Nederland Dedb?aagt engêveer éOO. Dit zijn vrijwel uitsluitend
* ' -. '

theoretici. De Revolutionaire^ praeti^ken zijn uiterst gering. Het orgaan

van d«ae bond is het weekblad Spartaous. - ~

enunmerd.

LV/S&

Aan' het MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
' AFD. VERBINDINGEN;

Korte Vijverberg 5 .' ' »s-Graveiijtiage-
^,; .

4- •

'Handtekening of paraaf:

•^m



Aan B VIII.

Van B IV.

COMMUHISTENBOND SFARTACUS.

1. karakter: . propageert onverzoenlijke klassestrijd van &K arbei-
ders, verenigd in bedrijfsorganisaties en arbeiders-
raden. (Radencomraünisme ) ;

2. doelstelling: omverwerping huidige maatschappelijke orde en vesti-
ging van Radencommunistische maatschappij;
In Nederland zeer gering. (ong. 600 leden);
momenteel vrijwel uitsluitend theoretici. Van revo-
lutionnaire practijken blijkt tot heden weinig.
Orgaan: "Spartacus";
Nederlandse Communist enbond Spartacus niet te ver-
warren met Duitse "Spartakusgruppe", die verwant is
aan Nederlandse anarchisten. (Vrije Socialisten).

omvang:
activiteit:

Noot:

24-12-1948.

B IV.



HO. 12
Doss.38/28 ' 22 December 1948.

Onderwerp: Spartacus congres.

Betrouwbaarheid berichtgever;
Waardering bericht; betrouwbaar.
Betrouwbaarheid berichtgever; betrouwbaar

B.O.S. van
1-12-48 K0.49572/" G- E H E I M.
M.V.A.Z.

'2 4 DEC. 1948

A,ül j*

C

Op 30 en 31 October 1948 hield de Communistenbond
"Spartacus" ±e 's-G-ravenhage een herfstconferentie.

Door Jac.KIJPKEMA en gertus HANS I M, genoemd in neven-

vermeld schrijven, is contact opgenomen met leidende figu-
ren uit de "Vlambeweging" om ten behoeve van deze conferen-
tie de beschikking te krijgen over het "Vlamzaaltje" te
»s-(jravenhage.

Dit contact leidde tot een gunstig, resultaat en bedoelde
conferentie is in die zaal gehouden. Deze zaal is een kamer
(gymnastiekzaaltje) van het perceel Anna Paulownastraat 113

te «s-G-ravenhage, bewoond door het lid van de Jlambeweging,

W*A*VAN DSH ITOOEDAA, leraar Heilgymnastiek.
Zeer waarschijnlijk heeft het in nevenvermeld schrijven

'vermelde betrekking op dé hierbovengenoemde conferentie,
waarvan dezerzijds destijds een verslag werd toegezonden
(zie Doss.38/28 d.d. 12 November 1948).

Ontrent een eventuele volgende conferentie zijn nog
geen inlichtingen verkregen. De aandacht blijft echter op het
onderwerpelijke gevestigd. (Einde)



•<• v
" /*

Notitie KB,
>x>

Op 11-1-'49 is aan Clipper eenlrief geschreven, nummer 49572, betreffende
het SpartaeuB congres.

EB, 11-1-«49



Verbinding:
I.D. Ho. 34-1.
Onderwerp: l Mei-viering
Datum ontvangst bericht: 4-3-1949
Betroubaarheid berichtgever: Betrouwbaar
Waardering bericht: Betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instantie's:
Ondernomen actie:

"7 MRT1949-

9

van der Horst, Pieter Johannes, geboren 10-8-1905 te
Rotterdam, boekhouder, wonende te Rotterdam Mr. Arend v.d.
Woadenslaan 18, heeft in zijn functie van voorzitter der
plaatselijke "Spartacus"-groep, uitnodigingen gezonden aan
de besturen van de "Ylam"-groep, de Revolutionnair Commu-
nistische Partij,de Yrije Socialisten en de Rationele Volks
partij, om gezamenlijk de l Mei-dag te vieren. Einde.

r
r



Nov 6775- 3 - ,48:.
: . • ' * • • ' * > .

Uw schrijven NÓ, 49572^ dd. 1^12-48,

Onderwerp: "Spartaoüs-oongres".

Vol

-8 MRT1949

Q.-S H E I M,

7 Maart 1949.

C

In antwoord op bovenaangehaald schrijven,wordt het
volgende medegedeeld. '

Als uitvloeisel van de tot uitdrukking gebrachte wens,
meerdere eenheid tot stand te brengen tussen de diver-
se linkse groeperingen in de arbeidersbeweging, hebben
besprekingen plaats gevonden over het organiseren van
een gemeenschappelijk Zomerkamp, zoals die tot nu toe
door iedere groepering afzonderlijk werden georganiseerd.

Besprekingen tussen Spartaous en vertegenwoordigers
Vlaffi-groepen (Last c.s.) hebben tot geen resultaat ge-
leid. '

Daarentegen hebben de besprekingen, welke gevoerd zijn
tussen de vertegenwoordigers van de N*Bj\Ŝ T. en de Oom- ,
muntsten Bond Spartaous tot resultaat gehad, dat door
deze beide.groepen het initiatief is genomen tot het
houden van, een Algemeen Socialistisch Zomerkamp. ,
Andere organisaties zijn aangezocht zich bij deze kamp-
week aan te sluiten.

Dit Zomerkamp zal van 30-7-49 tot 6-8-49 woi?den gehou-
den op het terrein van "De Woudstee" in de omgeving
van Hulshojpst op dé Veluwe.

Op het streven, dat in deze kringen naar voren is ge-
komen om möerdere eenheid tot stiarid te brengen, is reeds-
gewezen in het Maandove^zlcht van Januari 1949. ,

D-2.



Verbinding,/^,

I .D. ¥o. 341

Onderwerpt l Mei-v ierii^

Datum ontvangst bericht» 8-4-1949

Betrouwbaarheid berichtgever* Betrouwbaar.

Waardering bericht» Betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan» --- w

Medewerkende instanties! -—

Ondernomen actie: ---

d

•^3 !
., "* " " 11-4-1949.

Ten Vervolge ©p dezerzijds schrijven, I.D. No.341,
d.d. 4-3-Z949, wordt thans medegedeeld dat door,

XJBedeauac» Jan, geboren 25-1-1827 te Leerdam, in een op Woens-
X|dag:, 6-4-1949 ten huize van de Jong» Teunis, geboren S9-1-
^1883 te Kralingen, gehouden bijeenkomst van "Vrije Socialis-

ten" werd medegedeeld dat in een één dezer dagen gehouden
xfjsamenspreking ten huize van Baria» Johannes, geboren 5-1-

1909 te Rotterdam, was besloten op l Mei a.s. een culturele
bijeenkomst te houden, uitgaande van O.V.B. - Vlamgroep -
R.CrP. - 0»S»D»A»P. - Spartacus - V.S.V. en de Socialisti-
sche BÉfceging.

Om geharrewar te voorkomen zal niet over politiek ge-
sproken worden* Br zal een boekene tand aanwezig zijn, waar
lectuur van de verschillende organisaties aan de bezoekers
wordt aangeboden.

Opgemerkt wordt dat de Vrijdenkersvereniging "De Da-
geraad" had mede gedeeld niet aan deze culturele l Mei-vie-
ring deel te zullen I^IBBÜ»^

Op deze sametlapreking waren o»a» aanwezig« >T
den Berg,^geboren 23-3-1903 Rotterdam, namegaO.V.B. -

*r__ Vlamg-reep - 0.3»D.A.P. en Socialistische Beweging;
' 'jtf'van der Horst, Pieter Johanne», geboren 10-8-1905 te Rotter-

dam, namepa Spartaeus; H , fi
Baris, J. t voornoemd, namens Spartacus en'Socialisme van Qjp-
der Opj
Bedeaux, J., voornoemd,
de Jong, T., voornoemd, en

x.'I Olk , Hermann Oldig ItiedrichJ geboren 9-7-1882 te Amsterdam
namens "De Vrije Socialisten;

iKenaink, Bastiaantje Marie, ge.boren 30-5-1906 te Spijkenisae,
l namens Vrije Socialisten en IMturum. - Binde.



* 
!

 j-'
 *

"f
e
.

>

W
ee

k
b

la
d 

„S
p

ar
ta

cu
s"

O
rg

aa
n 

va
n 

de
 

C
om

m
un

is
te

nb
on

d 
„S

p
ar

ta
cu

ff
*

v 
• ,

 U
itg

ev
er

ij
 „

D
e 

V
la

m
" 

V
P

os
tb

us
: 

S
pa

rt
ac

us
 7

04
6 

—
 

A
m

st
er

da
m

 Z
. 
II



No: 294.- GEHEIM.

Onderwerp;"Communistenbond "SPARTACUS".-

8 Juni 1949.

OP KAART
ACD/

Volgno.

'3 JUNI 1949

i -v:!>/̂

Hiermede moge ik ü berichten, dat -
volgens de door "Labile" te Antwerpen ontvangen betrouwbare
inlichtingen - de leiders van de Communistenbond "Spartacus"
te Amsterdam,}, de laatste tijd regelmatig in schriftelijke
relatie staan met geestverwanten in Engeland.

Alhoewel zulks niet met zekerheid bekend is, heeft
men een gegrond vermoeden om te veronderstellen, dat het
centrum in Engeland, van waaruit deze correspondentie met
de Amsterdamse leiders van "Spartacus11 wordt gevoerd, ge-
vestigd is bij:

John Olday, 15 Orsett Ter, London. W.2, - welk
adres tevens als correspondentie-adres voor Engeland is
vermeld op het orgaan "Freie Sozialistische Blatter".-

W.-



. üiïG££Oi.KT
o.64009. "~~~ ' "

Aan: B.St.
Van: B.IV. '

15 Juni 1949.

Be leiders van de Cosjmunistenbond "Spartacus" te Amsterdam

zouden de laatste tijd regelmatig in schriftelijke relatie

staan net geestverwanten in KHdBÏAHP.

Alhoewel zulks niet net zekerheid bekend is, heeft ven een

gegrond verwoeden om te veronderstellen, dat het cent na» in

Engeland, van waaruit deze correspondentie met de Amsterdamse

leiders van "Spartaoua" wordt gevoerd, gevestigd is Bij:

John OLOA.Y. 15 Orsett Ter, London. ff.2, - «alk adres tevens

als correspondentie-adres voor Engeland is vermeld op het or-

gaan "freie Socialistische Blttter".-
j

Is het U wellicht mogelijk ontrent dit door "W* berichte

nadere gegevens te verkrijgen. Tooral bevestiging van de

Juistheid van het adres in Ingeland en de reden tot deze

plotselinge vérwoede correspondentie zal ik - indien mogelijk-

gaarne vernemen. {



Ho.i 64009.

Aan: K.A.-R.A.(via B.II)
Van: B,IV, —' 1-7-1949,

Hierbij moge ik U verzoeken de Engelse dienst te

willen vragen 4 om inlichtingen, betreffende het ver-

melde in inliggend rapport van I!WM (no.294 d.d. 8-6-49)

O



C

Notitie.

Aan: A.C.D.l
Vani B.ÏV.

Naar aanleiding van uw vraag op schutblad (CO.64009)
deel ik mede dat het verzoek om inlichtingen aan I .D.
Den Haag op 15-6-49 mondeling is geschied.

