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GEHEIME INFORMATIEVE BESPREKING TUSSEN DE DAGELIJKSE LEIDING
VAN DE P.T.T.-BOND "ONS BELANG" EN HET SECRETARIAAT VAN DE

E.V.C.

Op Donderdag 12 Januari 195̂  vond in het E.V.C.-gebouw, Vondelstraat
no. 54 "t® Amsterdam, een informatieve bespreking plaats tussen de dagelijk-
se leiding van de door de communisten overheerste bond van P.T.T.-ambtena-
ren "Ons Belang" en twee vertegenwoordigers van de dagelijkse leiding der
E.V.C., t.w. de voorzitter J.P. REUTER en de (organisatie-) secretaris
H.J. NOOTEH.

Het initiatief voor deze conferentie ging uit van de leiding der
E.V.C. In de uitnodiging tot bijwoning van de bespreking, welke zij in
December 1955 tot het hoofdbestuur van "Ons Belang" richtte, werd de ver-
langde bijeenkomst gemotiveerd met een aan E.V.C.-zijde gevoelde behoefte
"de onderlinge verhouding" te bespreken.

De E.V.C.-leiding deed het namelijk voorkomen, dat de eisen van de
E.V.C. (i.c. van de bij de E.V.C, aangesloten Bond van Nederlands Overheids
personeel, B.N.O.P.) en die van "Ons Belang" te veel parallel lopen, met
andere woorden, dat "Ons Belang" aldus het gevaar loopt algemeen als een
communistische organisatie aangemerkt te worden.

De dagelijkse leiding van de Eenheidsvakcentrale was er kennelijk
van overtuigd, dat alleen dit argument het hoofdbestuur van "Ons Belang"
ertoe zou kunnen bewegen met een E.V.C.-vertegenwoordiging in overleg te
treden over de activiteit van deze bond van P.T.T.-personeel.

Deze terughoudendheid van de zijde van de overwegend' communistisch
georiënteerde leiding van "Ons Belang" vindt haar grond in de vrees, dat
deze bond in nog sterkere mate dan reeds het geval is als een geesteskind
van C.P.N, en E.V.C, zal worden beschouwd, met name door het P.T.T.-perso-
neel.

Deze "reputatie" van "Ons Belang" zou in het jongste verleden reeds
tot ledenverlies hebben geleid.

Bovendien vreest het hoofdbestuur van deze bond nadeel te zullen
ondervinden van een al te nauwe relatie met de E.V.C., nu nog geen beslis-
sing van regeringszijde bekend werd inzake zijn aanvraag om Koninklijke
goedkeuring te verkrijgen.

Tegen deze achtergrond moet ook de aarzeling van de leiding van "Ons
Belang" worden gezien om op verzoek van de E.V.C.-leiding een afgevaardig-
de te zenden naar het E.V.C.-congres, dat van 20-22 Januari in Amsterdam
plaats vond. Niettemin vond deze afvaardiging uiteindelijk toch doorgang.

Dat de S.V.C.-leiding de houding van het "Ons Belang"-hoofdbestuur ,
juist had beoordeeld, blijkt wel uit het feit, dat deze de uitnodiging der
Ê.V.C, tot bijwoning der voorgestelde conferentie aanvaardde, mits aan
E.V.C.-zijde dit contact "geheim" zou worden gehouden. i

De bijeenkomst van 12-1-1956 stond onder leiding van de voorzitter
der E.V.C., Prits REUTER.

Ter vergadering bleek spoedig, dat de E.V.C.-leiding met deze confe-
rentie een andere bedoeling had dan zij tegenover het hoofdbestuur van
"Ons Belang" aanvankelijk had voorgewend.

Het verbondsbestuur der E.V.C, zoekt namelijk - met name sinds de
midden November 1955 door de C.P.N, onder de titel "nieuwe aanpak" ontwor-
pen nieuwe politieke gedragslijn - naar een mogelijkheid om ook het P.T.T.-
personeel te betrekken bij haar algemeen streven naar eenheid van actie
(en organisatie) tussen de E.V.C, (en de bij haar aangesloten bonden) en
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het N.V.V. (en de daarbij aangesloten organisaties van werknemers).
De moeilijkheid in het onderhavige geval ia evenwel, dat de commu-

nisten onder het P.T.T.-personeel, in verband met het zgn. ambtenarenver-
bod, voor het merendeel bedankten voor het lidmaatschap van de bij de
E.V.C, aangesloten Bond van Nederlands Overheids Personeel (B.N.O.P.) en
toetraden tot de in verband daarmede in het leven geroepen krypto-commu-
nistische organisatie "Ons Belang".

Blijkbaar vindt de E.V.C.-leiding de inschakeling van "Ons Belang"
in haar vakbondpolitiek van het ogenblik - ondanks mogelijke comproraitte-
ring van "Ons Belang" - van meer betekenis dan consequente verhulling van
het communistisch karakter van deze bond.

In concreto stelde Prits REUTER de gasten ter vergadering voor - na
accoordverklaring door het hoofdbestuur van "Ons Belang" - een rondetafel-
conferentie te doen organiseren o.a. met vertegenwoordigers van het in de
Algemene Bond van Ambtenaren (A.B.7.A./N.V.V.) georganiseerde P.T.T.-perso-
neel, ter bespreking van de gemeenschappelijke belangen.

REUTER is van mening, dat een dergelijke poging, indien uitgaande van
"Ons Belang", veel kans op succes heeft.

Indien een E.V.C.-bond (welke dan ook) het houden van een soortgelij-
ke samenspreking zou opperen, zou de kans van deelneming door een N.V.V.-
bond stellig veel geringer zijn, meende hij.

Naar aanleiding van een opmerking van de "Ons Belang"-voorzitter
H.A. LINDEMAN, dat "Ons Belang" zichzelf moest blijven, merkte Prits REUTER
op, dat het in dit geval niet gaat om nde naam" van "Ons Belang", maar om
de belangen van de arbeiders bij de P.T.T.

Voorts verzocht de E.V.C.-voorzitter de delegatie van "Ons Belang" in
de toekomst afgevaardigden te willen zenden naar daarvoor in aanmerking
komende hoofdbestuursvergaderingen der E.V.C.

Zij het met enige aarzeling, gingen de aanwezige vertegenwoordigers
van "Ons Belang" met de "suggesties" van REUTER accoord.

Een en ander zal in het hoofdbestuur van de bond aan de orde worden
gesteld.

Februari 1956.


