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YEEÏIOÜWELIJK

Verbinding: Ho.12
Doss.13/309
Onderwerp: A.B.A.C*

( •—r-
B.O.S. van 2 Maart 1950
,No.27924 M.v.B.Z.

de

13 Juli l JUU1350 i

ACDj

Naar aanleiding van nevensvermelci senrijven betreffen-
de A.B.A.C. wordt medegedeeld, dat ainds het aan U toege-

zonden schrijven Doss.13/309 d.d. 19 Januari 1948, geen wij-
zinpen ^ ", fl ° * ̂ft.'' ° *" ' 11 r g en het optreden van de bond aljn
waar te nemen. Omtrent hef huidige ledental valt niets met
zekerheid te zeggen. He-c bestuur bleef ongewijzigd. Hoewel
aanvankelijk de indruk werd gewekt, dat het bestuur werkte
in de richting van het communisme, konden hieromtrent geen
inlichtingen worden verkregen, welke die indruk bevestigden,

C



MINISTERIE VAN *s~Gravenhagef 2 Maart 1950
BINNENLANDSE ZAKEN

Ho.B t 27924
VERIBOqVgüLUK

Ba t r. i A. B. A. C.
V AV 5

Naar aanleiding \an een ccnirantenberleht, dat melding maakte
van het feit, dat de afdeling Den Haag van de Algemene Bond van Ar»
beidseontractanten in Overhcids- en serai-üverheidsdienst op 27-2~
19̂ ) «en vergadering belegde in restaurant "Den Hout" te *s-Graven»
hage, moge ik II verzoeken nij te willen doen berichten of er sinds
het m!3 door U toegezonden schrijven Dosa«33/309 d, d* 19-1-19̂ 8 nog
«ijxigingen In de doelstelling en het optreden van de bond is waar
'fee nemen»

In het bijzonder zal Ik hierbij gaarne worden ingelicht ontrent
h«t huidige ledental en bestuur en aangaande de algemene politieke
Inslag van d« bciid. imarvan U nij destijds berichtte, dat deze eom-
ounistlseh georiënteerd «as*

HET HOOJD VAN DE DIENST,
, Namens deze,

Aan de Heer f,
Hoöfêö<arad«sarla van Politie L L, van Laere
te 's-GRAVENHAGE*
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Arbeidscontractanten willen niet langer
„halve meneren" blijven

Op een matig bezochte vergadering
van de Alg. .Bond van ArhsMscöntractan-
ten in overheids- en/ sémi-overheids-
dienst, de AiB.A.C. bespraken gisteravond
in restaurant „Den'Hout" de heren P.
Rietveld en H. Steketee de moeilijke
positie van deze /groep werkneme: s. In
1922'kwam er mpt de pensioen we; ei
scheiding van de ambtenaren in „h
halve meneren", ajdus de heer Rie
inplaats van een 'tijdelijke werkkracht
werd de ambtenaar, op arbeidsco itract
'echter voor lange\d aangehi uden,
zodat op zeker ogenblik- bijna 70' > vaa
het personeel in overheidsdienst aqbeids-
colïtractanten waren. \ Na 10 jaar strijd kwani^Jn.jaftl een-

regeling tot stand, die thaïfif dingend
aanvulling < en verbetering ^feehoeft.

•Temeer daar de arbeldscontractant, na
een jarenlange ambtelijke vorming, bij
ontslag vaak niet meer geschikt is voor
het vrije bedrijf. Uitvoerig behandelde
spreker het{ moeilijke afvloeiingspro-
bleem. Dit moet volgens bepaalde nor-
mep verlopen. O.m. wenste hij het eerst
ontslag van hen, die neveninfcoi
als pensioenen e.a., genieten. Spr. pro-
testeerde tegen het vragen van geheel
'""' personeel door de':overheid, zo-

lang eriiog honderden op wachtgeld
staan. X

De voorzitter, de heer J F. Hage, leg-
de er ten sl*tte de nadruk op, dat de
arbeidscontractanten niet bij de patt-
ken • moeten/gaan neerzitten, maar'zich
op eigen initiatief moeten herscholen'.
EFrst was •~ri«>_distributie hoofdzaak,
toen^vroeg dé rfeaüng van de export

e krachten, str|ks\ er werk bij| de

de

verzorging".
van algemene gezondlheids-

Duitaland".