7 Juli 1949.
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Hotitit KA-H.A. UITGEBU î l

Op 19-7-49 is aan Sardine een brief geschreven nummer
CEH/49/90/ waarin hem verzocht werd om inlichtingen be-
treffende de relatie tussen John QIDAY, 15 Orsett Ter,
LONDON W 2, de Communistische Bond "SPARTACUS". en de
"PEEIE SOZIALISÏISCHE

-r—



No: 378.- GEHEIM.

Onderwerpt"Communistenboad "Spartacus",-

Bij lagen j een.

21 Ji

"25JUU1949

A03; <

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toekomen,
een gisteren - 20 dezer - van "Spil" ontvangen nota, D, A.
/l-067/W,?83,d.d.l9 Juli 1949, betreffende bovenvermeld
onderwerp.

In verband met het feit, dat zulks niet in bij-
gaande nota is vermeld, vroeg "Spil" mij, aan U te verzoe-
ken, hem - omtrent het eventueel resultaat van het te Am-
sterdam in te stellen onderzoek naar het vermelde adres:
Postbus 9046- in kennis te stellen.

Met betrekking tot de in bijgaande nota genoemde
Pool SACHAj, rapporteerde ik U destijds bij dezerzijds
schrij eruJSo : 546 , d . d . 19 November 194$, onderwerp ;"Communis

l/;*?
Hierop had eveneens betrekking de nota van "Spil"

D.A./l-067/W.198,d.d,27 December 1948, in antwoord op Uw
brief, No:503,24,d.d. 29 November 1948.-

W.-



Aan de Heer WIJLHDTZEH.

Ho, l B.
t Oene

IV. BD,2
Betr.t "Spart acus"

2 Augustus 19*9

Ter voldoening aan, het gestelde ia Uw schrijven no»378
d,d. 21 Juli 1949 «of« ik F v«r*oolEon aan "Spil* te willen
boriehten, dat Postbus 9046 Amsterdam aecr waarschijnlijk
zal moeten zijn» Po3tbua9P46 Amsterdam.

Poatbua 7046 te Amsterdam (Zuid 11) is hot redactie- en
adffiinistratieadres van bet weekblad "Spartacus"*

Dit pOBtbuamamner i ft sedert 5 October 1946 bij Sparta-
cu« in gebruik en staat op naam van Johanna Catharina L«ros.
geboren 10*2-1916 te Oud- en Hieuw Gastel (N.Br.), dlenat-
bodet thans wonende Marathonweg 50-111 te Anisterdam (2.).

Zij onderhield intieme relaties mot do bekende leider
ran Spartacug» Constant Johan Hendrik Foppat geboren 28-2-
1899 te Tilbnrg. wonende \Vaveratraat 76^U %« Ümlrerdam
(alias» TJeerd Wowdstra, Hieir.stra) in haert haar naast be-
schikbaar gesteld als dekmantel TOOT dit postbusnummer in
gebruik bij do Coranmiatonbond "Sportacua".

HBT HOOH) VAN DB DIENST,
Namens dasc,

J.O.Crabbendam.



25JUU1949 j

. 383
^ Juli

Op 8 Juli 194-9 ontving de genaamde : VIGTOR
XJLudovicus, Josephus, ge boren te Antwerpen op 14 Octo-
'ber 1903,belg,dokwerker,wonende öpaarstraat n°22
Antwerpen,een brief van de groepering "Spartacus"
uit Nederland,waaruit t»leek dat het blad "Spartacus"
voor de week van 5 tot 11 Juli 1949 niet zou ver-

. schijnen bij gebrek aan geld. Verder werd de vraag
gesteld de toestanö van de groep Antwerpen te la-
ten kennen.De brief droeg als afzender : Postbus
1̂9046 Amsterdam.

Er kon vernemen worden dat voor 3 jaar het
blad "Spartacus" epn oplage van 8.000 exemplaren
zou hebben gekend,terwijl dit thans op 2.000 zou l
teruggevallen zijn. Onze zegsman meende de oorzaak
té moeten zien in het feit dat het blad te "zware
artikels" voor zijn lezers brengt,zodat deze zich
hieraan niet meer gaan interesseren.Op het laatst-
gehouden congres van Ŝpartacus** in wederland aou
zulks ter sprake zijn gekomen.VTCTOE Ludovicus zou
er in naam van de groep Antwerpen deze opmerking
hebben gemaakt,hierbij ondersteund door de groep
Rotterdam, Amsterdam welke de leiding en de grootste
groep telt zou geen wijzigingen willen aanbrengen.
d?e Antwerpen zou de interesse voor het blad sterk
verminderd zijn.

Verder is gebkelen dat VICÏOE Ludovicua voor
ĵenkele dagen een brief van de Pool SACHA,uit Duits-
uand zou hebben ontvangen met een artikel ter opname
voor "Spartacus",hetgene niet gebeurd is wegens wei-
gering van de leiding te Amsterdam. SACHA fcou thans
stappen aanwenden om een visum te bekomen ten einde
naar België te kunnen komen.(SACHÂ is een persoon
die op i?.XI.48 te Antwerpen als spreker optrad op
een vergadering van "öpartacuŝ Hij vlucchte voor
de oorlog uit Duitsland naar Palestina.Zijn eenzel-
vigheid is ons tot hiertoe niet volledig bekend).



. • G E H E I M .

Verbinding: No.12

Dos0.30/30

Onderwerp: Contact Spartacus - Engeland.
Datum ontvangst bericnt: 20 Jali 1949
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
i'evens bericht gezonden aan: yji
Medewerkende instanties:
undernomen actie:

Volgno.

'26 JUU1949

Naar dezerzijds is vernomen wordt het contact van de
Communistenbond "Spartacua" met de westelijk van Nederland
gelegen landen onder supervisie van Stan POPPE,

(Constant Johan Hendrik POPP1, geboren te i'ilburg 2b
februari Iö99, wonende te Amsterdam) onderhouden door de
Ie vrouw van wijlen de bekende revolutionnair SNEE7L1ET
(R.S.A.P.). îj zou wonen te Bussum. Haar personalia aijn
dezerzijds niet bekend.

üij correspondeert voor wat betreft Engeland met:
John üLDAI, wonende te londen (nader adres onbekend).
Op bijgaand blad, genaamd "Die Anarchie" komt zijn

naam als contactpersoon voor.
Bij dit schrijven worden nog gevoegd een uitgave van

1. De C.E.l.A. (Anarchistische Internationale), genaamd:
"Anarchistisches Mi o teilungsblatt";

2. Arbeitsgemeinschaft Preiheitixcher Sozialisten, ge-
naamd: "Der JPreiheitliche Sozialist";

3. ¥««• de Jiulturföderation Preier Sozialiscen und Anti-
„ luilitarisoen, genaamd: "Der i'reie Sozialist". (einde)
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AFSCHRIK?
*

II HOLLAfO) STAAT EEN HUIS.

"Er waren twee koningskinderen, die hadden malkander zo lief,
misschien zijn er nog onder onze oudere lezers die zich deze ont-
roerende melodramatische ontboezeming herinneren uit hun vroegere
kinderjaren* Van die twee koningskinderen, die elkander zo bemin-
den, doch wier Pa en Ha er sterk tegen «aren* Eet schone gedicht
eindigt dan ook met de dood van de twee geliefden./

Het artikeltje, hetwelk ik hierbij in de pen hebf eindigt ge-
gelukkigniet zo dramatisch als bovengenoemd gedicht» Wil echter
vel de moeilijkheden van twee hedendaagse koningskinderen schetsen.
Allen weten wel het een en ander te vertellen over de na-oorlogse
woningmisère en over de schrikbarende toestanden, die daarvan het
gevolg zijn* Zelf hebben we daaromtrent al zo het een «n ander mee-
gemaakt en verschillende artikelen gewijd aan het feit, dat speci-
aal de arbeidersklasse hiervan de dupe is;

Doch we moeten eerlijk bekennen, we schijnen ons vergist te
hebben* Seherraerhorn gaat werkelijk gelijk krijgen, de armoede
wordt gelijkelijk verdeeld. En objectief als we zijn, haasten we
ons, dit feit wereldkundig te maken. Althans trachten onze lezers
er Van te overtuigen, dat het heus de arbeiders alleen niet zijn,
welke met de woningtnisère te kempen hebben* Zelfs da twee konings-
kinderen hebben hun droeve ervaringen op dit gebied* We zouden er
ons in" het geheel niet van bewust zijn geweest, wanneer we niet
een circulaire zouden hebban ontvangen, welke onze aandacht op dit
droeve feit vestigde* .. .. .

U weet waarschijnlijk wel, deze twee koningskinderen zijn tot
op heden nogal wat armzalig ondergebracht in een. van twee vleugels
voorzien, stulpje in de bosrijke streek van Soesidijk. Natuurlijk
is dat voor hen geen onderkomen» Bat wordt op het laatst bijna een
onmogelijke situatie. En nu zijn ze binnenkort twaalf en een half
jaar gitrouwd* Verbeeld je dat ze nou taan bruiloft in dat krot zou-
den moeten vieren. Gewoon iets onmogelijk s. Er moet dus iets bij
geprakkiaeerd worden en daarom hebben goede vaderlanders fluks een
comité in elkaar getimmerd. Want ergens in Den Haag staat er nog
zo'n oud gebouw leeg, het "Huia ten Bosch** Maar och arme, dat huis
is zo vreselijk ouderwets en de tuin is zo verschrikkelijk verwaar-
loosd, daar kunnen ze ook maar niet zo zonder meer intrekken* En
dus is dat comité op de gedachte gekomen, dat oude gebouw te laten
restaureren en moderniseren en tegelijkertijd de tuin een beetje op
te laten knappen, om het geheel dan bij wijze van huwelijksgeschenk
aan te doen bieden. Daar is echter geld voor nodig, een heleboel
geld zelfs en dus wendt het comité' zich tot ons. tot mij en tot U
de zolderkatner bewoner s, waarde lezer. Het comité is zich vanzelf-
sprekend bewust, dat voor brede lagen van de bevolking fte tijden
uitermate drukkend zijn* Daarom vraagt het in het algemeen slechts
om «vele kleintjes*** Het vertrouwt, dat zij. die méér té geven heb-
ben̂ dit niet zullen nalaten, maar wil er met nadruk op wijzen, dat
in overeenstemming met de gedachte dat elke Nederlander i aan deze
huldiging moet:kunnen deelnemen* elke gift, ook de kleinste, har-
telijk welkom is.

L«t*n we daarom onze eigen krottenmlsère vergeten en de twee
koningskinderen, die er blijkbaar nog erger aan toe zijn, aan een
enigszins bewoonbaar huis helpen.
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„Er waren
hadden malka
er nog° onder
deze ontroereni
boezeming
kinderjaren.

kinderen, die
sschien zijn

zers die zich
rmelo<framatisciie ont-

icren uit hun vroegere
die twee koningskinde-

ren, die elkander zo beminden, doch wier
Pa en Ma er sterk tegen waren. Het scho-
ne gedicht eindigt dan ook met de dood
van de twee geliefden.

Het artikeltje, hetwelk ik hierbij in de
pen heb, eindigt gelukkig niet 20 drama-
tisch als boyengenoemd gedicht. Wil
echter wel de moeilijkheden van twee he-
dendaagse koningskinderen schetsen. Al-
len weten wel het een en ander te ver-
tellen over de na-oprlogse. woningmisère
en over de schrikbarende toestanden, die
daarvan het gevolg zijn. Zelf hebben we
daaromtrent al zo het een en ander mee- j
gemaakt en verschillende artikelen gewijd
aan het feit, dat speciaal de arbeiders
klasse hiervan de dupe i's.

