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Hierbij heb ik de eer UHoogBdelGestrenge te doen

toekomen afschrift van een door de Gemeentepolitie te .Amster-
dam opgemaakt rapport dd. 27 Ifei 192(5 Lr.G. no.7?62, betref-
fende de Koninklijke goedkeuring op de statuten der Lande-
lijke Vrije Vakorganisatie jo het Rijwielbedrijf, -waaruit
mögè~blijken dat aowel de Voorzitter H. KAMMÏNGA, als de
Secretaris G. J» ELFERBJK, -worden aangemerkt als communistisch
georiënteerd te zijn.

Ik meen er goed aan te doen U hiermede in kennis te
jstellen, terwijl ik gaarne zal vernemen of bij U iets over
J de in het rapport genoemde personen bekend is*

DE MINISTER VAN JUSTITIE,
Namens deze,

Het Hoofd van het Bureau Kabinet
van de Afdeling Politie,

O (Mr. J. P. G. Goossen

AAN: het löjiisterie van Algemene Zaken,
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
1 s-GRAVEHHAGE*
t. a. v. Eef. L. POT.



'iïSSHRIBT.-
.HOOFDBUREAU VAN • AMSTERDAM-O., 27 ïtoi 1946»

•Tel. 44211787711-96011 >
BSSTÜÏJRSDïEHSr . . . .
Buraau Alg« Dienstzaken
Diot.vS/Bs ' '
Grotfp G •
Dóss. Vol/47 .
Lr.G.No. 7762
Onderwerp: erkenning vereniging ' •
Antwoord op Uw apostilles -.£, no. 97/1947 dd. 22 Bovernber 1947 «-n 13 Februari 1948

Onder .terugzending van do door mij, met Uw bovenvermeld© apostilles
ontvangen.stukken, betreffende de Koninklijke goedkeuring op de sta-
tuten van de hier ter stede gevestigde vereniging
Landelijke Vrije Yakorganisatie^J^jaet Rijwielbedrijif
heb ik de eer UEdelAchtbare te berichten, dat het bestuur dezer organ
satie vrorclt gevormd door
1.Hendrik Kamminga, geboren te. Broek in Waterland 21 December 1968,

koopman in igzerwaren, wonende Kometensingel 80 hs.,
voorzitter;

2.Gerrit Jan Blfarink, geboren te Zutphen 2 April 1910, rijwielhande-
laar, wonende ParamaPiboplein 2 II, secretaris; •

3. Willern Valkenburg, geboren to Zwartewaal 3 ï'Vbruari 1898, rijwi&l-
harsteller, wonende Idmiralengraoht 225, penningraeester;

4.Willem Hendrik Burgarhout, geboren te Amsterdam 13 Augustus 1920,;
rijwielhersteller, wonen'dö Ceintuurbaan 262, _2e se_oretaris;

5.Benjamin den Heijer, geboren te 's-Gravenhage 18 Maart 1893» rijv/ie
herstt.l«r, wonende Voltaplein 21 hs.j

6.Johan van priel, geboren te Amsterdam 27 Ootober 1909, handelaar
in rijwielen, woaende Willemsparkweg 181 Ij

7.Andrios Spanjer, geboren te Nieuwendam 20 Februari 1889, rijwiel- '•
hersteller, wonende Nieuwendacamerdijk ^65»

8.Petrus Johannes Addiks, geboren te Amsterdam 10 September 1908, rij
wielhandelaar, wonende Flamingostreat 7 hs»;

9.Dorotheus Hendrikus Bes^seisen, geboren te Hardermjk 27 juni 1900,
rijwielhersteller, vjDn°en3"e""2e Oosterparkstraat 73, allen alhier, '
bestuursleden zondar bepaalde functie. • .

