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Uw brief: 102277 dd,15. 3.1951
Betreft: Verbond vaa Kleinfabrikanten

in de QLgareaindustrie.
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19 Maart 1951.
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Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven wordt bericht,
dat niet is kunaen blijken tot dusver, dat er enige verhouding
van het onderhavige verbond bestaat met de ABTI (EVG). Zulks
wordt welhaast betwijfeld, aangezien dit, uit 18 personen be-
staand verbond in zijn rijen slechts z. g. eigen werkers kent.
Deze mensen oefenen dus voor eigen rekening een bedrijfje uit,
zonder in loondienst te staan big een of andere onderneming.

Hog kan worden gemeld, dat de veremginig is opgericht op 18 Ho-
vember 1946, em is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en 11
maanden.

Daar het verbond, wat betreft zijm strevem en wijze van werken,
naar het ooideel van de daartoe bevoegde instantie, alhier, zeer
moeilijk is te beoordelen, werd advies in deze voorbehouden.
Het verbond kon nl, in verband met de onvoldoende inhoud der
overgelegde statuten enz. (zie dezerzijds schrijven, dd. 31 Janu-
ari jl.) niet serieus worden beoordeeld. De overgelegde stukken
zijia derhalve door de betrokken instantie, alhier, zonder daar-
van copie te houdem, aan de Officier van Jusbitie te dezer stede
teruggezonden.

Tot slot zij medegedeeld, dat, volgens verklaring van het ver-
bondsbestuur, het verbond is aangesloten bij de Federatie van
Eleinfabrikanten. De secretaris dezer federatie. Mr. W. A.M.
FAASSM, wonende Hoogstraat 315a te Eindhoven, aou tevens advi-
seur voor dit verbond zijm.
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CO 102277

HIIlSTBfilE TA* 's-Grarenhage, 15 Maart
BIITRSBLAIDSE 2AKBH

Be. * B102277
YESTROÜWELIJi:

Betr.: Verbond raa tlein-
fabrikanten ia 4e
Sigarenindustrie. Ontv, KPW.

V A7 3 Kappel :.....
Antwoord :

laar aanl«idlag TUI uw a c hr i j Ten ran 31 Januari
1951 B»* 417/51 «ME* ü U rer»o«k«n ai j wal enig» nadc-
y* iallektlng«n t» willen &o«a reratrekkttn OKtTttni
T*r*ond van Eleimfabrlkaiitexi ia de 31gare&lndi2.stirie

Ia het bijsander «al ik gaarne worden ingelicht
ontrent de doeletelliag ran het Tertond en haar etatu-
ten.

öê ien de functie ran M. Zwart, ges. 19-1-1893»
ia ée A.B.T.I. (B, T. C.) sal ik eek gaarne iets nadere
rerneaen ostrent de rerhouding van het Verbond tot ge~
noeade A.B.Ï.I. (E.T.C.)*

HETxHOO?D TA» BS DIBÏST.
/Vlamena dexe,
A

f}; G.

Aam d
EoofAconalsaaria van Politie
te
A M S f E R D A M.



Betreft: Aanvraag Koninklijke Goedkeuring
op Statuten.

Bijlage: 1.

VERTROUWELIJK. 31 JanuarrT 1951,

Hierbij wordt U, om te behouden, aangeboden een copie
van een dezerzijds verzonden schrijven, aan de inhoud
waarvan kortheidshalve referte moge worden veroorloofd.

Ter informatie diene, dat uit het onderzoek bleek,
dat de statuten van het onderhavige Verbond door de
daartoe bevoegde afdeling aan het Hoofdbureau van \, alhier, onvoldoende werden bevonden, terwijl

de redactie er van gebrekkig was opgesteld.

De inrichting der administratie werd slecht genoemd,
terwijl notulen hetzij slecht, hetzij ten dele of
geheel niet werden gevoerd.

Een en ander maakte de beoordeling van het Verbond
zeer moeilijk, weshalve gemeend werd advies in deze
aangelegenheid te mogen voorbehouden.

No. 13. F2.



3t Januari

Diet.Hl,
Id.417/51 UB).

uw brieft £.10,127/1950
dd.18 Hoveaber
1950.

g i H n l m.