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

Doch we moeten eerlijk bekennen, we
schijnen ons vergist te hebben. Schermer-
liorn gaat werkelijk gelijk krijgen, de ar-
moede wordt gelijkelijk verdeeld. En ob-
jectief als we zijn; haasten we ons, dit
feit wereldkundig te maken. Althans
trachten onze lezers er van te overtuigen,
dat het heus de arbeiders alleen niét zijn,
welke niet de woningmisère te kampen
hebben. Zelfs de twee koningskinderen
hebben hun droeve ervaringen op dit ge-
bied. We zouden er ons in het geheel niet
van bewust zijn geweest, wanneer we niet
een circulaire zouden hebben ontvangen,
welke onze aandacht op dit droeve feit
vestigde, i

U weet waarschijnlijk wel, deze twee,
koningskinderen zijn tot op heden nogal
wat armzalig ondergebracht in een, van
twee vleugels voorzien, stulpje in de bos-

ïijke streek van Soestdijk. ISIatuurlijk is
dat voor hen geen onderkomen. Dat wordt
op het laatst bijna een onmogelijke situa-
tie. En nu zijn ze binnenkort twaalf en
een half jaar getrouwd. Verbeeld je dat
ze nou hun bruiloft in dat krot zouden
moeten vieren. Gewoon iets onmogelijks.
Er moet dus iets bij geprakkizeerd wor-
den en daarom hebben goede Vaderlan-
ders fluks een comité in elkaar getimmerd.
Want ergens in Den Haag staat er nog
zo'n oud gebouw leeg, het „Huis- ten
Bosch"* Maar och arme, dat huis is zo
vreselijk ouderwets en de tuin is 20- ver-
schrikkelijk verwaarloosd, daar kunnen ze
ook maar niet zq zonder meer intrekken.
En dus is dat comité op de gedachte ge-
komen, dat oude gebouw te laten restau-
reren en moderniseren en tegelijkertijd de
tuin, een beetje op te laten knappen, om

het geheel dan bij wijze van hüwelijks-i
geschenk aan te doen bieden. Daar is ech-
te* geld voor nodig, een heleboel geld|
zelfs en dus wendt het comité zich tot
ons, tot mij en tot U de zojdejkamerbe-
woners, waarde lezer. Het. comité is zich
vanzelfsprekend bewust, dat voor brede
lagen van de bevolking de tijden uiter-
mate drukkend zijn. Daarom vraagt het
in het algemeen slechts om »vele klein-
tjes . Het vertrouwt, dat zij, die méér te'
geven hebbén dit niet zullen nalaten, maar'
wil er met nadruk op wijzen, dat in over-
eenstemming met de gedachte dat elke
Nederlander aan deze huldiging .moeit
kunnen deelnemen, elke gift, ook dei
kleinste, hartelijk welkom is. i

Laten we daarom onze eigen krotten-
misère vergeten en dé twee koningskin-
deren, die er blijkbaar nog erger aan toe
zijn, aan een enigszins bewoonbaar huis
helpen. , ,
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VERTROUWELIJK.

ERBINDING No. \ I.D. 79/51.

Onderwerp:
C ommunis tenbond Spartacus.

Datum ontsangstbericht: lij.-2-51. C* -
In antwoord op Uw schrijven No. 102617, d.d. il; Februari

1951 betreffende de communistenbond Spartacus te HengeloCO), heb
ik de eer TJ te berichten dat er in deze gemeente, voor zover beken»
in totaal 11 personen lid of lid geweest zijn van voormelde bond.

V^n de communistenbond Spartacus is de laatate 2 jaar, geen
activiteit hier ter plaatse ontplooid en lijdt zij, voor zover
bekend, een kwijnend bestaan in deze gemeente.

Van een bijeenkomst op Zondag, 4 Februari 1951, is alhier
niets bekend. Ook is uit het ingestelde onderzoek niet kunnen blij
ken waar eventueel genoemde bijeenkomst gehouden zou zijn. Wel
staat vast dat die bijeenkomst in ieder geval niet in een vereni-
gingszaal in deze gemeente werd gehouden, daar dit dan zeer zeker

C bekend was geworden.
S De volledige personalia van de personen die lid of lid ge-

weest zijn van de communistenbond Spartacus, luiden als volgt:
Arend Johan B. N G B S R S , geboren te Peize, 26 Mei 1921,

van beroep hear^fatekenaar bij de Koninklijke Machine Fabriek Ge b:
Stprk.&._jCo. N. V., wonende te Hengelo ( O ) , Badhuis straat 26.
Van hem is het volgende bekend:
Dec. 1947. Bezocht in December 1947 alhier een oprichtingsvergade-
ring van de Nederlandse Bond van Vrije Socialisten. Hij was bij de;
ze gelegenheid in gezelschap van XIRKX'KKS A.PIETERS en verkocht
aldaar "De Vrije Arbeider", orgaan van de Federatie van Bedrijfs-
kernen. Hij is lid van de communistenbond Spartacus. Voordien was
hij lid van de S.V.C, en heeft vermoedelijk, voor hij geroyeerd
werd bij de E.V.C, een bestuursfunctie bekleed bij de 3.V.C.
In Juni 1950 heeft hij een bewijs van $Fe der landschap- aangevraagd
Hij is tevans lid van de vereniging van Technici van de machinefa-
briek van Stork. Sen volledige Informatiekaart, hem betreffende,:
wordt hierbij gevoegd.Hij was in 19)47 secretaris van Spartacus. ,"

Allart P I 3'T 3 R S . Geboren te Heerlen, 26 Maart
van beroep wBrJümlflajadAggJJ.S..- werkzaam in de afdeling Tractie,
wonende te Hengelo(O), Schouwinksweg No. 14.

Van hem is het volgende bekend:
Bekleedde in 1945 een bestuursfunctie bij de E.V.C., doch

werd geroyeerd. Hij was in 1947 Oostelijk leider van de Communiste:
bond Spartacus. Tevens bezocht hij in 1947 het congres van de Vrij
en Socialisten Vereniglng te Amsterdam. Op 15 December 1947 bezoch
hij de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Bond van Vrije
Socialisten. Tevens verfeobht'hjjoto^gezelschap van A.J.SNGBERS
op voormelde vergadering "De Vrije Arbeider", orgaan van de Fede-
ratie van Bedrij f skernen, waarover hij op deze vergadering het
woord voerde. Hij is in den beginne plaatselijk agent geweest van
het orgaan van Spartacus. Tevens verzorgde hij de samenstelling
en uitgifte van illegale blaadjes en vlugschriften bij de N.S. en

f rote fabrieken in 1947. Hij is een persoon die alle leidende func
les van zich afschuift en op de achtergrond blijft.

Sen volledige informatiekaart, hem betreffende, is U destijds toe-
gezonden*

Johannes D A M V 3 L D , geboren te Lonneker, 5 Januari
, wonende te Hengelo(O), Mathlldevan beroep ^ ^^ _ _ _ ,

^straat No. 2. HÏj~ bekleedde" in 1947 een bestuursfunctie bij Sparta-
"TS cus, terwijl hij in 1949 nog lid was van de C.P.N, en Spartacus.
u x Een volledige infairamMe kaart hem betreffende is Ü destllds toe-

ge zonaen. ü
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Jan V O N P 'B #. I N Q' , geboren te Delfzijl, 21 Juli 1896,
van beroep ka^ndrager JUS'TJ wonende te Hengelo(O), Landmansweg l|8s
Betreffende henT~ïs nê'Svolgende bekend:

In 1914.6 bekleedde hij een bestuursfunctie bij de EVC te Hengelt
( O ) . Op 12-7-14.7 bezocht hij alhier de vergadering van de Vrije Socia-
listen Verenging ©n de communistenbons Spartacus, In November 19^7
werd hij tot bestuurslid van de afdeling Hengelo(O) van de communis-
tenbond Spartacus gekozen.. Een infcematr'ifcèeaart hem betreffende is TJ
destijds reeds toegezonden.

Sietze van V O N D E L , geboren te Ooststelllngwerf, 12 Sep-
tember 19014., van beroep koopman in manufacturen, wonende te Hengelo
(0) , Amaliastraat No. 10.
Betreffende hem is het volgende bekend:

Bezocht op 12-7-14.7 alhier een vergadering van de Vrije Socia-
listen Vereniging en de communistenbond Spartacus. Op 29-10-I).7 was
hij lid van Radio Werkend Nederland. In December 19147.sprak hij als
voorlopige voorzitter bij de oprichtingsvergadering van de Nederland-
se Bond van Vrije Socialisten alhier.

Ook betreffende hem is ü destijds reeds een informatiekaart
toegezonden.

Perk Johannes van E S S E N , geboren te Hengelo(O), l6 Juni
18914, van beroep arbeider N^S.,' wonende -te HengeloiO), Nijverheid-

tetraat No. 5. '
Betreffende hem is bekend dat hij lid of lid geweest is van de EVC
onder No. 5583. In 1949 was hij nog lid van de communistenbond Spar-
tacus. Zijn volledige Informatiekaart is U destijds reeds toegezonder

Jacobus BUIST, geboren te Enschede, 2J Januari 1900, van be-
roep metselaar, wonende te Hengelo(O), Abeelenstraat 3.
Betreffende hem is bekend dat hij in November 19l|7 lid was van de
C.P.N, of communistenbond Spartacus. Voordien is hij lid geweest van
de E.V.C. Ook zijn informatdekaart is-U destijds reeds toegezonden.

Gotliepp Peter j K B , geboren te Zuidwolde, 9 Maart 1897, van
"itiav^Vi in i »ffc u jf • $ - / wrmandfl te Hengelo ( O ) , Loulsestraat No. ö.
B'êtref f ende hem is het volgende bekend.

1949* Geabonneerd op MDe Waarheid", zeer links georiënteerd en ver-
moedelijk lid van de C.P.N.
1949• Lid van Spartacus.
October 1950. Lid van de E.V.C.

Een informatiekaart hem betreffende is u deatijds reeds toege-
zonden.

* Mannes K L A A S S S N , geboren te Enschede, 1| Maart 1901,
^ van beroep loopknecht, wonende te Hengelo(O), Waarbekenweg No. 115.

Van hem is bekend dat hij in 19^9 lid was van Spartacus en geabon-
neerd was op het orgaan van de Spartacus. Zijn informatiekaart is
U reeds toegezonden.

l Marin.ua Martinus O B 3 R M E Y BR , geboren te Almelo, 11 Jul3
1892, van beroep grondwerker, wonende te Hengelo(O), Anthoniusstraat
No. 10.
Betreffende hem is het volgende bekend.
1927. Afgetreden als C.P.N, raadslid.
19149 Lid van de Spartacus. . .
19494 Hij komt voor op de lijst van candidaatstelling voor de C.P.N.

bij de verkiezingen.
October 1914,9. Zond een protest schrijven aan Z.E. de Minister Presi-
dent in verband met de voorgenomen uitzending naar Indonesië van de
in het kamp Schoonhoven vertoevende dienstweigeraars.
October 1950. Lid van de E.V.C.
V| Zijn inforaatie kaart is U reeds toegezonden.
A* Wilhelmus Hendrlkua T B L L - B M A H j, geboren te Hlllegom,

Maart 1097> varTljeroep ojade^^achinlst_N_.s.. wonende te Hengelo(O),
plnnersweg No. 17. '~

Betreffende hem is bekend dat hij in 1914.9 lid was van de communisten-
bond Snartacus en geabonneerd was op het orgaan van Spartacus.
Ook zijn inforoatiekaart is U reeds toegezonden.
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Uit 2eer betrouwbare bron werd mij bericht, dat
te Hengelo (O.) een vrij sterke groep van de Coamunls-
tenbomd Spar&acus som bestaan.