Omtrent .d®ze bestuursleden kan het volgende v/orden vermeld:
G.J.̂ 'lferink vrerd dd. 18 April 1940 door het Gerechtshof te Arnhem
veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf met l jsar ontzegging een.'
motorrijtuig te besturen;-
in i944 werd te.gen he^.i prooes-verbaal opgemaakt terzake Oplichting,
welke zaak werd geseponeerd;
in .1946 werd'hij geverbaliseerd terzake diefstal c.q= heling van
joodse goederen, voor welk feit hij dd. 25 Februari 1947 voorwaarde-,
lijk buiten -Vervolging werd gesteld met betaling van f «100,- boete er.
10 jaar ontzatting uit de rechten;
in 1946 werd hij geverbaliseerd terzake overtreding van art. l der
Prijzenbesohikkingo
W«Valkenburg werd dd.9 Maart 1928 geverbaliseerd terzake huisvrede-
breuk;

.Aan de Heer
Officier van Justitie,
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'in,Ï931 werd hij, terzake mishandel ing, veroordeeld tot f.20,- boete
subsidiair 10 dagen hechtenis;
voorts werd hij tweemaal geverbaliseerd teraake overtreding der Rubbor-
beschikking 1939» ' . ' . .
P.J-.Addiks werd dd. 17 Juni 1938, terzake mishandeling, veroordeeld tot
l maand -gevangenisstraf voorwaardelijk m©t een proeftijd va,n 2 jaren;
<3d. 26 September 1949> 'teraake "belediging, tot f.5«- boste of 2 dagen
hechtenis. '

Hoewsl niet bij mijn administratie bekend, worden zowel de voorzitter dezer
ver-sniping H. Ka nminga , als de secretaris G» J» JSlf erink, vanuit sen politiek
standpunt bezien, aangemerkt als communistisch georiënteerd te zijn»

Hoogstwaarschijnlijk als een gevolg van zijn gerechtelijke antecedenten, heeft
vo ornoemd mij medegedeeld, zich als secretaris der vereniging te hebben_

teruggetrokken. De indruk is echter gewekt., dat dit slechts tijdelijk is en hij
in zijn genoemde funotie aal. worden hersteld, zodra omtrent het ondervrerpelijke
verzoek om erkenning een beslissing aal zijn genomen.

De vereniging ia aangegaan voor ds tijd van 29 jaar en 9 maanden te rekenen
vanaf de dag harer oprichting, zijnde 3 Maart 1947, en stolt zich, volgens
artikel 3 harer statuten ten doel:
"het behartigen van de belangen der Rijvd.elhandel in het algemeen en in het
bijzonder harsr leden in de meest ruime vorm. De eenheid te bevorderen om te
komen tot een organisatie waarvoor iedere rijwielhandelaar de morele verplichting
voelt om lid te worden"-,
welk doel zijntracht te. bereiken door:
1. het geven van voorlichting bij de steeds moeilijk wordende handels- en vakbei

langen der leden;,
2. het houden van vergaderingen om het contact der leden onderling ta bevorderen

en hierdoor de mening der leden te vernemen en deze dan aan de betrokken . '
en ver antwoord Ie i j ka instanties te kunnen kenbaar rakken.

3» het periodiek uitgeven van een vakorgaan om het contact met de leden te
onderhouden en deze zelf de gelegenheid te geven zich door middel van het
orgaan tot de collega's in het vak te wenden.

4-. 20 nodig het verzorgen van vakonderwijs en alles wat hiermede verband houd.
5- het troffen van een Bgeling voor vacantie en de algemene sociale vercorging

der leden, als ziekte-uitkeringen enz.
6. het aanwenden van alle wettige middelen, die tot dit doel kunnan leideru

De inhoud van dit artikel, 'alsraade die van de overige artikelen der sta-tuten,
geven mij geen aanleiding tot het rasken van opmerkingen,,

