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Betr.öommunistische reacties op het
ambtenaren—verbod; vervolg op
de "berichtgeving terzake in de
Tarieven 129249, 132624, 132666
en 135195» r esp « van l Februari,
6 en 28 Maart en 9 April 1952f

In aansluiting op hetgeen Uwer Excellentie in mijn
bovengenoemde brieven is bericht aangaande de reacties
van de "Bond van ïïederlands Overheidspersoneel"
(B.N.O.P,-E.V*G.) op het ambtenarenverbod, moge ik ü
terzake in de bijlage een aanvullend rapport aanbieden,
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Dé in'dé laatste maanden uit betrouwbare "bron verkregen
inlichtingen wijzen ot> de volgende ontwikkeling in de
B.ÏÏ.O.P. :
a* De'B'.ÏUO.P. moet geleidelijk voorden gezuiverd van niet"~ communistische leden; zwakke en zieke plekken moeten
worden uitgesneden.
b» Aan B.U.0.P.-leden is geadviseerd, zoveel mogelijk over
~" te gaan naar de bij het N.Y.Y. aangesloten "Algemene
Bond van Ambtenaren", (A.B.V.A.)
In sommige gevallen-, ontving en "bepaalde B.N.O.P.- tevens

C.P.Ne-leden de persoonlijke opdracht, zich in de
A.B.V.A. te organiseren.
De ex-B.N*0.P.-leden, die in de A.B.V.A. gaan "werken",
zullen, zoveel mogelijk contact moeten onderhouden met.

"bepaalde partijgenoten.
Yoorzover zij tevens partijlid zijn, zullen zij slechts
in zeer kleine groepjes van 3 a 4 aan regelmatig bijeen
komen.
c_i> Alle B.ïï.O»P.-functies moeten v/orden- bezet door C.P.ÏÏ.leden. Bestuursverkiezingen zullen in de B.NoO.P. niet
ineer plaats vinden. De bezetting van functies zal door
de partij worden "geregeld."
d.* De contributie moet door partijleden worden geïnd. Alle
"~ nog aanwezige gelden moeten zo spoedig mogelijk worden
afgedragen. Bij de mededelingen terzake van bestuurszijde werd hieraan toegevoegd, dat deze afdracht (mede)
noodzakelijk was, omdat de partij en 11De Waarheid" er
financieel slecht voor staan.
Uit het hiervoren vermelde kan worden afgeleid, dat de
B.ü.O.P. wordt losgemaakt uit de sfeer van de E.Y.C, en
overgebracht naar die van de C.P.Ïf* Als bedrijfsbond heeft
dé B.N.O.P, practisch geen andere betekenis meer, dan dat
zijn contributie naar de partijkas moet vloeien. Alle
B.N.0.P.-leden, of zij nu blijven of zullen trachten over
te gaan naar de A.B«Y.A,, worden onder direct partijtoezicht gesteld, Tezamen vormen zij practisch een deel
van de C.P.N. Omtrent de inpassing van deze groepering in
de voortgezette afd.Overheid van de C.P.N, is nog geen duidelijk beeld verkregen. De E,V»0«, als coördinerende centrale is uit het beeld verdwenen.
2)

Kort na het "Ambtenaren-verbod11 van 17 December 1951, was
men ook in ds .boezem van de B.51.0.P. nog onwetend aangaande
• de aan lagere bestuurders te geven richtlijnen.
Nadat aanvankelijk nog de mogelijkheid werd overwogen, dat
de B.H.O.P. "illegaal" zou blijven voortbestaan, werd reeds
in Januari vernomen, dat het Hoofdbestuur hier weinig voor
voelde» Dóór het uitblijven van positieve richtlijnen is
verwarring ontstaan, onder meer in Haarlem. Toen de gemeenteraad aldaar op 29 April jl, ook voor de~ gemeente Haarlem
het "ambtenaren-verbod" instelde, deelde A.SEG-EHITJS
(25-9-'91),voorzitter van de afd.Haarlem van de B.ïï.O.P.,

- op een -

GEHBIM
—2—

op een bestuursvergadering mede, dat het dagelijks bestuur
besloten had alle in Haarlem wonende leden als zodanig te
schrappen. De afdeling Haarlem was daarmede practisch opgeheven. Het Hoofdbestuur van de B.N.O.P. ging hiermee echter
niet accoord en gaf opdracht de zaak op de oude voet voort
te zetten. Daarvoor bleek het evenwel reeda te laat, waarna
besloten werd, de afdeling dan maar definitief op te heffen.
Deze gang van zaken wijkt dus — in strijd met de bedoelingen
van het hoofdbestuur — sterk af van de hiervoren onder 1)
vermelde richtlijnen»
3)

Ben andere afwijking daarvan is zichtbaar in de P.T.T.-vakorganisatie "Ons Belang" (zie blz, 3 en 4 van dzz.brief no.
135195 d.d» 9-4-1952). Deze organisatie heeft afdelingen
in Den Haag en Amsterdam, In Rotterdam, Utrecht, Haarlem en
Hilversum zijn besprekingen gevoerd om tot oprichting van
plaatselijke afdelingen te komen. In Den Haag zouden thans
reeds 150 leden zijn geworven.
Op 13 Mei jl. heeft "Ons Belang" in Amsterdam een openbare
vergadering gehouden, waar als spreker optrad:
G-errit Jacobus OUT, geboren 20-2-1913 te Zaandam, van beroep
timmerman P.T.T», wonende te 's-G-ravenhage, Burgersdijk 13.
Deze OUT was in 1950 op het 2e statutaire congres van de
B.N.O.P* candidaat voor de Bondsraad; hij werd toen evenwel
niet als zodanig gekozen. De belangrijkste passages uit de
toespraak van OUT kunnen als volgt worden samengevat :
a, "Ons Belang" moet er zijn om ongeorganiseerden op te
~~
vangen.
b* Zij moet eerst klein werk doen, om later, als duizenden
~"
de rijen versterkt hebben, groter werk te doen in samenwerking met de A.B.V.A.-N.V.Y.
£» Uit reeds bestaande organisaties zullen voorlopig geen
~~
leden worden getrokken; dat komt later wel.
Als strijdobjecten werden tijdens deze vergadering genoemd:
Ie. de f.75,- vacantietoeslag moet zonder aanzien des
persoons aan iedere ambtenaar betaald worden, zonder
aftrek;
2e. de jaarlijkse tegemoetkoming van f,60,- in de ziekenfondspremie moet verhoogd worden.
Het is opvallend, dat deze eisen in dezelfde vorm vijf
dagen tevoren, nl. op 8 Mei, werden uitgesproken op een door
de B.1T.O.P. uitgeschreven vergadering van overheidspersoneel
te Amsterdam, en wel bij monde van de bekende Prits REUTER,
die onlangs werd benoemd tot secretaris van de Plaatselijke
Centrale der E.V.G. te Amsterdam.
'31 Juli 1952e