Tevsns werd medegedeeld, dat op Zondag 4 Februari
j.l. op een onbekende p laat a een bi|eenko«et KOU worden
gehouden van de leden ran de CoamunlBtenbond Spartacua,
wonend in het Oosten Tan het land.

Gaarne sou Ik de pereonalia, politieke antecedenten
en rerder van belang lijnde gegevens vernemen van de te
Hengelo wonende leden van Spartaeue, alanede - indien
mogelijk - nadere gegevens over de op 4 Februari gehouden
bijeenkomst.

Te Uwer informatie diene, dat de navolgende, in
Hengelo (0.) wonende personen in mijn administratie voort
komen als lid van Spartaoue:
Arend Joban Bogbera (alias: 1.v,Dijk), geboren 26-5-1921,
wonende te Hengelo (O.)» Berloweg 111 en
Allart '
te Hengelo

geboren te Heerlen, 26-3-1915, wonende
, Schouwinkweg 14.

HET 100FD 7AH m DIEIST.
Bamenfi deaef

PU. L. van

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te
H E H S E L O (0.).
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op Zondag ,28 «1*51 in
legd voor afgevaardigden uit het Westen des
*"' Het openingswoord werd gesproken door voorzit-
ter Steaof (Amsterdam} die mededeelde,dat deze Kader»
vergadering op korte -termijn was bijeengeroepen met
het oog op de gespannen internationale situatie»

In onze kring,ver volgde spr«.heerst de opvatting
«welke invloed kunnen wij als klein groepje uitoefe-
nen op dit wereldgebeuren,er is toch geen eer aan
te behalen»» Deze vorm van passiviteit moeten wij
met kracht bestrijden,zei spr* Vooral in Amsterdam
uit dit zich het meejSt.JSpr» greep terug naar de be-
zettingstijd toen de™Spvatting heerste dat na de
bevrijding de vooroorlogse toestanden op sociaal en
economisch terrein zouden h-ebben afgedaan» Efet is
gebleken,zei Stam,dat wij in onze verwachtingen be-
drogen zijn en in dit licht bezien verkeert Siropa
ert vooral ¥ederland in grote moeilijkheden,waarvan
de huidige regeringscrisia een uiting is» Ons parle*
ment steunende op de gang van zaken van hun Loadense
voorgangers,trachtte het parlement zoveel mogelijk
uit te schakelen en alles te regelen bij £.B* Deze
politiek is de heren opgebroken en nu zitten ze met
de brokken» Terstond na de bevrijding bleek, onder
de massa een sterke drang naar eenheid te leven.. De
ware machthebbers,dit gevaar ziende,haastten zich
de vooroorlogse vakbonden te herstellen* De EVC* die
een poging in de richting tot eenheid deed,kwam niet
verder als deze poging* De kapitalistische machten
strooiden de arbeiders zand in de ogen door het in-
voeren van de "Stichting van de Arbeid* als advies-
college waarin de drie grote vakbonden waren verte-
genwoordigd* De verdeeldheid der partijen uitte zich
ook hier op grote schaal* De vooroorlogse concurrent
tie strijd leefde weer op. B»K. bisschoppen verbo-
den hun leden om lid te worden van het F»V»V« Ook de
internationale verhoudingen liepen terug tot het voor
oorlogse peil om na korte tijd toe te spitsen tot
enorme verdeeldheid» Hét wereldbeeld toont nu aan de
ene kant het Amerikaanse kapitalisme,aan de andere
zijde het Russische staatskapitalisme,die elkaar be-
dreigentDe Amerikaanse dollar kwam in gevaar door de
economische moeilijkheden. Generaal Eisenhower werd
naar Europa gezonden als opperbevelhebber der Weste-
lijke alliantie om de verschillende landen aan te
sporen tot snellere en betere bewapening» Ook Amerika
zette zijn industrie aan het werk voor de bewapening*
De Amerikanen die hun exportmogelijkheden in gevaar

.j
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in gevaar zagen verleenden weliswaar concessies in
de betalingsmiddelen doch verlangden aan de andere
kant de devaluatie van de Europese munt» Thans zien
wij dat de dollar niettemin in waarde daalt en de
prijzen enorm stijgen» Ce lluloze, pa/Ier en wol hebben
reeds recordprijzen bereikt* Omdat Amerika de hele
bewapeningswedloop niet alleen kan financieren,drong
Eisenhower in Europa aan zelf meer wapens te gaan
fabriceren en de strijdmachten uit te bouwene Door :
deze gang van zaken ontstonden in H& er land de moei-
lijkheden, omdat bij een dergelijk beleid een feterke j
regering nodig is om de financiële consequenties op
te vangen* Deze regering bleek daartegen niet be- j
stand en capituleerde* Toch kunnen we aannemen dat
in een nieuw kabinet de politieke lijn dezelfde zal
blijven. Koos Vorrink verklaarde reeds dat de PvdA»
in of buiten de regering achter de bewapeningspo**
litiek zou staan* In deze partij zit nog een stroming!
van de oude revolutionnaire S*D»A»P* waarmee de PvdA*
de grootste moeite heeft om hen als partijlid vast
te houden* Velen van hen zien hun part ij principes j
verloochend* De CPB"» ligt op de loer om deze mensen j
op te vangen,doch is daarin tot op heden niet geslaagc
Deze eenvoudige mensen wordt steeds weer voorgehouden
de tegenstelling Amerika-Rusland als oorzaak van de
huidige moeilijkheden.doeh zij begrijpen,evenals wij.
dat de sociale strijd ook een zeer belangrijke rol
speelt* Ook op dit punt zijn de tegenstellingen niet
minder groot zie b.v» maar in India» De kapitalisten
praten hst sociale gebeuren volkomen weg met het po»
litiek gebeuren,doch slagen daar niet altijd in»
In het "Algemeen Handelsblad1* van gisteren (27*1*51)
kon men b* v» lezen dat. men zich in Per zie weer tot
Rusland gaat kar en, omdat ook daar de arbeidersklasse
met het probleem zit van het kapitalistische groots*
grondbezit» Ook Tibet en practisch geheel klein.
&zit zit met deze problemen» Wij mogen aan de Jat ene
kant daar niet tegenin gaan, doch aan de andere kant
het Stalinisme niet in de kaart spelen,zodat velen
van ons zich verbijsterd af gaan vragen* waar moet
dat heen ? Veel zal afhangen van de economische
structuur van China die wordt opgebouwd» Zal daar
evenals in Busland een staatskapitalisme komen ? en
hoe zal dit zich daar ontwikkelen» Zal China in de
uitbuiting van zijn eigen klasse slagen of zal Ameri*
ka het zijne daartoe bijdragen door Chinafeconomisch
te helpen ? Dit alles is voor ons een groot vraagtel»
«tt Vast staat dat de massa zich gekeerd heeft tegen *
de uitbuiting» Bu is onze vraag» kunnen deze Oosterse
massaTs samen met die der Westerse iets bereiken om

. de uitbuiting over de gehele wereld uit te bannen» -
Ook in Husland uitbuiting» Ook in Hasland bestaat de uitbuiting.doch in welke

phase van het staatskapitalisme bevindt zich het lâ c1
Hoewel Rusland met grote moeilijkheden te kampen heef̂
is men er niettemin in geslaagd het levenspeil te ver-
beteren. Hoe staan de zaken echter hier ? Onze arbei*

Sociale

Sociaal gebeuren wordt
weggepraat met politiek
gebeuren»

*Spartacus* op een twee-
ŝprong» wenst noch Stali-
nisme noch Amerika in de
kaart te spelen»

Massa tegen de jjitbuitine»

Baactie Eed* atrbeidersklas-
ae op verslechteringen»

dersk:Usse re*geert nagenoeg nog niet als
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'jferugblik 1900-1950 en
situatie heden*

Houding leden «Spartacus1*
t»o*v» de oorlogsdreiging

Groep van «Spartaans* in
Hotterdam zoekt contact
met het buitenland» .

V-1-

Advies om aansluiting te
zoeken met Spartacusgroe-
pen in Italitf en F̂ ankr»

Discussies»

nog niet als verslechteringen worden toegepast-W!j
hebben dit probleem, naar voren gebracht in onze krant
en geconstateerd dat alleen de staking van Augustus Z
1950 een symptoom was» Ook werd in onze krant gepubli*
ceerd een vergelijk over de periode 19OCKL95O en thans!
Voorheen waa het zo dat. de arbeidersklasse zijn politi
korreltje graan wist te pikken» Hoe staan de zaken (f*1
thans? Alles wordt van bovenaf gedicteerd» ZeJ-fs de
naties zitten met handen en voeten gebonden aan de
twee grote wereldmachten» In de afgelopen jaren zagen
wij wel enige verbeteringen* Verschillende sociale j
wetten zagen het licht,de arbeiders zagen dit als een
soort recht,doch. men voelt nog steeds niet dat wijt
de arbeidersklasee»er nog te weinig in te zeggen hebbe
Als je ziek naar huis gaat komt de controlerende arts
die zegt wanneer je weer moet beginnen» Verzet je je
er tegen dan kom je in financiële moeilijkheden» Wij
zijn volkomen tot bukken gebracht waarbij nog komt;
dat wij als individu niet voldoende op de hoogte zyn
met de interpretatie van die wetten» Be massa is zijn
eigen kracht nog lang biet bewast* Zo is het ook met

ais spaftaeisten dienen t*oév«de oorlo
_ ïïën houding te zoeken» Ijjr kun-

nen nog steeds naar een methode zoeken,hetgeen onze
tegenstanders niet meer kunnen omdat zij aan een be-
paalde lijn moeten vasthouden» Om dit echter te verwe-
zenlijken, is een actief levend geheel nodig;. In lede- j
re plaats zal over deze vragen gediscussieerd moeten
worden en de resultaten aan elkander medegedeeld». i
Dit is broodnodig omdat in tal van plaatsen is geble- ;
ken dat verschillende vragenstellers onbevredigend j
werden beantwoorde Wij moeten elkaar dus aanvullen.We j

gelijk,de een beschikt over bete-!
re kwaliteiten dan de ander» Wij als comiaunistenbond
moeten een afgepaald standpunt naar voren, kunnen bren-
gen. Mocht zich de grote oorlog voordoen dan moeten
wij kunnen zeggen: wij hebben gedaan wat mogelijk waai
üeeds 8 maanden geledenverd in de contactcommissie be-
sproken hoe we onze beste krachten naar voren kunnen
brengen. Daartoe moeten wij een ieder van ons onder del
loupe nemen en zien wat we aan hem hebben* In Botter-
dam is een groep van ons die contact met het buitenlan
zoekt» Dit is een loffelijk streven omdat wij uit de
meningen van het buitenland veel lering kunnen putten*
In dit opzicht zijn wij overigens toch veel te kort
geschoten. We kunnen zeggeni op dit •h*««iMrf̂ . IA nog
nooit iets ondernomen. Al zou er een oorlog komen
dan moeten die contacten toch gehandhaafd worden. We
kunnen aansluiting zoeken met de Spartacusgroepen in
Itaüf en Frankrijk b-v* om ons zwakke groepje tot
een sterker geheel te maken»
" aT'Eot l2*3O uur gepauzeerd te hebben werd begonnen
met de discussies*
Ie discussiant (naam niet genoemd) ui



Bijeenkomst in O.V»B»
kantoor K'daffi vertegen-
woordigers versch»groe-W VTA WW **. •••rö* » •**

pen. Plan» uitgifte int*
georient» blad tegen
militairisme.