Betreffende de positie, welke de onderhavige vereniging in de rijwielbranche, in-
neemt, kan het volgende -worden vermeld.
Het rijwialkleinbedrijf wordt beheerst door de Vakgroep Detailhandel in rij-
wielen e. n de Vakgroep Rijwielreperatiebedrijven0
De leden van beide vakgroepen zijn mede georganiseerd in 'ie volgende verenigingenj-
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1. -De Bond van Rijwiel'- en Motorhandalaren in Nederland;
2. R.K, Bond van Rijwieljjandelaren; '
3. Landelijke federatie van Rijwiel- en f^ütprhandelarenHLaförmo" te Baarn;
4. Woordelijke Organisatie, van Rijwiel- en Motorhandelaren "Norm" te Groningen;
5- Rijwiel- en MptorhanJelaren Organisatie "Remo" te-Haarlem; •
6. Deventer Rijwiel- en i.-ïotorhandelaren Bond "Rembo1'.

Deze ses verenigingen, waarvan 5 in- opzet het neutraliteitsbeginsel huldigen,
vormen tezamen de in oprichting zijnde "Federatie ven Rijwiel- en -lotorhandelarer
Organisatie Fero"c •

Ook de Landelijke Vrijwe Vakorganisatie- de onderhavige vereniging» werd nainens
genoemde verenigingen uitgenodigd zitting t« nemen in de federatie, onder beding,
dat h'--ar voorzitter Kamminga.en haar secreataris fllferink njet als vertegenwoor-
digers-werden aangewezen» Deze eis, welke steunt op de .minder juiste houding
welke dö2e personen hebben aangenomen tegenover erkende regeringsinstaaties, als-
mede tegenover hèar ambtenaren -"ambtenaren waron intellectuele werklozen"-, ari-
dersaijds uit de overweging dat beiden sterk communistisch georiënteerd zouden
zijn, werd door het bestuur -der ondö-rwerpelijke vereniging efgewezen.

IDat beide communistische ideeën hebben, kan op grond van hun uitlatingen als
f vaststaand v/orden aangenomen, hoewel zij bij mijn administratie als zodanig
\niet bekend stonden.

CDe mogelijkheid is dan ook niet uitgesloten, dat beide in deze vereniging alscommunistische cellenbqmver.s optreden.

Beziet aien de oprichting van deze vereniging uit ean sociaal economisch en be-
drijfsorganisatorisch standpunt, dan vraag ik mij af of hst niet volkomen over-'
bodig is, dat aan de bestaande 5 neutrale .verenigingen, welke in de I-federatie
zijn ge'orgoniseerd, .nog asn-vereniging- de onderhavige - wordt toegevoegd.

•Ik moge, in deze adviseren het oordeel in te winnen van de afdeling Middenstand '
van het j-linistarie van Economische ijaken(pr.G-roeneveld Meijer), Bezuidenhoutse-
wag 39 te ' s-G-ravenhage, waaronder ressorteren de Vakgroep.Detailhandel in'Rij-
wielen (Bedrijfsgroep Detailhandel), ÏTieuwe'Parklaan 74 te 's-Grsveahoge en d«
Va:.'groep Rijv/ielreparatiebedrijf' (Bedrijf sgroep~ Me-talenvarwajrkend e Auibachten) ,
^mt±liastraat 10 te •' s-Graven.hage, . • .

Mochten, deze instanties tot een zelfde oordeel komen, dan ben ik van mening, dal-
gelet op het bepaalde in artikel 7 der Wet van 22 April 1855*3.32-, de erkenning
dezer vereniging uit een oogpunt van algemeen belang dient 'te worden geweigerd,,.
-Mochten hiertegen bezwaren rijzen, dan zou in deze aangelegenheid, als -gevolg
van de.politieke strekking, welke hier meda aon ten grondslag.kan liggen, een
hernieuwd onderzoek, na bijv. l jaar, kunnen plaatsvinden,, •

De -Hoofdcommissaris van Politie ' :

. • • • . Namens deze, ~
, . Het Hoofd•van de Bestuursdienst,

w..g. H°Holsbergen<>