H



Arbeidscontractanten
ontevreden

Ambtenaren worden op
willekeurige wijze ontslagen

'i

Qp een J.I.- Vrijdag in Den Haag gehou-
den vergadering van de Algemene vb.ond
van Arbeidsconttactanten (ABAC)
werd met algemene stefiajnen besloten 'n

jvqpr^rgarasatié' te/stic
met 'de*"

de ̂
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•:dat;bij ontslagen ge-
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, gegeven'i/i een uit-
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„ ilijkse' leidini
de cent» ale van verenigüigefa van
neel in 's rijksdienst in ;v«rbindilig te
stellen/ opdat alles wat mogelijk is,
worde/gedaan, dat het rapport>an April
1949, kaneboden' aan jae C^PSl., inzake

vloeiïinghet
tot
Het
worir ^esproke
uitvorig o

spoedigste

ver in deze opdracht
eef t betrekking op de
elde maatstaven en

welke de afvloeiing zich
zal moeten bewe(gen en werd destijds
door meer dan 4O bij de „centrale" aan-
gesloten organisaties als juist aanvaard.
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ALGEMENE BOH^iVAg; ̂ARBEIP.SC,OJfTRAĈ AN̂ K<.(A. B. AL..:C. )
; in Overheid s ̂en Sjemi-Qverheidsdiene^. . . , :

.
9-1-48. Deze bond stel;t zich ten doel, .om. te vporkoïaen, dat arbeidscontrac
7924. ; •"•..: • • < • : tantani.ih ̂ overheids-ef, ;semi-overhe:idsdienst;,zond:er middelen van

bestaan komen.
De A. B. A. C. is in het eind van 1945 opgericht en telde speodig
na de oprichting ong.1500 leden, die voornamelijk uit den Haag af-
komstig zijn. Het bestuur stelde zich aanvankelijk op een neutraal
standpunt. Het bestuur helt thans over naar de richting van het
communisme, me t als gevolg, dat het ledental steeds in dalende
lijn is. De A. B. A. C. zou thans een ledental van ong.600 leden heb-
ben.
Het orgaan van de A. B.A.C. "De Arbeidscontrac tant" is enige
maanden door gebrek aan contctnten niet ver schenen. Me t man en
macht heeft men moeite gedaan om het orgaan weer te doen ver-
schijnen, met het gevolg, dat het sedert November 1947 geregeld
maandelijks verschijnt.

C Ook te Amsterdam is een afdeling van de A. B. A. C. opgericht die
ongeveer 70 a 80 leden telt.
Het hoofdbestuur van de bond is als volgt samengesteld:
voorz. ;Rietveld,Pieter,Den Haag, 8-8-1 3, ambt .op arb.contr.a/h

Rijksbur. Metalen, won. Den Haag,Nwe Schoolstr.81 ;
lesecr. ;de Roo,Jacobus Josephus,Den Haag, 12-4-89, A.B.C. ' er Dep.

van De f en s i e, won. Den Haag, Groenteweg 7;
3e p. m. ;van der Klift;Rudolf ,Rt. ,9-10-07, ambt. Rijksbur. Chem.Prod.

won. Den Haag. Hul shorststraat 176;
2evoorz. ; Slagter, Joseph,Asd. 1 8-5-07, ambt. Rijkspost spaarbank, won.

Amsterdam, Paul Krugerstraat 5-1;
2esecr. ;de Yroom, Jan, Asd. 24-4-1 5 , ambt . Rijksbur . Chem. Prod. , won.

Den Haag, Vreeswijkstraat 831;
2e p. m. ;Ortgiess,Marinus Gerardus,Rt. ,29-1 1-87, kantbed. , won. Den

Haag, van Aerèsenstraat 95;
commissrHage, Johannes Frederik,Den Haag, 10-1 0-1 5, techn. ambt. a/e

( rijksbur. , won. Den Haag,Pansierstraat 17.