Commissie ter voorberei-
ding bovengen* blad*

Plannen t. vormen van ee
bestuur v»h» blad»

-.«aam van het blad: * "De
Uitweg».

alleen communisten in
bestuur v.h» blad.

«Spartacus1* en de
StQckholm-^ctie*

"Spartacus1* alleen tegen
een imperialistische oor'
doch niet tegen revolu** u
tionnaire oorlogsvoering, t

«•4**

deelt mede dat in Rotterdam stemmen zijn opgegaan om
iets te doen tegen het militairisme, pp een bijeenkomst
in het O*v»B»-gebouw te Rotterdam kwamen vertegenwoor-
digers van verschillende groepen bijeen die tot uit- i
gave van een internationaal georiënteerd blad wilden
komen. Hu is mijn vraags hoe staat *Spartaeusw hier •
genover ? Wie moet hier leiding geven» Onder de ver-
tegenwoordigers bevonden zich ook die van ons i «De Vlam"!
«Vrije Socialisten«Hde «Socialistische Unie» en «Kerk
en Vï»ede*. Het geheel gaat uit van een groep mensen
die zich hiertoe gedrongen voelen*dms niet op initia-
tief van hun organisaties. Onder hen bevinden zicht '
Pronk, yan de «socialist i sche Unie».Lanoo:y*ene Pleters '
vantEe O»V*B»,Toon v»d. Berg (O*V»B»J en ene Terwan
die in de redactie zal komen» Voor het te vormen blad
maken zij deel uit van een commissie» Later zal nog
een bestuur worden gekozen in een aparte vergadering.
Lanooy heeft voorgesteld het blad gratis te drukken,
zodat alleen de kosten van papier en expeditie over-
blijven» Het blad zal "De Uitweg1* worden genoemd naar
een vroeger «O»S*B*»-orgaan» Haar mijn mening is deze
naam minder geschikt en had men de krant beter «ver*
boden lectuur* kunnen noemen. In dat geval grijpt een
ieder ernaar. Boverdien moeten we oppassen dat de men*
sen niet kunnen zeggen wdat, komt weer van die vuile
communisten** Ik ben een warmvoorstander van dit ini-
| tiatief omdat m.i. de vredesgedachte overeenstemt met
de eenheidsgedachte» Ik neem aan dat «Spartacus* ach-
ter dit initiatief zal staan. Het is de bedoeling dat
alleen communisten deel van het bestuur zullen uitmaken
0»a* is'Se naam van siem Kuiper genoemd» Ik ben het
eens met Mevr* kuiper die ons aanraadde geen steun te
verlenen aan de Stockholm-actie» Dit vredesfront is
waardeloos,omdat ieder w eet dat zich achter het Yzeren
Gordijn meer afspeelt dan vrede» Kameraad de Jong zei
nog iets over die Stockhoija-actie en daar zijn we het
dus allemaal over eens» A.s. Woensdag komt men weer bij
....elkaar en dan zullen hun plannen vaster vorm aannemen*
Tweede discussiant t Toon v;d« Berg/ (gesteund dop:

i) t 'Stam
brengt naar voren»dat dit in Rotterdam geAomen
tief nooit mag rekenen op steun van "Spartaeus1* om-
dat de standpunten van de verschillende organisaties
teveel uiteenlopen* Hoe kan men b.v» de standpunten
rijmen van "Kerk en Vrede1»,die tegenover elk militair
ggeweld staat en die van «Spartacus* die alleen tegen
een imperialistische oorlog isfdoch niet tegen de re-
volutipnnaire QQvlQgiyQgT'ilTgffy v«d» Berg vervolgt met
^̂ ^̂  «.̂  ̂.j ̂ «̂•-.«rrtiBWiMaKan'»»*"11'*!*''**!*!*'**"*""™™̂ ^̂ ^ ŵ «̂̂ ^̂ ^̂ ï̂j ^y ̂  ĵ ^

men over de regeringscrisis weinig

«Spartacus* voorstander
van sterke arbeidersre-
gering»

kan zeggen,omdat de HSPartacus*propaganda onvoldoende
gepeild is op de parlementaire politiek» Het enige
wat wij kunnen voorstaan is een sterke arbeidersrege-
ring* De PvdA- die steunt op de traditie van de arbei-
dersbeweging biedt z.d* echter te weinig waarborgen»
Wat de Chinese kwestie betreft>daar beweegt men zich
evenals in Kus land naar de vorm van staatskapitalisme*
Sen byzonder verhelderend beeld geeft in dit opzicht
een artikel in «Daad en Parti4tt» ̂ n stelt daarin vast»
dat de sociale ontwikkeling in China evenals

.J
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evenals overal elders wordt beheerst door de economi-
sche problemen. Eerst als oen over een sterke industrie
beschikt, kan men gaan denken over sociale maatregelen»
In China ontbreekt het aan productiemiddelen,zodat dit
land georiënteerd zal blijven op het buitenland» De
strijd op Korea is ook niet alleen de strijd tussen
Amerika en Rusland,doch om de productiemogelijkheden*
Nbord-Korea bezit een industrierZuid~Korea beschikt over
grondstof f en, zoda"t de moeilijkheden hier niet uit kon**
den blijven. Overigens is het gehele Chinese deel van
Azi» zeer kwetsbaar, omdat^indien Amerika zich losmaakt
van China,dit land geheel afhankelijk wordt van Rusland
met één toevoerlijn nl* de ïrans-Siberische spoorweg»
Ik bezie Korea als een voorpostengevecht en geloof niet
aan een oorlog op korte termijn. "Spartaeus1* dient bij
dit alles zijn propaganda te richten op de tegenstelling
arbeiders en kapitaal en zich te onthouden van beschou-
wingen die boven de pet van die arbeiders gaan» Ons be-
staan van heden en onze positie hangt afvan onze bereid»
heid tot strijd» Bc ben van mening dat wij teveel theo-

, riseren en de praktijk teveel verwaarlozen*
rT Derde discussiant» ene Theo»('M.&.e-̂ t-̂ . ?)

merkt opdat de grote geestefa van het communisme zich
hebben vergist in de vormen, die het kapitalisme aan kan
nemen. Men dacht dat een kapitalistisch geregeerde
staat, op korte termijn omgezet kon worden in een commu-
nistische»,doch gebleken is,dat.al hebben de communisten
ook de macht in een of andere staat,zij dikwijls toch
afhankelijk blijven van de kapitalistische landen»Spr*
noemt China als voorbeeld»welk lanfl wat zijn voorzie-
ning van grondstoffen betreft volkomen afhankelijk is»
Zo kan men zien dat, het communisme soms bestaat bij de
gratie van het kapitalisme,tenzij dit communisme zo
sterk is»om zich op korte termijn zelf te bedruipen»
Amerika poogt te bewerkstelligen dat men in China een
regering krijgt die niet uitsluitend op Bus land is ge-
oriënteerd» De kansen staan in dit opzicht voor Amerika
niet zo slecht. China is een doodarm land,zonder grond-
stoffen of industrie»De bevolking is zo arm,dat ze
zelfs hun huisraad en kleding verkopen om aan voedsel
te kamen»De belasting betalen ze uitsluitend in natura*
De kleine boertjes die nog wat bezitten worden ook tot
staatsarbeiders gemaakt* De mogelijkheid bestaat dat
Amerika met een plan komt om in China te investeren»
De vraag blijft dan echter* kunnen producten in China
worden verkocht-In dit opzicht hebben zich reeds veran-
deringen in China voltrokken. Heef-t Amerika Korea niet
volkomen in de hand en hun strijdmachten gedwongen tot
stilstand» Zit hier niet meer achter dan de superioriteit
van wapenen ? Dit alles zijn vragen die wij moeilijk
kunnen beantwoorden cuaïat wij niet voldoende op de hoogt*
zijn met de economische structuur van die landen» Een
andere vraag ia t breidt het kapitalisme zijn macht niet
uit zoals vroegerjAl gaat dit tegenwoordig meer planmaT
tig,toch zien w-e hier en daar symptomen die er op wij-
zen» Willen wij over dit alles oordelen,dan moeten wij
beschikken over cijfermateriaal. Serst dan kunnen wij de
arbeiders over deze feiten voorlichten» lat betreft
de plannen van dat. nieuwe blad* zijn de afgronden onder-
ling dan zo groot ? Sedert een halfjaar komen we op een
plaats waar we nog iets kunnen zeggen. Iedere



Meer theorie onder el-
kaar? practische werk
overlaten aan de besten.

over data
verschijnen v.h. or-
gaan.

Met alles theoretisch
afdoen,ook practisch
werken»

o •
Klacht over verspreiding
circulaires e.d*;leden
zetten zich niet voldoen-
de in»

Voorstel om werkwijze
van Amsterdam te volgen
en bij verspreiding e.d*
ook de vrouwen in te
schakelen.
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Iedere Zaterdagavond komen we bij elkaar en blijkt dat
voor de anti-militairistische gedachte toch wel levendi-
ge belangstelling bestaat. Dat in groter verband wel ge-
brek aan interesse bestaat, komt m.i* doordat wij vaak
alles te groot willen opzetten. Wij als kleine groep
kunnen ons alleen veroorloven deverschillende problemen'
te onderzoeken doch niet onder de a-rbeiders te propage-j
ren,want dan maken wij ongetwijfeld fouten. Süjn con- j
clus ie is dus meer theorie onder elkaar en wat het
practische werk betreft* dit overlaten aan de beaten
van ons. Ik ben het met Stam grotendeels eens. Hij is
in staat de problemen, politiek te doorzien,maar helaas
kunnen wij dat niet allemaal»
Vierde discussiant? ene Jaap*'
zegt ook van mening te zijn,dat- het beter is alles niet
te groot op te zetten. Onze krant eist al meer d an ge-
noeg tijd waarvoor permanent een aantal kaderleden
hard aan moeten werken om het op tijd te doen verschij-
nen.Ook daar zijn klachten over binnengekomen* Soms
kwam de krant te laat,soms in het geheel niet* Het
meest bedroevende van alles is nog wel dat sommige af-
delingen niet eens meer om de krant vroegen. In Amster-
dajft moet voor de krant alles gedaan worden* Is het niet
mogelijk dat de anderen hieraan ook eens meewerken ?
Van Sotterdagi kunnen we niet veel verwachten,maar bv*
van Hengelo w el, daar hebben wij een sterkere groep.
Wat het initiatief van Rotterdam betreft ben ik van me-
ning dat wij onze steun daaraan niet mogen onthouden»
dat hen ik met Maas wel eena» Oskar die Maas assisteert
weet er minder van»doeh laai» hen in ieder geval probê -
rea. Wij kunnen toch niet alles theoretisch af doen? er
moet toch ook practisch gewerkt worde», ïheorie en prak-
tijk zijn nu eenmaal niet te scheiden. In het nummer
van "Spartacus* dd* 16 December is ook al een artikel-
tje verschenen over het dreigende oorlogsgevaar. Wij
kunnen een dergelijk onderwerp toch niet laten rusten?
Vijfde discussiant j Cgeen naast genoemd) t
klaagt over het gebrek aan doorzettingsvermogen onder
de leden* Een groot deel van de laatste circulaires zyn
niet verspreid geworden* Als wij weteet met hoeveel moei-
te en kosten een dergelijke circulaire ter tafel komt»
dan moet toth een ieder van ons zich volkomen inzetten
om deze zo doelmatig mogelijk te verspreiden* We kun-
nen aannemen dat, pi.m. 50% toch a~-l ongelezen blijft
en als dan nog niet de helft blijkt te zijn verspreid»
dan kunnen we zelf wel nagaan wat er van terecht is

fekomen* (Een Amsterdammer merkt op dat aldaar alle000 ex* zijn verspreid. Een Hagenaar zegt,dat. ook
daar de 300 circulaires zijn verspreid.al kostte het
zeer veel moeite* Van de 12 dagen verlof die ik per
jaar geniet heb ik er tenminste verschillende moeten
opofferen. Kunnen wij het voorbeeld van Amslïerdam niet
volgen en in het vervolg ook onze vrouwen inschakelen.



