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No. 15190-49. AjLpvy^ 28 April 1950,

Onderwerp: Vereniging voor Ambtenaren.
^ in-

VEBTROTJWELIJK. 29APR.1950

' Ten vervolge op dezerzijds schrijven no. 1519b-49,
/Uw nr. 62666 d.d. dd. 20 Februari 1950 ,r kan worden bericht, dat op 19

3 Juni 19̂ 9 *' April 1950 door de Vereniging voor Ambtenaren (V.V.A.)
in "Krasnapolsky" te Amsterdam een ledenvergadering

O is gehouden.
Deze vergadering, die gepresideerd werd door de ver-

x$ enigingsvoorzitter, G-erke Rgmke van, DIJK (geboren te
Amsterdam, 50-9-1899), werd bijgewoond door totaal 15
ambtenaren. Het doel van deze vergadering was het be-
zien van de wenselijkheid en mogelijkheid van het
voortbestaan van de V.7.A.
De aanwezigen, die over het algemeen niet optimistisch
bleken te zijn ten opzichte van de verdere bestaans-
mogelijkheid, spraken zich niet uit voor opheffing der
vereniging.
Na uitgebreide besprekingen werd besloten, de vereni-
ging niet te liquideren, echter wel alle werkzaamheden
stil te leggen tot de tijd van invoering van de Wet,
waarbij alle ambtenaren verplicht zullen v/orden, zich
te organiseren in een vakvereniging. Omstreeks die
tijd zal de V.V.A. dus zijn werkzaamheden hervatten.
Tijdens de besprekingen werd medegedeeld, dat in verband
met de actie voor ledenwerving in het begin van 1950,

O waaraan een prijsvraag was verbonden, met als prijs
een rijwiel (of ander gebruiksvoorwerp) ter waarde van
fl. 150,—, 9000 circulaires onder de ambtenaren zijn
verspreid, Aan deze circulaire was een strook gehecht,
waarmede men zich kon opgeven als lid der vereniging.
Van deze 9000 exemplaren is geen enkele ingevuld terug-
ontvangen.
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-Naar aanleiding van bovenaangehaalde brieven kan net vol-
yj gende omtrent de Vereniging voor Afflb, t ftT1 %''•ƒ"•' worden mede-

gedeeld. ' -

Het bestuur der vereniging bestaat vanaf de oprichting in
Mei i94ïT uit de volgende personen:

>C l Gerke Epmkea van DIJK, geboren te Amsterdam, 30-9-1899,
U kantoorbedienairbureau Sociale Zaken, wonende chasséstraat

p. IV* 107-1 te Amsterdam, \roji3»é**«Ji.
Hij is belijdend lid van de Gereformeerde kerk, doch. niet
aangesloten bij een politieke partij. Hij heeft vooruit-
strevende opvattingen maar hij is beslist anti-communis-
tisoh4en tegen de S.V.C., waarvan hij kort na de bevrij-
ding lid was, heeft hij bezwaren wegens de communistische
.invloeden in deze organisatie.

<i_ l Albertus Adrianus WEIJD1, geboren te Amsterdam, 18-4-1904,
ambtenaar bureau Sociale Zaken, wonende Haarlemmermeer-

f) \^ straat 157-1 te Amsterdam, secretaris.
V' Hij is niet aangesloten bij een kerkgenootschap en evenmin

bij een politieke partij. Hij kan gerekend worden tot de

1 aanhangers van de P. v. d. A.Jan HEINTJES VAN YBERSSM , geboren te Amsterdam, 11-8-1902,
ambtenaar bureau Sociale Zaken, wonende Marathonweg 65-111
te Amsterdam.

O K* Hij is niet aangesloten bij een kerkgenootschap. Vóór de
oorlog was hij lid van de Liberale partij en behoort thans
vermoedelijk tot d"e V. V. D., althans is hij de beginselen
van deze partij toegedaan.
Rudolf Cornelis DOLLEE. geboren te Rotterdam, 8-2-1902,
informator sociale Zaken, wonende Hunzestraat 109-II te
Amsterdam.
Hij is lid van de N. H. kerk en kan voor wat betreft zijn
politieke opvattingen gerekend worden tot de aanhangers
van de partij van de Arbeid.

De vereniging telt in totaal 2^l_.ledenr allen ambtenaren
van de Gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken te Amster-
dam. De contributie der leden bedraagt Fl. 1,50 per maand.
In andere plaatsen in het land zijn geen afdelingen der
vereniging opgericht, hiertoe zijn ook nimmer pogingen
aangewend.

