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Betr.:CQfflmunistische reacties op het
ambtenarenverbod! vervolg op do
berichtgeving terzake in de
brieven van 1 Februari* 6 en
28 Maart, 9 April en 31 Juli 1952,
eaummerd respöetieyeli^k! 129249,
32624, 132666, 135195 en 145116.

f

In aansluiting op hetgeen Uwer Excellentie in mijn
bovengenoemde brieven ia bericat aangaande da reacties
van de "Bond van Nederlands Overneidspersoneel" (B.B.Q.P,B»?.G.) op het "aabtenarenverboel", moge ik G terzake in de
bijlage een aanvullend rapport aanbieden»
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Mr H.W* Felderhof,

AAH:

2.B. de Minister van Binnenlandse Zaken.

In afschrift aaat
Z.S. de JRinister van Verkeer en Waterstaat
te
S A Y B B H A G S.
33616 - '50

.B.*JUO*.?*~SEAO!eiBS. OP AMBIMAEEK VERBOD.

Algemeen.
Sedert eind Juli j.l« ^s ^e houding van do Bond van
Meder^aiida, Oy^er^eidsiDergQneej. (B. N. 0. P. -S. ?•().) ten aanzien van het ambtenarenverbod gewijzigd. De beduchtheid»
n die aanvankelijk voor deze maatregel bestond ia groten—
deels verdwenen. Reeds werd een aantal acties ingesset
••' teneinde de leden» die voor de organisatie verloren waren
§e&*aa terug te winnen. De inning van contributie waarin
enige vertraging was ontstaan wordt op normale wijze voortgezet. De oplage van het B. K, 0. P. -orgaan "De Overheidapoat"
werd uitgebreid teneinde de verspreiding aan belangstellenden door de afdelingen te bevorderen.

Situatie in Haarlem*
Voornamelijk tengevolge van zijn onjuist beleid met
betrekking tot het ambtenarenverbod is Arie SEGBRIUS
(25-9-*91) ontheven van zijn functie van ex-vooraitter
van de afdeling Haarlem van da B.H.Q.P.. In Augustus j.l.
werd reeds begonnen met de oprichting van een nieuwe
plaatselijke afdeling van de B.N,O.P.-£*V.C.* Yoor dit
doel reisde Jan SÏÖOPEKDAAL (3l-5-'97)» de voorzitter
van het hoofdbestuur van de B.N.O.P., meermalen naar
Haarlem. Hij wekte de Haarlemse E, V. G. -bestuurders op om
o. m» door middel van huisbezoek de leden, die voor de
organisatie waren verloren gegaan terug te winnen» Nadien
werd de bezoldigde A.B.W.B.-bestuurder Theunia SÏOUÏEM
( 10-7- * 18} met deae taak belast. Deze deelde op een besloten huiskamervergadering mede» dat ook elders in den
lande zich soortgelijke moeilijkheden zouden hebben voorgedaan» Het ambtenarenverbod werd door hen als "een
wassen neuaH betiteld. In alle afdelingen zouden de werkeaamheden nu op normale wijze voortgang vinden»
tol

Ook in de verhouding tot de Uniebonden is een koers
wijziging zichtbaar geworden* Het standpunt» dat de
B. H, G. P. moet worden gezuiverd van niet-communistische
- leden »
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leden werd verlaten. Anderzijds moet het toetreden van
B*H*Q,E.-leden tot de Tfniebonden doorgang vinden» als
onderdeel van de S .V, C,-.penetratie-tactiek ten opzichte
•ven de ïïniebonden*