Proletarische revolu-
tie zonder geweld niet
mogelijk*

wspartacus" in het al**
gemeen tegen geweld»
doch niet als &et gaat
om hun bevrijding»

Politie: eea vijande-
lijke groep t.o.v.
ttSpartacusn en uit-
sluitend tot militair*
apparaat geworden»

Punten ter discussie
in de afdelingen t

inschakelen .Wij moeten toch meer van onze tijd gaan of-
fer en, ander s loopt de zaak vast»0ok onze f ianciele of-
f er vaardigheid moet worden -«ergroot om onze actie te
kunnen uitbouwen. Bezien wij de kasmiddelen dan zien we
dat steeds dezelfde mensen geld disponibel stellen») j

n~~Zesde discussiant * ffheo t l
n- ̂  begint een discussie over de proletarische revolutie .1

die volgens hem zonder geweld niet mogelijk ̂is» Al
maken wij als wSpartacus* geen propaganda vó<fr het geweld
wij doen dat ook niet tegen geweld» Et vraag mij af t
waar moet dafc heen "i Staam wij nu voor of tegen de vre-
des krant in Rotterdam ? Principieel bekeken moeten wij
toch vaststellen dat, geweld zonder militairisme mogelijk !
is*De vraag is dus alleen* hoe past de arbeidersklasse
dit toe ? In 1920 was in de Roer een grote opstand te- i
gen zwaarbewapende keurtroepen die de a rbeiders terro- i
riseerden» ledere arbeider wilde toen wapenen hebben om
hun verdrukkers te verdrijven» Het gevolg was dat zij
een sterke linie vormden en de keurtroepen versloegen»
Hieruit vloeit voort dat wij in het algemeen wel tegen
geweld zijn» doch niet als het gaat om onze bevrijding*
Vanuit dezelfde hoek moeten we ook de politie bekijken*
Deze ons vijandelijke groep is uitsluitend een Jfdlitai**
ristisch aapraat. geworden» In de maatschappij die wij
ons voorstellen zou de politie geheel omgebogen moeten
worden. Vier of vijf mensen in iedere straat zauden met
het toezicht op de openbare orde moeten worden belaat*
Wij zijn ervan overtuigd dat dit systeem beter zou wer-
ken. In Rusland zagen we dergelijke ordebewaarders, kort
na de revolutie, doch deze werden aldra door de machtheb-
bers weggevaagd* Alleen; komt dan de vraag wie moeten de
politiediensten do en. en wie moeten w erken-Dit probleem
is aangesneden door Eosa rlkefflburg in een van haar boe»
ken* Voor zover mij bekend is zij de enige die hierover
geschreven heef -t- Ik wil hier alleen maar mee zeggen, dat
het voor of tegen bewapening of militairisme zijn niet
zo e rg makkelijk te beoordelen is*- Dit zal moeten groei-
en uit de revolutionnaire verhoudingen*
— 'T. ..,>i-̂ r>.- jr-sPf-t-f-^tTiia^ *^

Stam steltt daarop voor om de vergadering te beslui**
ten en geeft drie punten aan waarover in de afdelingen
nader gediscussieerd moot worden»
Ie: de imperialistische tegenstellingen in het Verre

Oosten*
de ontwikkeling van het staatskapi talisme en zijn
mogelijkheden in Oosten en Westen-
het militair isme * het gebruik van geweld in de kis -s
se strijd»

2e:

3e:

Besloten werd dat Stam het eerste punt in de
ren zou inleiden, terwijl het derde punt door™. - " ~ —

elin

*nd in de zaal merktnog op, da t hij een kennis
heeft die zijn talen goed beheerst:. Deze is in principe
genegen voor ««Spartacus" artikelen uit buitenlandse bla
den te vertalen. Hij belooft Sta» hierover nader te
schrijven, doeh wel rekening ermede te houden dat deze



-s»

dat deze man zijn naam niet genoemd wil zien»
zegt dat eventueel- van e en sschuilnaani. gebruik,
kan wordenen hoopt dat het goor elkaarkom^c

wSpartacuslïleden niet d-^iuitr^^r^ë^öpaerking^da-fe de ledeiTweJ- aTffnter het
namens organisatie achter ƒ Rotterdamse initiatief mogen.staan,doch niet namens
Kotterdama initiatief* /[ "Spartacus* als organisatie*/Voorts deelde hij nog

ir liiödtt'^flaU fcL»ö» Ziöcdag C% februari) de leden uit het
Kaderbijeeiücomst voor de l Oosten bijeengeroepen zouden worden* -einde**
leden uit het Oosten des A
lands» ^ 3 Februari 1951*

Aan het Hoofd der B.V»D*
Javastraat 68*
D e n H a a g »
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Verbinding No.13.
No. 1057-51.
Betreft: Actie Barcelona.

&%&
Maart 19,51.

Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht:

20 Maart 1951.*
betrouwbaar
Oncont roleerbaar,/^armemel ijk

DAT7WJS7
PAR:

Op instigatie van de COMMUNISTENBOND SPARTACUS moeten op'
13 en 15 Maart jl., onbekend waar, bijeenkomsten .hebben
plaats gevonden met vertegenwoordigers v&n SPARTACUS, de
RCP, enige groepjes VRIJE SOCIALISTEN, het OVB-Amsterdam
en -Rotterdam, en een afgevaardigde van de OSJ. Wietse SMID
uit Rotterdam zou het OVB aldaar vertegenwoordigd hebben.

In deze bijeenkomst zou zijn gesproken over de gebeurtenis-
sen in Barcelona. Men zou voornemens zijn daarover een mani-
fest in een oplage van 120.000 stuks te verspreiden. De kos-
ten werden op ƒ 600.- begroot, waarvoor een hoofdelijke om-
slag zou worden berekend. Het OVB-Rotterdam zou het grootste
deel voor zijn rekening nemen.

l Vervolgens zullen er vergaderingen over de Spaanse zaak
worden gehouden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, in
welke laatste stad ook de SOCIALISTISCHE UNIE zal deelnemen.

(Verder wil men in bedrijven comité's stichten, met de opzet
|geld in te zamelen voor vrij-Spanje. De bijeengegaarde mid-
ïdelen zouden worden afgedragen aan het Comité van Spaans
||Uit ge we kenen te Parijs.

ie Algemene Raad van het OVB zou deze besluiten jl. Zater-
dag (17 Maart 1951) met 10 tegen 7 stemmen hebben goedge-
fkeurd. Ook is het mogelijk dat de besluiten geheel werden
goedgekeurd en dat deze stemmenverhouding betrekking heeft
op de voorstellen om bij deze actie ook de EVC, de CPN, het
NW en de PvdA uit te nodigen.
Genoemde Algemene Raad zou er van overtuigd zijn dat de
laatstgenoemde 4 organisaties afwijzend tegenover het geheel
zouden staan; om der wille van de publieke opinie wenste
men hen evenwel aan te schrijven.

P3.
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VERTROUWELIJK.

Betreft: "Spartacus" H AUG, 1951

%** Hierbij wordt een afschrift toegezonden^"Contact in

eigen kring", no.17 van Juli en Augustus 1951, intern orgaan

van de Comraunistenbond-"Spartacus11. (Einde).

Aan B.V.D.
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'* B C O M M U N I S T E H B 0 1 I D M S P A R T A C U S "

C O l T A C T IN E I G E N K R I N G

Werkgroep Contact. A.dain 22 Juli 1951

Intern orgaan van de Communistenbond "Spartacus" Ho 17

Juli-Augustus nummer

Mededeling van de Werkgroep Contact»

In het vorige nummer is aan het slot een onjuiste mededeling ge-
daan. Daar toch werd vermeld, dat het nummer dat nu verschijnt de finan-

( ciSle verslagen zou bevatten. Wie goed heeft kennis genomen van punt 11
uit het verslag van de laatstgehouden conferentie, zal reeds bemerkt
hebben dat dit onjuist is. Dit nummer is n,l» het eerste dat verschijnt
in het derde kwartaal en is dus feitelijk bestemd voor het organisatori-
sche werk van de bond. Het dan volgende nummer is voor de financiële ver
slagen, terwijl het derde nummer van elk kwartaal practisch geheel voor
discussie beschikbaar is.
Een en ander betekent dus, dat het nu verschijnende nummer voor orga-

nisatiewerk zou moeten dienen. Het spreekt echter vanzelf, dat dat dit-
/over maal niet goed mogelijk is, omdat/het laatste kwartaal in elk ge-

val te uit en te na op de conferentie is gesproken. Anderzijds blijft
het moeilijk om nu al financiële rapporten uit te brengen, omdat er ook
tijd voor de kwartaalsafsluiting en het opstellen van de rapporten moet
zijn.
Waar het vanzelf spreekt, dat overblijvende ruimte bij voorkeur voor

discussie beschikbaar wordt gesteld, is dus in dit nummer een beschou-
wing geplaatst over onze economische werkzaamheid* \~
Wij dringen er nogmaals op aan, dat diegenen die om hun financiële

verslagen over het tweede kwartaal nog niet inzonden, dit alsnog ten
spoedigste doen*
En tenslotte, laat men het vorige nummer in dB groepen nog eens goed

bespreken en uitvoering geven aan de op de conferentie genomen besluiten

C

De Werkgroep Gontaöt.

-o-
Ter, opening van de discussie.

32. In de komende revolutionaire strijd voor de
verovering van de macht moet de arbeidersklas-
se nieuwe organen ontwikkelen, organisaties,,
die bedrijfsdemocratie als uitgangspunt heb»
ben, maar die een veel breder werkingsterrein
hebben dan het afzonderlijke bedrijf, enz.