De doelstellingen der vereniging zijn uitgedrukt in 4
punten, t. w.:
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1. Betere levensvoorwaarden voor de werkers in Overheids-
dienst;

2. Snellere beslissingen ten aanzien van salaris- en
ar b e i d svo orwa ar d en;

3. Bestrijding der .ambtenarij;
4. Geen vakorganisatie als politiek instrument, maar op

zakelijke grondslag.

De voornaamste figuur in deze organisatie is wel genoemde
Van DIJK, een vrij fanatieke man, die om vermeende persoon-
lijke aohteruitstelling bij bevorderingen er toe gekomen
is, deze vereniging op touw te zetten om te strijden voor
betere maatschappelijke verhoudingen, speciaal voor ambte-
naren. Hij is bij zijn collega's een gewild iemand en uit
sympathie voor hem zijn een twintigtal collega's hem gevolgd
Dit zijn mensen, die vlak na de bevrijding een korte tijd
georganiseerd zijn geweest in de E.V.C., doch als lid heb-
ben bedankt en thans niet bij een vakorganisatie zijn aan-
gesloten, en ambtenaren, die nimmer georganiseerd zijn ge-
weest (bij bedoelde dienst voor Sociale Zaken is het groot-
ste gedeelte der ambtenaren, n.l. 60$, niet georganiseerd).
Na de bij dezerzijds schrijven no. 1519a-49, dd. 19-5-1949,
gerapporteerde vergadering zijn geen ledenvergaderingen
meer gehouden en heeft de vereniging geen merkbare activi-
teit ontwikkeld. Aanvankelijk was het de bedoeling om aan-
sluiting te zoeken met de O.V.B., doch dit heeft geen door-
gang gevonden omdat naar de mening van het bestuur de
O.V.B.-ers zijn te beschouwen als een soort Tito-communis-
ten. De V.V.A. wil namelijk absoluut buiten de politiek
blijven en zich niet aangepaalde partij binden. Dit blijkt
wel duidelijk uit het feit, dat een aanbod van V.V.D.-zijde
aan de V.V.A. voor financiële steun op voorwaarde, dat de
organisatie dan in een soortgelijke verhouding tot de V.V.D.
zou gaan staan als het N.V.V. tot de P.v.d.A., onvoorwaar-
delijk werd afgewezen, ondanks de financiële moeilijkheden
waarin de vereniging^verkeert.
Kortgeleden is door één der bestuursleden het voorstel ge-
daan om een ledenwerf-campagne te beginnen en daaraan een
attractie te verbinden, b.v. een gratis rijwiel voor degene
die zich als 75e lid aanmeldt. Door het bestuur werd dit
voorstel echter niet aangenomen. Men was van mening, dat
een dergeli j ke actie weinig resultaat zal opleveren en
dat de vereniging gedoemd zal zijn, te verdwijnen. Men ver-
wacht, dat de financiële schuld, die ontstaan is door uit-
gaven voor drukwerken en zaalhuur in 1949, binnen afzien-
bare tijd door de aomtributie-gelden zal kunnen worden ge-
dekt, waarna men zal overgaan tot ontbinding der vereniging,
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Onder dankzegging voor het mij bij Ïïw terzijde
vermeld schrijven toegezondene aangaande de Vere-
niging voor Ambtenaren, «aarvan ik met belangstel-
ling heb kennis genomen, moge ik TT verzoeken mij
- indien mogelijk - nog nader omtrent deze vere-
niging te willen doen inlichten.

Gaarne vernam ik hierbij o.nu of de oprichting
van de vereniging nog steeds in een voorbereidend
stadltjm verkeert, dan «el of het reeds tot een de-
finitieve oprichting ia gekomen; in het laatste
geval zal ik hot op prijs stellen kennis te kunnen
nemen van de doelstelling en statuten dezer vere-

ï e ven s aal ik gaarne «orden ingelicht omtrent
de politieke oriëntering der voornaamste tot de
vereniging behorende figuren.

Indien ü gegevens bekend zijn aangaande pogingen
om ook in andere plaatsen in het land te komen tot
de vorming van afdelingen daeer vereniging, «al ik
hiermede gaarne in kennis worden gesteld,

mom TAK DE DXEH8Ï,
*> namens deze:

Aan de Heer
Hoofdeomissaris van Politie
te
AMSTERDAM.
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Verslag van de op 18 Mei 19̂ 9 te 20,00 uur gehouden open-
bare vergadering in gebouw Bellevue, alhier, belegd door de
Vereniging voor Ambtenaren.
Bekendheid hieraan Was gegeven door het verspreiden van pam-
fletten.
Als spreker was aangekondigd Mr. G, BERGSMA (verdere perso-
nalia onbekend) over "de noodzaak van het toetreden tot een
organisatie'1, terwijl ook het woord gevoerd zou worden door
G «R, van DIJK (Gerke Romkes -, geboren te Altster dam, 30
September 1899, waarover reeds eerder werd gerapporteerd.)