Yan deze bestuursleden zijn Rietveld, Slagter en de Vroom lid van
de C.P.N, en daarin vry actief. (Rietveld min of meer bedekt}.

Het bestuur van de Amsterdamse afdeling is samengesteld uit:
voorz. :Slag_ter, Josephus,ASd,, 18-5-07, amb t. Rijkspostspaarbank, won.

Amsterdam,Krugerèèraat 5 -I;
secr. ; de Vogel , Gr. J. C. ,ambt .Rijksbur. voor Genees-en Verbandmidd, ,

won. A. v.d.Goesstraat 9 .te Haarlem;
p.M. : Viersen, Gulbe, Asd. ,8-3-91 , ambt, Rijksbur. v. Gen. en Verb.midd.

won. Amsterdam, Achillesètraat 30-11.

Het hoofdbureau van de bond is gevestigd te Den Haag, Nieuwe
Schoolstraat 81.
De A. B. A. C. verspreidde in April 1948 een pamflet, waarin werd
gewezen op de slechte financiële en rechtspositie van de. arbeic
contractant en waarin deze danook ter bespreking van deze toe-
stand en het verweer hiertegen werden opgeroepen deel te nemen
aan een vergadering. Hiervan werden er twee belegd en wel te
Den Haag op 26 April 1948 «n té A' dam op 19 Apri! 1948.



Te Den Haag sprak Slagter over het onderwerp: "De toekomst van
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POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. l663a-'48 •'.•'•?ƒ

Uw brief: 27924, dd 14 Mei 1948.

Onderwerp: A,B, A. C.

Amsterdam, 23 Augustus 1948

26 Aüai948

Bijlagen :

GEHEIM

Haar aanleiding van het verzoek, vervat in het hier-
boven aangehaalde schrijven, wordt U bericht dat
door de A. B. A. C., op 19 April 1948,. in het café
restaurant M De Rode Leeuw", Damrak 93, te Amster-
dam, een vergadering is gehouden. Bij onderzoek is
het tot nu toe niet mogen gelukken een verslag of
enige nadere gegevens van deze vergadering te be-
machtigen. Mocht er nog iets dienaangaande bekend
worden dan wordt U hiermede in kennis gesteld.

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. Haag B.2

De Hoofdcommissaris van Politie
namens deze

De Hoofdinspecteur van folitie

Aan

1000-7-48



D. -Haarlem

GERARDUS JOHAKHBS CORHELIS DE VOGEL, geb* Haarlem»
15-9-l06» Nederlander» R, K.» gehuwd inet Cornelia Catharina Linde-
man» gebf 12*9-1905 te Hoorn» Nederlander, R.K.» Antonidas v.d.
Goesstraat no.9.

De Vogel was tot plm. Mei 194-8 secretaris van de
A.B. A. C. Hij heeft hiervoor bedankt» daar hij in vaste dienst is
getreden ld;j het Luchtvaartlaboratorium te Amsterdam,

Het secretariaat wordt frp het ogenblik waargenomen
door de voorzitter Joseph Slagter* De Vogel interesseert zich
nog wel voor het werk van de bond. In Haarlem bestaat nog geen
afdeling en zijn hier ook geen direct© plannen voor. De bestaan-
de afdelingen zijns Den Haag en Amsterdam.

Hij is R. K. doch niet practiserend. Zijn vrouw, die
voor het huwelijk op 6-*3-*40 R. K. geworden was» is niet practi-
serend meer.

Alhoewel niets «r op wijst» dat de ?ogel lid C.P.N.
zou zijn» is uit een gesprek met Mevrouw de Vogel gebleken, dat
zij en haar man zeer links georiënteerd zijn, veel sympathie voor
communisten hebben en geregeld ageren tegen de zogenaamde Üniebon
den.

De E.V.C, is volgens Mevr, de Vogel meer voor de
arbeiders .

Het gezin laaakt een keurige indruk.

HAARLEM» 21 Juni 1948.



34 8,

B 27924

V. HD.3
T

A.B.A.G.