33. 'Zo is er een onverbrekelijk' verband tussen de
drie elementen van de bevrijdingsstrij d der
arbeiderstde
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de groei van de massaactie,
de groei van de organisatie en
de groei van het bewustzijn.
Alle drie moeten zich doorzetten,niet alleen te-
gen de politieke en economische macht van de kapi-
talistische staat, maar ook tegen zijn bondgenoten
in de vorm van de oude partijen en vakverenigingen
Deze trachten telkens weer de strijd van de arbei-
ders te breken.Zij trachten hem de wind uit de zei-
len te nemen,door het stellen van eisen en het
openen van onderhandelingen, hopende het proleta-
riaat zo af te houden van de zelfstandige actie,
waarmede zij het kapitaal voor voldongen feiten
stellen. En wanneer deze organisaties in enkele
gevallen de strijd schijnbaar steunen,zijn zij
nog gevaarlijker,Want door alle functies,die door
de strijdende arbeiders moeten worden uitgeoefend,
aan zich te trekken,maken zij deze arbeiders weer
loos* enz*

Op de volgende conferentie van onze bond zullen vrijwel alle kwesties
van politiek-organisatorische aard aan de orde worden gesteld. Dat
bleek bij onze laatste besprekingen noodzakelijk. Immers zowel de naam
van de bond, de vraag of het goed is te spreken over een nieuwe "partij
en een nieuwe "partij opvatting",als onze persoonlijke werkwijze op e-
conomisc& terrein, bleken toch weer eens aan een diepgaande discussie
te moeten worden onderworpen. Alleen op het laatste punt is die discus-
sie gewenst, omdat er nog verschil van opvatting omtrent de methode be-
staat. Het andere punt zal ons slechts voor de vraag stellen of wij
verstandig doen nieuwe uitdrukkingsvormen te vinden voor hetgeen eigen-
lijk bij ons gemeengoed is geworden» En een derde kwestie, die ook be-
handeld zal worden op de komende conferentie is dan: de stellingen o--
ver "Taak en Wezen van de nieuwe partij". Het is een stuk,dat in wezen
door ons allen wordt onderschreven, maar behalve dat we ook hier
stuiten op de oude naam voor politieke organisaties, n.l» "partij",zal
de formulering op een aantal punten kunnen worden verduidelijkt.
In deze beschouwing wil ik alleen de kwestie van onze persoonlijke

werkzaamheid op economisc^ terrein behandelen. Om echter het betoog te
plaatsen in het kader van het totale onderwerp voor de conferentie,
meen ik goed te doen enkele passages uit ons geschrift "Taak en Wezen"
aan het hoofd van dit artikel te plaatsen.
Het komt mij voor, dat in het algemeen de opvatting in de bond is,

dat onze persoonlijke werkzaamheid op economisch terrein het beste kan
plaats hebben in het bedrijf zelf. Met dat wij van mening zijn, dat
invhet bedrijf nu overal openlijk en krachtig tot strijd kan worden
aangedrongen. De arbeidersklasse kan daarvoor momenteel de nodige kracht
in veel gevallen nog niet opbrengen. Zij mist het begrip dat daarvoor
nodig is, ja er zijn nog maar heel weinig arbeiders die dat bezitten.
Daardoor ontbreekt ook de noodzakelijke solidariteit. Het heeft geen zin
dat onze mensen zichzelf nodeloos opofferen, want de klasse kan toch
niet meer opbrengen, dan wat er op een moment in haar steekt. Dat is in
het geheel geen pessimisme, want die omstandigheden ku.anen zich zeer
snel wijzigen. Het mag ook niet voeren tot passiviteit. Neen het gaat
hier om onze werkwijze. In de omstandigheden van nu is het o.i.belang-
rijker in veel bedrijven,ogen en oren de kost te geven, de bedrijfsge-
noten te leren kennen, met de verst-gevordenden contacten te leggen
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om deze tot vrienden te maken, waarmede men de toestanden en noodzake-
lijkheden te spreekt. En in veel gevallen zal het dan goed zijn dat de

bond, of andere organisaties die daartoe bereid zijn, in manifestjes,
die verspreid worden door niet direct in het bedrijf werkzame kameraden,
trachten de zelfstandige strijdb^arheid van de bedrijfsarbeiders te ver-
groten. Dit is geen wet van Perze-n en Heden. Alles hangt van de omstan-
digheden af. Daarnaast is ook v/el de algemene opvatting, dat de arbei-
ders zich nieuwe strijdorganen moeten bouwen (stelling 32) en dat de
oude vakbeweging door haar gehele historie, bouw en ideologie tot bond-
genoten van de kapitalistische staat zijn geworden (stelling 33)» Van-
neer wij met zekere welwillendheid staan tegenover,het.O.V.B., dan
vloeit dit alleen hieruit voort, dat het is ontstaan uit een verzet te-
gen de oude vakbeweging. Terwijl het er zelf nog veel op lijkt, wil het
dan toch niet zijn en «,•«..kan het dat ook bezwaarlijk volledig meer worden,
In het O.V.B, hebben zich althans een aantal revolutionnaire arbeiders
georganiseerd, die zoeken naarAnieuwe vormen van strijd en organisa-
tie. De enige mogelijkheid voor dit O.V.B, om in de Nederlandse arbeiders
klasse een nuttige rol te vervullen is, dat het zich ontwikkelt tot een
propaganda-organisatie voor de zich bedri jf sgewi j s en zelfstandig orga-
niserende arbeidersklasse. Het kan voor ons een nuttige taak zijn dit

( proces van ontwikkeling in het O.V.B, te bevorderen. Dat sluit dan aan op
onze taak in de bedrijven zelf. Vanzelfsprekend mag de arbeid in het
Ö.V.B, ons er nooit toe verleiden die hoofdgedachte in de steek te laten.

Vermoedelijk zijin er enkele bondsleden die menen, dat het O.V.B, niet
anders is dan een oude vakbeweging. Hun conclusie zal zijn: Spartakisten
horen daar niet thuis. Onder verwijzing mar het voorgaande merk ik nog
op, .dat wij tot taak hebben de ontwikkeling van de arbeiders in de juis-
te richting te bevorderen, Dat proces van ontwikkeling gaat maar heel
langzaam, althans nu. Dat houdt in, dat het vaak halfbakken gaat. Maar
elk pogen zullen we moeten ondersteunen. Elke halfbakkenheid zullen we
op den duur moeten trachten in de hoofden van de arbeiders te overwinnen.
Het zou dom van ons zijn elke nieuwe poging van de arbeiders die ons niet
bevredigt, gelijk te stellen met een bondgenootschap met de kapitalisti-
sche staat. Migt afwijzen in zo een geval maar ver der st uwen is onze taak.

Dan is er*nog een geluid vernomen dat de mogelijkheid, wellicht
zelfs de wenselijkheid van een lidmaatschap van een N.V.V.-organisatie
inhield. Dit werd natuurlijk allereerst bestreden door hen over wien wij
zo juist spraken, die zelfs het lidmaatschap van het O.V.B, menen te
moeten bestrijden. De voorstanders zeggen: wij moeten overal onze gedach-

/" ten pogen uit te spreken, ook, als dat kan, in het N.V.V. Bovendien wil-
len wij voorkomen, dat medearbeiders hun oren voor ons sluiten, omdat we
in hun gedachten toch maar klaplopers zijn. De tegenstanders maken te-
recht de opmerking dat het N.V.V. evenals de andere Unie-bonden bondgeno-
ten zi jn van de klassevijand, de E.V.C, is bondgenoot van de klasse vij-
and die het andere imperialistische front vormt, Rusland. Zij zeggen:
"Wie lid is van één van die organisaties steunt dus de klassevijand. Dat
gaat niet. Een Spartakist behoort geen lid van K.V.V. of E.V.C, te zijn".
Hoe moet m. i. ons standpunt*,,*z?ijn ?

Ik acht om allerlei redenen een verbod als Spartakist op dit terrein niet
wenselijk, maar ook ik kan de motivering van het w el lid zijn van het
N.V.V. zoals die hierboven werd gegeven niet accepteren.
Het N.V.Uen zijn organisaties verwerpen de klassestri jd en aanvaar den
de nationale samenwerking met wat wij de heersende klasse noemsn. Zij
spreken daar niet meer over. Vat in de stelling 33 wordt gezegd (zie bo-
ven) is juist. Zij zijn dus vijandig aan onze klasse. Ze zullen eer de
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zelfvernietiging aanvaarden, dan zich omvormen tot organisaties die dmèr
de arbeiders zelf beheerst worden en zelfs in het laatste geval is hun
structuur^ongeschikt. De oude oppositie-arbeid in de moderne vakbewe-
ging'is door de historie geheel uitzichtloos,onmogelijk'geworden en ge-
bleken. Juist daarom stelt (stelling 32) Taak en Vezen: de arbeidersklas-
se moet nieuwe organen scheppen. Het motief om lid te zijn zpal_s hierbo-
ven aangegeven vloekt met onze gehele beschouwingswijze. Doet men zijn
taak in de arbeidersklasse volgens onze opvattingen, dan zou dit ook aan
de medearbeiders met vien men spreekt duidelijk worden en zouden zij ons
daar terecht op wijzen.

Moet dan wellicht toch een verbod gelden om lid te zijn van het N.V.V.?
Ik hou in het algemeen al niet van verboden, maar ik zou ÏÏB/ toch kunnen
indenken, dat de opvatting werd: naar onze opvatting behoren we toch niet
in zulk een verbond. Men spreekt wel eens van een Communis Opinio; een
algemene opvatting. Echter, we zijn raeëft~ik ook daar niet aantoe. Wel-
licht komt dit nooit zover. Waarom niet?

Er zijn bedrijven waar verplichte lidmaatschap van een (erkende) vak-
bond bestaat. Br zijn ook bedr i jven waar dit formeel niet verplicht is,
maar practisch wel. De Londense havenarbeiders verkeren in die positie
en terwijl zij lid zijn van de bond, organiseren zij toch -tegen de bond-
hun eigen zelfstandige stri jdformaties. De laatste stakingen gingen zelfs
over het feit dat het uitsluiten van leiders in de strijd uit de vakbond
betekende ontslag in het bedri j f . Men eiste dus dat. deze mensen weer wer-
den aangenomen in de bond,- en ...staakte daarvoor.Men bedenke daarbij \t de P.B.O. en het gehele kapitalisme de richting hebben van dit direc-

te of indirecte verplichte lidmaatschap. Er moet daarom naar mijn mening
geen verbod zi jn van een zodanig^ lidmaatschap. Maar,we zullen er aan moe-'
tenwennen zulk een lidmaatschap Èp volkomen andere argumenten dan de
voorëtanders van daar straks, te ... .billijken.

Wie ineen confectiebedrijf werkt dat uniformen maakt,steunt de klasse-
vi jand . Wie bij de staat werkt , onderhoudt mee dat apparaat, lie belasting!
betaalt Versterkt de staat en de bestaande prde. Men kan dat alles zo maar
niet weigeren. Bovendien. De vakbonden zi jn naar de begrippen van veel ar-j
beiders sociale verzekeringsinstituten, die men individueel meermalen be-
hoeft, waar msn'beter gezegd, momenteel niet buiten kan. Ze zijn even ka-
pitalistisch als opbouw en werking van Ziekenfondsen,Raden van Arbeid,
Rijks Verzekeringsbank enz. Toch moeten we Eis ook die in huidige vorm
dulden en er bij aangesloten zijn.

Dergelijke nuchtere en zakelijke motieven zi jn m.i . te billijken. En on-
dertussen moeten wij voor ons zelf en onze medearbeiders in het bedrijf,
duideli jk maken dat daar recht tegenover, de strijdorganisaties van de ar-
beiders zelf moeten groeien. Ik meen dat op deze wijze althans dit onder-
deel van ons totale onderwerp in een klaar licht komt te staan.