Aanwezig waren 25 personen ( 2V mannen en l vrouw). Er wa-
ren geen in uniform geklede personen aanwezig. De leeftijd
van de aanwezigen varieerde tussen de 35 en 55 jaar.
De zaal was niet versierd.
Capaciteit van de zaal ongeveer 150 plaatsen.

S
Te 20.15 uur opende de voorzitter RBIIJTJES van VEERSEN,
( Jan », geb, Amsterdam, 11-8-'02) de vergadering met een
woord van wegkom tot de aanwezigen, die ondanks de voetbal*
wedstrijd toch gekomen waren*
Hij betoogde, dat een bijeenkomst als deze noodzakelijk
was. om te komen tot Qpjichting van een Vereniging voor
Ambtenaren. Er is onder een groep ambtenaren een lauwe stem«
mïnĝ en"aanzien van organisatie. Een andere groep wil in
het geheel geen lid zijn, omdat zij van mening is, dat de
bestaande organisaties haar belangen niet naar behoren kan
behartigen» Het is daarom noodzakelijk te komen tot een
eni^ing voor Ambtenaren? waarvan Riiks-__, JPrpyinciale- en

eHte-aWienHr̂ Tïd kunnen worden» "" —*,,,-,,.
moefeïTeën vereniging hebben, waarin/de ambtenaar zich
behoorlijk thuis voelt 2e« zijn belangen behoorlijk wor«k

den behartigd 3e. hij op een hoger plan gebracht wordt en
*fe hij wat te vertellen heeft.
Het moet dus worden een strijdbare vereniging.

Hierna krzeg Mr. Bergsma het woord, (Bergsma staat buiten
de vakvereniging).
Men vraagt zich af - aldus Bergsma • of het gewenst is een
nieuwe organisatie op te richten naast de 3 bestaande en de
EVC<» Zeker is dat gewenst, daar de bestaande organisaties
politieke doelstellingen hebben. Wij willen, los van elke
politiek, de belangen van onze leden behartigen, dus zuiver
zakelijk» Bij de bestaande organisaties is dat onmogelijk»
Hier speelt de politiek of de godsdienst soms een belang*,
rijke rol, zodat de zakelijke belangen daaraan ondergeschikt
worden gemaakt. Waarom zou het niet mogelijk zijn, dit zuivel
zakelijk te bekijken» Wij hebben een goed voorbeeld aan de
Onderofficiers-vereniging "Oneer Ons", die prachtig wer<fc
verricht.
Spreker oefent hierna felle crltiek uit op de EVC als werk-
tuig van de CPN, die met haar stakingspolitiek» de opbouw
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* van ons land na de bevrijding sterk heeft tegengehouden* En dit

op bevefc van een buitenlandse mogendheid, die hier door ellende
en armoede het volk rijp wil maken voor het communisme»

l De statistiek zegt, dat 60$ van de arbeiders ongeorganiseerd is.
Laten we nu maar zeggen 50$, dan kunnen we op het ogenblik be-
leven, dat hier vier organisaties in het Georganiseerd Overleg
zitting hebben, die als minderheid over de meerderheid (die on-
georganiseerd is) beslissingen nemeb.
Wat is nu de reden, dat men zich niet organiseert?
Velen vinden de orggnisaties heden te groot voor strijdorganisa-
ties. .Er is geen contact meer met de leden en het bestuur. Ze zijr
te ver van elkaar verwijderd. Velen ook voelen, dat ze praktisch
niets te vertellen hebben* Er wordt van boven over hen beslist
en als ze eens een keer hun mond opendoen en critiek leveren,
dan wordt h«n het zwijgen opgelegd of ze krijgen een briefje
thuis, dat op hun aanwezigheid geen prijs meer wordt gesteld»
De reden daarvan is. dat de organisaties politiek zijn ingesteld*
Wij moeten daarom als ambtenaren beginnen alles zakelijk te be«*
kijken* Ons aanzien moet versterkt worden en wij moeten formeler
zijn* Dan zal men meer tegen ons opzien,
Het zou niet onmogelijk zijn, dat het lidmaatschap van een orga*
niiatie verplicht wordt gesteld. Ir werd lnd«r#tijd door een
hoofdbestuurslid van een organisatie al gesproken over "mee-pro-
fiteren" en "klaplopen", Wij zullen hopen, dat het zo ver niet
komt, anders zouden we weer als gedurende de bezetting, toen we
het NAF kenden, niets meer te vertellen hebben,