Q S H E I UIÏ6EICHT

Hlerraede heb Ik do eer ïï te berichten, dat enige
£ aanden geleden te Amsterdam een afdeling urerd opgericht
van de "Algemene Bond van Arbeidscontractanten in Over-
heids- en Serii-overheidsdienst". Deae bond stelt zich
voornamelijk ten doel te voorkomen dat arbeidseontrac-
tanten zonder middelen van bestaan konen» Het hoofdbe-
stuur van de A.B.A.C., dat zich aanvankelijk op een
politiek-neutraal standptmt stelde, zou evenwel de
laatste tijd overhellen tot het coni-iunlsae.

Als voorzitter van de afdeling Amsterdam (tevens
viee-vooraitter v«n het hoofdbestuur) van deze bond
treedt op Josayh Slagter» geb* 18-5-19C? te At sterdaza.
van beroep ambtenaar bij de Bi jkspost spaarbank, wonende
Krugerstraat 5 I te Arasterdam, die zeer llnfcs-georien-
teerd is* In 1926 vervulde hij de functie van secretaris
van de anarehistengroep "Indische buurt" te Amsterdam;
in 1945 trad hij op als propagandist der Q«f*H* 21jn
naam korat voor op de ledenlijst van de groep "Overheid
F»Ï.T»* dezer partij»

Be secretaris van verengsnoerde afdeling is G.J.C.

fe Vogel t ambtenaar bij het Bijl? sbttrean voor Genees- enerbandmiddelen te Ansterdan, wonende Antonides van der
doesstraat 9 te Uwent»

Kaar aanleiding van het bovenstaande heb ik de eer
U te verzoeken mij te doen Inlichten oistrent de volle-
dige personalia «n de politieke oriëntering, c.q,
activiteit van G.J.C.de Vogel.

Tevens zal ik het op prijs stellen te vernemen of
wellicht ook te Haarlem een afdeling van de A.B.A.C. is
gevestigd, in welk geval ik gaarne zal worden ingelicht
omtrent de politieke antecedenten en de persoonlijke
gegevens van de leden van het afdelingsbestuur, alsmede
betreffende de organisatie, het ledental en de activi-
teit van deze afdeling.

HET H003JD VAIT SB GEZÜBAXU

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
H a a r l e m . . 9 '

namens deze t

J.$.Crabbondan.



19 Januari
A.B.A.G.

14 lel 8,
B. 27924 xsc

V. RD.3

Onder verwijzing naar uw terzijde vermeld
schrijven betreffende de "Algemene Bond van
Arbeidseontraetanten ±c üverheids- on
overheidsdienst11, heb Ik de eer U te berichten.
dat mij eerst thans een door deze bond verspreid
pamflet ter hand werd gesteld, waarin werd op*-
geroepen tot bijwoning van een op 26 April 1948
in hotel "Pomona* te dezer stede te houden ver-
gadering.

Volgens dit pamflet zonden de voorzitter der
afdeling Amsterdam (tevens viee-voorzitter van
het hoofdbestuur) Josetah S lag t er» geb. 18-5-1907
te Amsterdam» anbtenaar bij de Rijkspost spaar bank
wonende Kroger straat 5 I te Amsterdam en het U
bekende hoof dbe stuur slid Jah»«aM
resp* over "De toekomst van de arbeidseont
en onzo bond* en "Ons spaargeld in gevaar* spreken.

Te Uwer informatie moge ik U mededelen, dat
vorengenoemde J.Slagter op politiek gebied zeer
links georiënteerd is* Xn 1926 vervulde hij de
functie van secretaris van de anarchistengroep
•Indische buurt" te Amsterdam* Na de bevrijding
toad hij op als propagandist der C,P,N, Zijn naam
komt voor op de ledenlijst van de afdeling "Over-
heid P.f .?,* der,efc partij.

In verband met het bovenstaande 25 al ik het op
prijs stellen - indien mogelijk - alsnog een ver-
slag van vorenbedoelde vergadering te mogen ont-
vangen.

.HST HOC J© TAK DB CEHTRAIB •
£VBILIGÏÏEIDSDIEHST,
namens deze»

J .G .Crabbendam.

De Heer HoofdCocünissaris
van Politie
te D e n H a a e.