JBOKD TAS KEPJSfrLAHPS P. f .g.^PÉSSOHEEL "ONS BELAKS»*

Relatie tot de B.JUQ.P,~;E,Y.g. .
Met betrekking tot dit onderwerp is het volgende
vastgesteld»
a. Op 10 Oetober 1952 werd te ï&schede ©en besloten ledenvergadering van de B«H«0»l'*«»B»V.G. gehouden* Op deze
vergadering voerde een bezoldigd hoofdbestuurder van
de B.Si.O.P»~E«V»C. het woord. Over "Ons Belang" werd
niet gesproken» Ha afloop deelde hij aanmeldingsformulieren voor deze nieuwe bond uit aan de plaatselijke
E«? „C .-bestuurders. Bease formulieren werden later door
beaiddeling van een oontaotman bij de P.Ï.T, onder het
P«2»ï. —personeel verspreid.
b, Bnige dagen nadien ontving Hermanus A. ODINK (26-3-* 04)
een brief waarin werd verzocht een ingesloten uitnodiging voor deelname aan de op 1.8 Qotober 1952 t« 's-Gravenhage gehouden Eerste Landelijke Bijeenkomst van
"Ons Belang", In handen te spelen van de P.ï.ï.*er> die
ook de aanmeldingsformulieren had verspreid» QMKK is
SBoretaris-penningmeester vaa d« Plaataeli^ke Centrale
van de B«V»G* te Hengelo* lij is niet in dienst van de
P. f, 2.. Onder de uitnodiging was namens het comité van
ontvangst het adres Rembrand t straat 496 te Den Haag geplaatst, Op dit adres is Carolus it, KIH2Ï (28*7- '05)
woonachtig. Hij is in dienst van da P.ïï.ï. en was in
1948 lid van da B.H.O.P.-B.V.C..
aeuwe
Te Rotterdam werd inmiddels een afdeling vaa
- "One Belang11 -
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"Ons Belang* opgericht. Dit gebeurde waarschijnlijk onder
leiding van de 0,P.ïï,~distriot3beetuurder Bgidius M, VAM
DES WIBiEH { 18*2*' 12), die als besteller bij de P. T. £.
werkaaam is» Ook leiden» Utrecht, Almelo on Den Helder
zouden kleine afdelingen hebben. Propaganda werd gevoerd
in Groningen» Zwolle en Deventer.
pu^d el i .1 k Gontaet .
Het eerate landelijk contact werd gelegd op een landelijke bijeenkomst» die op 18 October j. l* te * a~(Jravenhage
werd gehouden» Deae vergadering werd besooht door plm. 85
personen, Er werd ernstige critiek gebracht op de heer
KEKER, directeur-generaal der P.ï.ï.. Het gesprek over
politieke vraagstukken werd angstvallig vermeden. 3?ot
voorlopig Bondsvoorzitter werd gekozen Joseph SMG-XER
(18-5-*07) uit Amsterdam* Hij was tot voor kort een vooraanstaand lid van de B«H.O.P.-S.¥,C*. Als voorlopig Bónds~
secretaris zal fungeren de bekende öerrit J. OUT, geboren
20-2-1913 te Zaandam, wonende in Den Haag. Hij werd in 1950
op het 2e statutaire congres van de B.N.O.P. candidaat gesteld voor de Bondsraadj hij word toen evenwel niet gekozen.
Statuten efl naam.
Op de landelijke bijeenkomst werd aan elke afgevaardigde een exemplaar ontwerp-statuten van de nieuwe organisatie uitgereikt. Een foto-eopie hiervan wordt ala bijlage bij dit rapport gevoegd. Volgens artikel 1 aal de
organisatie de naam Bond , van yeder^&nde P« I «T .-i
Belang" dragen.
fced.ental en contributie.
Het ledental ia volgens informaties uit goed ingelichte bron inmiddels opgelopen tot 600 k 700 personen.
Het merendeel hiervan is er vast van overtuigd met een
bonafide neutrale vakorganisatie te maken te hebben. Nog
steeds melden zich nieuwe leden aan» De contributie is gesteld op / 0,25 per week, Door deze lage contributie hoopt
men ook de personen, die zioh meestal om financiële redenen
- niet bij -

- 4niet bij de een of andere organisatie hebben aangesloten
Op te Tangen.
ffropaganda r en periodieken»
Eet ligt in de bedoeling maandelijks een orgaan uit
te geren. 10.000 circulaires zullen over geheel Nöderland
worden verspreid. Mede op de^e manier hoopt men de bond
te verstevigen en uit te "bouwen.

'29 Hovember 1952»