Met betrekking tot do «i
voa ia handen gestelde
tot hot verkrijgen van Kom

van bei T

hij Ow bovenaangenaald achrIj-
betref fende oen aanvraag
k«_«o«dkeuring op de

vogo lic o, voor wat do politieke rioh-
erbond ol» leden betreft, hot volgendetul vaa Bowel Te

oorfohtoat

Bij «ija laliohtiagoadieaot io van enige politieke ao*
tiviteit van dit Verbond «dat landelijk uit slecht» 16
leden boataat» tot dusver nieto gebleken.

i Tan de 16 hier tor atedo wonende lodoa van hot ferboad,
koaon er 5 voor ia do politieke documentatie van
do dlenet, t»w.:
do Tooreittor: _

anuari
«oboron te Aaaterda», lf

, sifarenaaker, wonende
162-1.

Voor de tvoodo wereldoorlog w*o hij
bestuurder, «owel landelijk als plaat-
oelijk van do Sodorlondao Podoratio
«ia 31«aron«akera en tabakbeworkere.
aangesloten bij hot M.A.£3. (ayndioalla-
tiaoho organi»atio}.
In Kaart 1947 kvwn hij in do landelijke
leiding van do toenmalige ÏABAK-BYO.
In Januari 1949 was hij nog «eeretario
«fttt d« bij é* 1?0 aangealotoit ABW (»
Al«eaono Bond van ¥erkera ia do Tabako-
induatrio, een roorUetting van «enoe»-
do TABAK-BTO),
Hij bA4/hooit Termoodelijk revolution-
nair eowiuniBtieeho idoodn. getuide
een ia Januari 1947 «econatatoorö ebon-
aoaoaf op hot orgaan DE TRI8ÜMR, orgaan
van do 867 {-Revolutionnair GoMraaiev
ti«oho Partij) voor wolke partij hij
ia 1949 do oandidatenlljat -voor do ge-
ween toraadevorkio mingen ondertekende.

AAHj do Edelachtbare hoor Hr» H,A* WAS3EHSKSGH
Offloier van Juatitio
Tondelstraat 87
A L g I E 1.



Da aeoretaria: <t SVASt. 3iéa<m. geboren ta Hieuver-AMtel,
IrWbimifTéel, Bigareimafcer, vonenda
Panle Tnaronatraat 27-III.
Van ha» i» uit oud« «agavana ataaaiar
bakend, «ftt fciJ IA da dartigar jaran «n

aatief In aet politiek «ovaal
atond. Hij va« ».** hoofdbestuurder
van da gevolutionneir ftocialiatieoha
partij, baatuuralid Verkerabrlgada. 0011
afveerorganiaatle van nat Plaataalijk
Arbaida Saeretarlaat (waa ayndioallati-
ad|ta vakv»ranlgln*i voorta ia hl J fono-
tionarls ««vaast oiJ da toanaaliga Co«-
»«nl«ti30ha Martij Holland. In If51 waa
hl3 oandidaat voor «0 B.S.P. (aia bovan)3

jbij da g«aaant«raada- an provinclala

f
ffft da bavrijdlng ward van hè* op polltiak
gebied d«sareiJda niata bekend.

Da pennin««a»atar̂ i;

QJ^ wonanda Borger«tr««t
^ r 'ƒ• In Jtili 1948 maakta hij propaganda voor

•• •<- da 0,P,K.f bil gelegenheid van da toon
gahoudan vurkiazing»» voor da Twaada Ka-

dar

r

Bat 114 s BOOBK, Laabartq.8 Hendrik, geooran ta
d»n waard, 19 Kal i«W4, aigaranaakar,

v ̂  nanda Ad»lrel«n«r«olrt 13 ha,
V °V '' I» Jiü.i 1946 maaktt 1HJ propaganda voar

/ i* 0»P,»., bij ««laganheid van d* tornt
gahoudan var ki a Kinden voor da ledan van
i* gaawantaraai.

gat lid i ^ BACHfBUtBgg. A&l»ari Adriaan. geborttn te
va«aningan7 l Januari 1891 1 «Igaramwiltar ,

c,- •- wonenda Ad«iral»n«rwstit 13-11.
^ f0or haa galdt aanaalfda «utatia ala

varmald ondar da pannlng»eaBtar van nat
Varbond, J«y.

fan opaiohta van Aa ovariga ladan van h«t Verbond i*
politiaka inetalling alat* in d* adaiinlatratle van «i|a Zn*
liohtingendienst kunnen blijken.
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