G E H E I M

14 Hél 8,

Bc 27924

V. RD.3

X.D. 1663-'48.
22 April 194-8.

A.B.A.C.

Onder verwijzing naar Uw terzijde vermeld schrijven

betreffende de "Algemene Bond van Arbeidscontractanten in

Overheids- en Semi-overheidsdienst* heb ik de eer U te

berichten» dat mij eerst thans een door deze bond verspreid

pamflet ter hand werd gesteld» waarin werd opgeroepen tot

bijwoning van een op 19 April 1948 in "Be Bode Leeuw" te

Amsterdam te houden vergadering.

Volgens dit pamflet zouden de bondsvoorzitter. Pieter

Rietveld (genoemd in mijn schrijven no.2^24 d.d. 26-2-1948)

en het hoofdbestuurslid Johannes Frederik Haegf geb*10-10-'l5

te Den Haag» technisch ambtenaar bij een Rijksbureau,wonende

Pansierstraat 17 te dezer stede» resp» over «Oorzaak en gevolg

der ontreddering en de uitweg" en "Ons spaargeld in gevaar*

spreken.

Haar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoeken

mij - indien mogelijk - alsnog een verslag van deze vergade-

ring te doen toekomen.
JET HOOH) VAN DS GBNÏRAUB
VEI LIGHEIB3D
namens dezes
VEI LIGHEIB3DÏSNS? ,

J.G.CrabbendaQ.
De Heer HoofdCosaaissaris van Politie
te
A m s t e r d a m .



L*-
VERGADERING VAN ARBEEDS-

I CONTBACTANTEN.
l Gisteravond
'openbare verga
Algemene b°n<
ten. Het hoofÉbi^uuriUd Vde heer J.
Slagter zette filitêen, ifcr een betere
rechtspositie noctzakglijR is, waarbij hu
speciaal aandach^ besteedde aan de sala-
rissen van het overheidspersoneel in het
algemeen.

De heer Hage, eveneens hoofdbestuurs-
lid, besprak de nieuwe pensioenregeling.



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. I.D. 1 'bOv-

Uw brief: 2792-1

Amsterdam, ^2 ^ p r i

' BUREAU B
2 b A; K 1948

Onderwerp:

Bijlagen:

GEHEIM

Aan
üfo. C. V J),

9.2

; « -t i * ̂  •

l" e r beari tv/ocre iug van net v e r z o e n , vervat in het hierboven.
aangehr^alue schri jven, cd 26 i 'ebrueri 19 / 'ü, \ / o rd t ü het vol-
gende ï,K;:degeceeic :

gnige ma ancien geleden is te j i rn s t e rda rn een afdeling opgericht
van de Algemene .Boriü Vc;ii Arbeid scontractantsn in wverneids-
uienst en oerni-overheidsd ienst ^ . . a .E .A.Ü. / j^eze a f o e l ing telt
70 £ öu leden. A Is voorlopig bes tuur is .Aangewezen:

vocrz Joseph o.u2iu;v-.±i, geboren te Amsterdam, IL; ..-ei 1907,
ambtenaar .,;i jkspcstspaarbank, wonende ^rugerstraat
9-1, te Amsterdam.

ülagter is eveneens vice-voorzitter van het hoofd-
bestuur.
..Dezerzijds is bekene ast hij in 1925 secretaris
v a s van de ^narciiiatengroe_- '' Indische buurt", te
Amsterdam, in 1926 is hij geverbaliseerd terzake
het .niet verschijnen voor u e ^euringsraaü voor
militairen, t;e Amsterdam. j_ri 1999 v/erd hij geverba-
liseeru terzake het verspreioen van net blaa " ^e
...ode j^insQag', v/a^rin een beledigende passage