Vervolgens sprak G*R* van DIJK.
Hij betoogde, dat hij direct na de bevrijding actief werkzaam
is geweest ais bestuurslid van de EVC voor Sociale Zaken, ̂ De
eenheidsgedachte had hem daar gebracht. \n e chter bleek, dat de politiek een grote rol ging spelen en

het niet mogelijk was, daar tegen op te tornen, had hij als be«*
s tuur s lid bedankt» Dit was in Januari 19̂ -7 .
Nadat ook gebleken was, dat Jiet niet mogelijk was in. andere be-
staande organisaties met vrucht te, wfrk^n, was men in Augustus
lffi7'"MitgaiïM .g'lÉËf'taEfr te. leggen" 'iet: kleinere bestaJiuL -̂ ii'n n 2" •"•«« "̂̂ •"••""•-'•••̂ •'r- T..™-!.». -r,n. .„.„.r-,., ...... -ir iiT-nra|ffgn|inrMiir nmmnr-Tn- -i nvTfFi •rrnnrr^, Jg" ------- " ----- r—r n-

fieT» Ook daar bleek men poTrcieke gedachten te ne
meffnu ongeveer 2 jaar bezig is om te komen tot .

moeten ons niet' HFeengroteum'moKmmin** NI nu ••umini t\»m \ i MM 11, M i | i umi i' I M I I i i i ^ ^ j » • w *rf

organisatie aansluiten, omdat 60/5 der werknemers ongeorganiseerd
is.
Het is daarom wenselijk even in te gaan op de volgende vier pun«
ten:
Ie.Betere levensvoorwaarden voor de werkers in Overheidsdienst*
2e«Bestrljding van de ambtenarij.

.Snellere beslissingen»

.geen vako»faa*satie als politiek instrument*

In verband met punt l en 9 sprak hij over de ambtenaren als de
k414ne man, die altijd maar in een hoekje wordt gedrukt en die
toch zo belangrijk is in het geheel, over de loonsverlagingen»
over de theoretisch^ afgebakende functies, waarbij hij vergelijkin
gen maakte met de particuliere bedrijven, waar ze veel beter de
juiste man op de juiste plaats weten te plaatsen* Verder sprak
hij over de salarisgr^en , die het werk niet meer animeren.
Over punt 2 meende hij te moeten zeggen, dat er te veel plaatsen
bezet worden door mensen, die voor hun werk niet geschikt zijn,
maar daar door relaties gekomen zijn*
Tot slot betoogde hij: %

Wij willen het belang van het bedrijf en daarom geen politieke
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maatstaf maar zakelijkheid. Met de Dienstcommissie en het
Georganiseerd Overleg komen we niet verder, want alles wordt
ons toch van boven af opgelegd al hebben we een adviserende s*i
stem* Wij moeten komen tot meer persoonlijkheid en tot een
concreet zakelijk begrip en wij willen een behoorlijke basis t
leggen.

Na de toespraak van van DIJK werd door een der aanwezigen de
vraag gesteld of in de vereniging personen toegelaten zouden
worden, die zich tijdens de bezetting on-vaderlands hebben
gedragen,
Hierop antwoordde de voorzitter, dat deze personen zouden wor-
de geweerd»i.
Door een zekere De VRIES werd gevraagd, of het verkeerde
voorlichting was ofl «en kwestie van onwetendheid, dat men niet
op de hoogte was van het bestaan van het Ambteharen Centrum,
dat zich op hetzelfde standpunt stelt als hier wordt verkon**
digd» Spreker propageerde aansluiting bij dit Centrum*
De voorzitter antwoordde, dat hij indertijd wel in contact
was gebracht met dit Centrum, maar dat volgens toen verkregen
inlichtingen, dit Centrum zich uitsluitend bezig hield met
Intellectuele ontwikkeling*
Ĥ  ̂||zocht De VRIBS de nodige Informaties te willen verstrek
ken, zodat men het é*è*n en ander kon bestuderen. Men was dan
nog altijd genegen contact op te nemen*

Hierna volgde een pauze» In de pauze was gelegenheid zich op
te geven als lid. De oentributie bedraagt f«l,50 per maand»
Van deze gelegenheid werd door enkele aanwezigen gebruik ge*»
maakt«

Daar de aanwezigen elkaar kenden, ontstond er na de pauze een
min of meer gezellig samenzijn, waarbij men eikaars gedachten
uitwisselden.. Te 22«30 werd de vergadering besloten»

< Het geheel gaf een bej,cJb,aafd,§„indruk. Er werden geen wanklan-»
Jken vernomen. Alle aanwezigen begaven zich rustig naar huls*
Einde»

Tevens verzonden aan!
I„D« R'dam.

I «D.'s-Hage,
I»D, Utrecht.
I*D. Groningen,
I.D. Haarlem»
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