-o-

Agenda.
Maandag 23 Juli Contact commissie bij Bertus.
Voensdag 25 Juli . Redactie bespreking bij Stan.
Maandag 30 Juli Leden vergadering bij Bertus.
Woensdag l Augustus Eind redactie bij Stan.
Wmensdag 8 Augustus Redactie bespreking bij Stan.
Maandag 13 Augustus Leden vergadering met inleiding bij L.v.d.Jagt.
Woensdag 15 Augustus Bind redactie bij Stan.
Dinsdag 21 Augustus Lectuur Propaganda bij C.v.d.Kuil.
Woensdag 22 Augustus Redactie bespreking bij Jaap.
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»o.l509b-3/50.

uw brief: Ho.114890 dd. 1.8.51.
Betreft: l.J.Victor.

7 September 1951.

In antwoord op uw bovenaangehaald schrijven zij bericht, dat
tot nu toe dezerzijds geen feiten of omstandigheden bekend
zijn geworden, op grond waarvan zou kunnen worden geconcludeerd
waar en wanneer Ludovicua Josépaus VIÖTOR (14.10.1903) te
dezer stede heeft vertoefd.
Ook geeft ten deze de administratie van de Vreemdelingendienst]
noch de geraadpleegde hotelcontrdle, enig uitsluitsel.

Ho.

SEP.



I.D.N0.967. (M?"

VERTKOUWELIJRT •

Betreft: L.J.Victor.

V,/
NiET O.K.

6 SEP, 1951

In antwoord op Uw brieven no.114890, d.d.1-8-1951

en 29-8-51, wodrt bericht, dat de aanwezigheid van Victor.

Ludovicus Josephus, geboren 14-10-1913 te Antwerpen, hier niet
is geconstateerd. Besultaten van zi jn eventueel gebracht bezoek

zijn evenmin gebleken.(Einde).

Aan B. V. D.
*

-o



MISIST ESIE VAH
ZAKEN

Kö. si

Bet r,: I,, J.
(

IV AT 3

CO 114890

• B-Graveahage, 29 Augustus 1951.

TE&TBOÜIELIJK

Ontv, b e

Rappe! : ..... A.3- ̂

Antwoord :.
moge ik ü mijn schrijven no. 114890,

1 Augustus 1951 in herinneriinp; brengen, waarin ik U ver-
aocht o» ïnllolatiagen over L. J. vietor.

s

Met een spoedig antwoord zult U aij «eer verplicht«a.

HET HOOFD TAK BB DIE8ST,
Saaens dts«v

/6

Aan de heer Hoofdcommissaris
TOB Semeentepolitie
te
& O g f B g B A H.



MIM13TERIE TAS
SIHUBIUHBSE SAKBI

80. i B 114890

Betr.i L. J. Yietor*
IV AV J4

' a-Gravenhaget 1 Auguatue 1951*

Ontv, bew: ...........

Antwoord : ..... L

Van betrotwbar» ai j da werd on* medegedeeld, dat d*
toekende Ludovioua Joaqphue Yic-tpr. geboren t» Antwerpen,

doicwer14-10-1905, Belg, vaa b er o «p doicwerk«r, tevena
van de Spartacua-grô p 1 9 Antwerpen, won«nd« aldaar»
Spaar straat 22, TOornem«n» tm zloh op Zat ar dag 4 of Zon*
dag 5 Augustus a. a,, aet zijn vrouw en kind«r»n naar
Rotterdam te beg»r«n voor een a««rd&aga besoek aan sijn
vriend Van d̂ c Toor«n. Saf t levens tra» t 581» aldaar.

Hiji «al p«y auto r «is en ea ver«oed«lijk drl« of
vier dagen bij Van de Tooren logeren, gedurende welke
tijd hij tevens besprekingen denkt t« voeren met ilfckele
Spartaoue- vrienden te Ho 1 1 er da».

Hij heeft medegedeeld van plan te ei Ja één van die ,
dagen - «onder troon eja kinderen - doo? te reizen naar
Aiwterdaa, venaoedeliik eveneens per auto, teneinde daar
besprekingen te voeren met enige Spartacue-vrienden.

7,o aogelijk sal ik gaarne worden geïnformeerd oa-
trent xijn activiteiten in TJw gemeente.

HET HOOFD TAB $B DIERST.
Karnena deze,

Aaat
Be heer Hoofdcommissaris
van Gemeentepolitie
te
AH .8 f | S P A M.

De neer Hoofdcommisearla
van gemeentepolitie

l O t t E R 5 A M.

L Van Laere



M- 388*- DIBNSTGEHEIM.- _ J . l f i

-«#./
28 Juli 1951. •

30JUU1951

Onderwer-p;"Bezoek van L.J.VICT.OR
aan ROTTERDAM".-

A A M : KA/RA.-

V A H : W.-

Hiermede moge ik U berichten dat - naar
pc van betrouwbare zijde te Antwerpen vernam - de bij ons
)ekende:| Ludovicus Josephus 7IC1?OR. geb.te Antwerpen, 14.

f10. 1903, Belg, van beroep dokwerker - tevens leider van
de IISpartacus"-groep te Antwerpen, wonende aldaar, Spaar-
straat 22, voornemens is op Zaterdag, 4 - of op Zondag, 5
Augustus a.s,, met zijn vrouw en kinderen, een meerdaags
bezoek te brengen aan zijn vriend VAN DE TOOREN. Saftleven-
straat 38-b, te ROTTERDAM.

Hij zal per auto reizen en vermoedelijk J> of *±
dagen bij VAN DE TOOREH logeren, gedurende welke tijd hij
tevens besprekingen denkt te voeren met enkele "Spartacus"-
vrienden te ROTTERDAM.

Hij heeft medegedeeld van plan te zijn, één van
van die dagen - zonder vrouw en kinderen - door te reizen
naar AMSTERDAMt vermoedelijk eveneens per auto, tot het
hebben van besprekingen met enige MSpartacusn-vrienden al-
daar.-



BIHNEHIAHD3S ZAKEN

IQ. j B121627
Betr.i Coawuniatenbo
17 AV 3

. 121.627

*s-$ravennagef 5 Sovember 1951

n. «i

In een door de Coaaiinietenboiid "Spartaoua" uitgegeven in-
tern orgaan "coataofcln Sigen Kriag», d.d, 20 October 1951 ataat
o* m.

"In vier plaatsen beschikken we over een aantal goede con-
tacten» t.w*i Hengelo, Zaandam, Botterdaa en Amsterdam. Met de
"kameraden uit Zaandam en Botterdaa aijn reeds afspraken genaakt
«om te konen tot net regelmatig beleggen van bijeenkomsten, waar-
"bij enkele kameraden uit Amsterdam bun medewerking sullen ver*-
"lenen. Met de kameraden uit Hengelo is de correspondentie daar-
"over gaand®. Het moet mogelijk zijn om de vier genoemde plaat-
"sen tot steunpunten te maken van de bond".

In verband hiermede moge ik 0 verdoeken te willen doen na-
gaan of te ïïwent een grotere activiteit van "Spartacus" valt op
te merken.

HST ÉÖOFD YAH DB DI3IST.
,U Namens dese,

il jy

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te
S I I g E I 0.



KXHIiflEIS
BIHHEKIAÏTDSE ZAiCES

So. >3121627
Communistenbond "Spartaous"

I's-travenhage, 5 November 1951»

Betr f i YHRfHQÜWBEIJK

•5
CD
J3 ̂

a)> a£ ö
O «i

c
c..
'?

In een door dé Communistenbond "Spartao-as uitgegeven intern
orgaan "Contact in Eigen Kring", d.d. 20 Oetober 1951 staat o.m.
vermelds

"In vier plaatsen beschikken «a over een aantal goede conta©
"ten, t.w»: Hengelo» Zaandam, Hotterdam en Amsterdam, let de ia-
"meraden uit Zaandam en Rotterdam zijn reeds afspraken gemaakt
"om te komen tot het regelmatig beleggen van bijeenkomsten, waar-
"bij enkele kameraden uit Amsterdam h*n medewerking zullen ver- |
"lenen. Met de kameraden uit Hengelo is de correspondentie daar- i
"over gaande* Het moet mogelijk zijn om de vier genoemde plaat* !
"oen tot steunpunten te maken van de bond".

In verband hiermede moge ik U verzoeken te willen doen na-
gaan of te 0went een grotere activiteit van "Spartaans* valt, op
te merkan*

ïe Uwer informatie diene nog, dat aan een door "Spartaous"
op 29 «n 30 September 1951 in de Jeugdherberg "De lagenboof" te
Blttricum gehouden bijeenkomst ia deelgenomen door A* Budink en
B. Dudink, beide wonende Br Roggerapad 1? te üwent*

Aan de heer Commissaris
van Gemeentepolitie
te
Z A A N D A M .

HET HOOFD TAH DE DIESSf,
LlHamenB deze,

•rt



VERTROUWELIJK.

VERBINDING Ho. 51.

Ho. I.D. 716/51. *^

Onderwerp:
Communistenbond "Spartacug".

Datum: 6 m\$
ACP/

Datum ontvangatbericht: 5-11-51.

NIET O.K.
/f

In antwoord op Uw brief van 5 November 1951, Ho. 121627,

betreffende de Communiatenbond "Spartacus", afdeling Hengelo(O),

heb ik de eer U het volgende te berichten.

VRn enige activiteit van de communistenbond "Spartacus"
afdeling Hengelo(O) is niet kunnen blijken. Van de afdeling

Hengelo(O) is geen enkele activiteit te merken. Vergaderingen
of bijeenkomsten zijn in 1950 en 1951 in deze gemeente niet

gehouden in vergaderlokalen in deze gemeente, daar dit, als
zulks plaats vindt, zeer zeker alhier bökdnd was geworden.

Ook is nimmer kunnen blijken dat bij een van de leden
bijeenkomsten in hun woning worden gehouden.

Indien in de toekomst --- enige activiteit van de communis

tenbond "Spartacus" valt op te merken, zal U zulks worden
bericht.

S I N D E .

Op 6 December 1951, toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
t e 's-G R A V B H ' H A G E .

C'*'



Betreft: Communist enbond " Spart aoms

Antwoord op schrijven No. 12162? d. d. 5-11-

'L/ 6lï

NIET O.K.
ACQ/^

DAlMg^v

PAR:>C

T V

f
j

{, m

^/-/2^.3

* 4 f\ftÊ^ 4f"tlT4 1ü OED. 1951 j
ITT». ... i

irn/ o ,ALUj W0$p j

'tel?

V E R T.R O U W E L I J E

In antwoord op Uw schrijven No, 121627 d.d. 5
Hovember 1951» deel ik U mede, dat alhier geen grotere acti-
jriteit van de oosaaunistenbond "Spartacus" valt op te merken.

Voor wat betreft de telefonische mededeling, dat
6 November 1951 op het adres Kalverstraat 6 te Zaandam een

bijeenkomst zou plaats hebben van genoemde bond, kan ik U me-
dedelen, dat op voormelde datum geefc bijeenkomst heeft p]aats
gehad.

Op het adres Dr. Roggertepad l? te Zaandam is
ponaohtig Bernardus Johannes Dudink, geboren 29-8-1914 te
iburg. Van deze persoon is ̂ een eartqtheekkaart in uw bezit,

A. Dudink is te Zaandam Onbekend,
Zaandam 11 December

c.