-kwal!, van de toenmalige i..,ini£ter-.,resioent " H.
.ijnH. (geseponeerd; In 1949 %.^as hij lic en pro-

pagandist O..L.I. . in 19A9 kvv ai;: hij voor op oe leaen-
lijst van de C.^.-U. (üverheic _.Ï.'L.) in 1947 v/as
hij iio van een commissie, cie de verantv»c ordelijk-
heid had voor oe inhoud van bedrijfscouranten. up
29 en JO ..cvem^er 1947 v/as hij afgevaardigde op
de bedrijf scon.ieren.tie van de C.^ .i*. (overheid/.
V'erv.'ezen wordt ncj.ar o e rapporten 1.̂ . nuunaers :
8276 /' 4 7 v 3 n 1 L- c t o b e r 19 4 7 .
1OüGJ'1-1 -'49 van 17 november 1947 en
1ü'.j2G-1-'47 van 2 December 1947.

secretaris : G» » ei e 'Ĝ il, ambtenaar rijksbureau voor G-enees-
en YerbahvTnïiü ü e Ie n, wonende Airtonides van der
u-oesstraat 9, te riyarleiii. (/oiledige personalia

'"•'$ .j :9; -:^ niet bekend j. "
.̂,>-*"'"" i;e Vogel is van plein ow te bedanken als lia van ce

A.L.A.O., d^ar hij een particuliere betrekking
zoekt. z<ijri politieke gezindheid is hier niet be-
kend .

penningmeester; Ü-ulbe vr,..̂ .b±;i; , geboren te Amsterdam, b maart
1391 ," acibtBnaar „ijksbi-ireau. voer j-enees- en Yer-
bancEiddelen, v.oriende Achiiiesstraat ^G/ll, te
Amsterdau;.

Yiersen is in 'i 9 ' 4 geverbaliseerd terzake diefstal.
Yeiii enig politifck streven is niets gebleken.

jje hierboven genoemde personen nomen niet voor in
de kartotheek van de x..,.;. A ., te Amsterdan.
Le afdeling van ae A.B.A.C. h-eft nog geen actie
gevoerd.

1000-4-48



ALGEMENE
BOND VAN ARBEIDSCONTRACTANTEN IN OVERHEIDS- EN SEMI-OVERHEIDSDIENST

A. B. A. C.
GEVESTIGD: NIEUWE SCHOOLSTRAAT 81, DEN HAAG, TELEF. 115067

„VERSOBEREN il

zei dezer dagen een Minister voor de radio. „Versoberen en het mes in het ambtelijk
apparaat!" Het zijn voorwaar voor het overheidspersoneel geen vreemde geluiden
meer en wij zijn er dan ook aan gewend geraakt als „hoofd van Jut" te fungeren.
Er wordt langdurig over ons gesproken en geschreven in aanminnige of beledigende
toon, maar met dat. al valt niet weg te redeneren, dat niet wij, doch de maatschappe-
lijke en politieke verhoudingen, met de 5 jaar oorlog als voornaamste factor, hebben
geleid tot een wereldontwrichting van het economisch bestel en de volkshuishouding.
Het zijn in wezen de diensten der Overheid .— ongeacht het terrein, waarop zij zich
bewegen — welke belast zijn met de reorganisatie der ontredderde structuur, met een
deel van de wederopbouw van ons Vaderland en desondanks wenst men met de met
deze taken belaste ambtenaren voor het grootste deel als een soort dagloner met een
arbeidscontract af te schepen ! !

Toenemende onrust en ontevredenheid
maakt zich meester van de tienduizenden, welke nu al jaren worden gepaaid met

VASTE AANSTELLINGEN,
LANGJARIGE CONTRACTEN,
SALARISHERZIENINGEN,
KERNCONTRACTEN, ENZ., ENZ.

maar wat men ervaart?.. niets van dit alles! Slechts ontslagmaatregelen worden
genomen, groots aangekondigde salarisherzieningen betekenden voor het overgrote deel
alles . . . . ^behalve opslag ! !
Extra verlof (twee dagen) na dertig dienstiaren, ambtenaarschap in de zin der Pen-
sioenwet, incorporatie van dit en van dat gevaar van aanslag op eigen gespaarde
gelden
Het is een warreling van schrikbeelden, waaruit de tegenwoordige ambtenaar bijna
niet meer weet te komen en de ondertoon van alles is:

GEEN RECHTSPOSITIE, DOCH V E R S O B E R E N !

TER VERGADERING!
Het is over deze zaken, dat wij besloten hebben deze maand twee openbare vergade-
ringen te beleggen, onder de leuze :

„Geen chaos, doch een hechte rechtspositie"
Toont Uw medeleven met dit streven en komt in groten getale naar de hieronder /aan-
gekondigde vergaderingen, welke een antwoord zullen zijn op de huidige vraagstukken.

A M S T E R D A M :

MAANDAG 19 APRIL A.S.
in „De Rode Leeuw", Damrak.

S p r e k e r s ?
P. RIETVELD,
Alg. Voorzitter van de A.B.A.C.
Onderwerp: „Oorzaak en gevolg
der ontreddering... en de uitweg".

J. F. HAGE,
Lid van het Hoofdbestuur.
Onderwerp:

„Ons spaargeld in gevaar".

Aanvang 8 uur.

D E N H A A G :
MAANDAG 26 APRIL A.S.
in de Nieuwe Zaal van Hotel „Po-
mona", Molenstraat 51.

S p r e k e r s :
J. SLAGTER,
Voorzitter Afd, A'dam en lid van
het Hoofdbestuur.
Onderwerp: „De toekomst van de
arbeidscontractant

en onze Bond"
J. F. HAGE,
Lid van het Hoofdbestuur.
Onderwerp:

„Ons spaargeld in gevaar".
Aanvang 8 uur.
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Hierraede heb ik de ©er U te berichten, dat eind 1945 t©
werd opgericht de Algemene Bopd van Arbeidscoa-

tractanten is Overheids- en Seiai -overheidsdienst * Het doel
van de bond is in hoofdsaak om te voorkouen» dat arbeidscon-
tract anten in overheids- of semi -overheidsdienst, zonder iŝ d-
delen van bestaan komen* Spoedig na de oprichting had de
A.B.A.C. 1500 leden, terwijl het bestuur zich op een neutraal
standpunt stelde. In de laatste tijd echter helt het bestuur
over naar het coramunisme. hetgeen tot gevolg heeft, dat hot
ledental steeds dalende is en thans ongeveer 600 zou zijn»
Het merende©! hiervan is afkomstig uit den Haag»

De A.B. A. C. geeft een maandblad, uit, genaaxod "de Arbeids
contractant", dat enig© laaanden in verband met finautiele moei
lijkheden ni©t is* verschenen, doch sinds November 1947 weer
regelmatig verschijnt.

Als voorzitter van het hoofdbestuur treedt op pieter
RHTVEII3. gels» 8 Augustus 1913 te »s-Gravenha©e, arbeiasoon-
tractant aan het Rijles bureau Metalen, wonende Nieuwe School-
straat 81 Den Haag. Rietveld, die een behoorlijk spreker Is»§
maakte op zijn bureau propaganda voor het coioriuniüiae, doch
na een waarschuwing van de Directie, is hij thans voorsichtig
in zijn uitlatingen. Hij aou tevens Z®QT gekant zijn tegen
het Koninklijk Huis.

De functie van vice-voorzltter van het hoofdbestuur
wordt vervuld door J.S7JIGTER. wonende Erugerstraat 5 I te «aa-
eterdam.

Ik moge U verzoeken mij wel in k©JEinis te willen doen
stellen met de personalia, politieke oriëntering en verder van
belang zijnde gegevens beireffende genoesde J. slag ter, wasaybij
ik tevens gaarne zal vernemen of t© Aissterdsia ook een afdeling
van de A»B*A.C* bestaat. In bevestigend geval verzoek ik ïï
te doen inlichten oiatrent d© namen en bijzonderheden van d©
bestuursleden, benevens omtrent de door de afdeling gevoerde
actie .

HOOBD'VAU m CSRÏRAIB

Namens d©»e:

J »G .Crabbendata.
A,an de Heer Hoofdcoranissaria
ran Politie,
te
JL M S .T E - R p A K.'

i



I.D.
D E N HA A G.

Doss.13/309.

Betreft;
De Algemene gon
van Arbeidscon-
tract anten in j
Overheids- en l
semi-overheids-j
dienst. f

BUREAU
M./-V<P fG E H E I

Dezerzijds is een onderzoek ingesteld
an&en in Overheids- en semi-Over

i//-

..î HfSMöaWidsdienstT^
Deze bond stelt zich in hoofdzaak tot doel om te voor-

komen, dat arbeidscontractanten in overheids- of semi-over-
heidsdienst, zonder middelen van bestaan komen.

Het Hoofdbestuur van deze bond, kortheidshalve ge-
naamd: A.B.A.C., is als volgt samengesteld:

1
~ V U wX <y JU u u \y JL *
gieter RIETVELD, geboren te 's-Gravenhage, 8 Augustus

1913, ambtenaar op arbeidscontract aan het Rijksbureau Me-
talen, wonende Nieuwe Schoolstraat 81 alhier;

- Ie.Secretaris:
jacobus josephus DE ROO, geboren te 's-Gravenhage, 12

April 1889, van beroep ambtenaar op arbeidscontract Depar-
tement van Defensie, wonende Groenteweg 7 alhier;

3e. Penningmeester:
,\f VAN DER ELIPT, geboren te Rotterdam, 9 October
"11907, ambtenaar Rijksbureau Chemische Producten, wonende
Hulsthorststraat 176 alhier..

Vic e -Vo or z itt er t
n m J.SIiAGTER, wonende Krugerstraat 5 I te Amsterdam
U i(Verdere personalia onbekend). ~

2e.Seeretaris:
> l Jan de VROOM, geboren te Amsterdam, 24 April 1915,
£» ambtenaar Rijksbureau Chemische Producten, wonende Vreest 'i
& wijkstraat 831 alhier.

2e.Penningmeester;
Marinus gerardus ORTGIBSS, geboren te Rotterdam, 29

Novemoer J.ÖÖY, van beroep kantoorbediende, wonende Van Aers-
senstraat 95 alhier.

Commissaris:
johanneslgêderik HAGB, geboren te 's-Gravenhage, 10

October iyiï>, van beroep technisch ambtenaar aan een Rijks-
bureau, wonende Pansierstraat 17 alhier.

De A.B.A.C. is in het eind 1945 opgericht en telde
spoedig na de oprichting + 1500 leden, die voornamelijk
uit Den Haag afkomstig zijn. Het bestuur stelde zich aan-
vankelijk op een neutraal standpunt. Het bestuur heit̂ thang.
qxsr naar de rjiifating van het communisme, met als gevolg,
dat het ledenaantaTTstèeds In't!a±Bn*fflijn is. De A.B.A.C,
zou thans een ledenaantal van + 6ÖÖ hebben.

Het XxÏHiisED Orgaan van 3e A.B.A.C. "De Arbeidscon-
traotant" is enige maanden door gebrek aan contanten niet
verschenen. Met man en macht heeft men moeite gedaan om
het orgaan weer te doen verschijnen, met gevolg, dat het
sedert November 1947 geregeld maandelijks verschijnt.

Omtrent de voorzitter, J.RIETVELD, zij vermeld, dat
hij werkzaam is aan het Rijksbureau voor Metalen, geves-
tigd Bezuidenhoutseweg iralhler": Onder~g?aelrfcT termen
maakt hij alêaar wel eens propaganda voor het communisme.
De laatste maanden is hij echter zeer voorzichtig, omdat
hij terzake door de Directie is gewaarschuwd.

Rietveld is een behoorlijk spreker en weet daardoor
sommigen te imponeren. Hij drinkt veel en is vaak beschon-
ken. Hi3 zou tevens zeer gekant zijn tegen het Koninklijk

-Huis-

§
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Huis.
Omtrent de 2e.secretaris, J.DE YEQOM» zi3 vermeld, dat

zijn naam in 1946 voorkwam op de candidatenlijst voor de
Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de C.P.N.

De namen van de bestuursleden komen in 13¥""lT3mïni8tra-
tie van de P.R.A. alhier, niet voor.

Blijkens de Politie-administratie alhier, werd tegen
Rietvel*voornoemd, in 1934 proces-verbaal terzake dief-
stal opgemaakt.

De namen van de overige bestuursleden komen in de
Politie-administratie alhier, niet voor.

Verzonden op 19 Januari 1948
aan: G. V. D.


