BOND VAN NEDERLANDS OVERHEIDSPERSONEEL.
Af d. G.E.B., Kloveniersburgwal 139Amsterdam, 14 Januari 1954.
Waarde Makker,
Met voldoening kan worden vastgesteld, dat het ledental van
de B. N. O. P. zich in stijgende lijn "beweegt.
Verheugend hierbij is, dat ook onze afdeling de G.E.B., dank
zij het werk van enkele makkers, hierin haar aandeel heeft.
DIT IS ECHTER NIET VOLDOENDE ï l
De praktijk leert ons, dat de omstandigheden steeds gunstiger
worden voor onze bond om zich belangrijk te versterken, doch
dan zullen meerdere hun schouders er onder moeten zetten.
Het is daarom dat het bestuur besloten heeft een bijeenkomst
te beleggen met een kern van leden, v/elke haar inziens tot de
beste van onze afdeling kunnen worden gerekend, om met elkaar
te beraden, hoe wij de beste resultaten kunnen bereiken.
Ook U rekenen wij daaronder en nodigen U hierbij uit voor deze
bijeenkomst, waar v/ij tevens het nuttige met het aangename willen verbinden, door na een korte bespreking over de gang van
zaken in onze afdeling, o. a. verslag over de onderhouden met
de afdeling Arbeidszaken, en het maken van een plan voor de
ledenwerf -actie, de geestige Poolse film:
"DE
S C H A T "
te vertonen, terwijl in de pauze een kop koffie zal worden
aangeboden l
OOK UW ECHTGENOTE IS HIERBIJ VAN H'.RTE WELKOM,
Deze avond is vastgesteld op;
WpEN5DAG_27_ JAJTOARI, a, . a_._
in^ ons[ JBondskantoo_r_, Opxe^nie^sbur^wa^lj^j,. &ttyang__
Wij rekenen op Uw medewerking.
namens het Bedrijf sbe stuur
van de G.E.B, der B. N. O.?.,
J. W. Vos, voorzitter,
H. W. Stenacker, secretaris.

ACD/
üupf.

RAPPORT VAN E
AAN HB

j DAT.
j

Ho.:

15411 PA

Betr.:

Illegale afd. G.E.B.-C.P.H.-OVERHEID.j Gode
"-•-...

1 1 MRT. 1954

(CO 127719)
-

-

.. .

5

Typ.H.
Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd het volgende
vernomen.
Gedurende de gehele maand Februari 1954 is het bestuur van de Illegale
afdeling G.E.B, der C.P.ïf .-OVERHEID niet, zoals gebruikelijk in huiakamerverband, bij elkaar geweest.
De oorzaak hiervan ia voornamelijk toe te schrijven aan de omstandigheid, dat
door drukke werkzaamheden in zijn
bedrijf (GEB) verhinderd waa. Zoals wel bekend zal zijn was het ten gevolge van de vorstperiode met de gasvoorziening in Amsterdam een beetje precair geworden.
De werkmensen, hierbij betrokken, hebban tóen bijna dag en nacht moeten
werken, ora de gasvoorziening gaande te houden en genoemde
maakte toen zoveel overuren, dat hij zelfs een week van 140 uur had.
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Bijeenkomst kader Overheid Q.P.N.

Met medewerking van de ID te Amsterdam werd het volgende vernomen. Op de avond van 17-3-'54 is er in gebouw "Felix Meritis " te Amsterdam een bijeenkomst van kaderleden van de
OVERHEID-üPN gehouden.
Aanwezig waren 14 personen, onder wie
.
,
,
, S iep GEUGJES
voerde als eerste het wcord en zeide het volgende :
Het jaar 1954 is geen oorlogsjaar geworden, zoals Amerika gedaoht had. Op 26 April a.s. komen de grote 5 bijeen, dus ook
China. De werkelijke oorzaak, dat de grote 4 bij elkaar gekomen zijn, is een eoonomische crisis in Engeland. Engeland heefmaling aan Amerika en handelt toch met het Oosten.Frankrijk wil
Ohina ook aan de oonferentiëtafel hebben, met het oog op de
oorlog in Vietnam. In Geneve zal de verhouding dus 3-2 zijn.
Tevens is hieruit het bewijs te putten, dat China niet langer
de agressor is. Rusland zal nimmer het EDG erkennen. De wens
van dte volkeren is vrede met Rusland, met uitzondering van de
Amerikaanse kapitalisten. De Sowjet-Unie wenst ten koste van
alles een collectief veiligheidsstelsel. De burgerlijke pers
probeert de resultaten van Berlijn te kleineren.
Onze regering heeft, onder de druk van Amerika, als eerste het
EDG-verdrag getekend. Ook Spanje ontmoet meer en meer ekenning
Het Partijbestuur heeft opgeroepen, protesten te laten horen
tegen legering van Amerikaanse troepen in Nederland, maar nog
niet een bedrijf heeft hieraan gevolg gegeven. Deze heren zullen ons geld genoeg gaan kosten.
Het Partijbestuur heeft de illegaliteit opgeheven, welke ons
honderden leden heeft gekosTIAlleen de top-groepen werken
thans nog, maar aan de basis ligt de zaak dood.
De invloed van de partij in Nederland komt overeen met 6^,maar
in Amsterdam is het 23^.
Wij moeten dus maling hebben aan het "Ambtenarenverbod" en all
partijgenoten in het werk betrekken. Zoals de zaken thans ligg
lopen wij achter de feiten aan.
Met de aanval van de K.V.P. op de P.v.d.A. ligt de zaak z6, da
er thans een economische crisis dreigt. De K.V.P. doet haar
werk onder druk van Amerika. De P.v.d.A.-aanhangers komen in
het geweer, dat bewijst hun vergadering. De Romme-brochure wor
uitstekend verkocht en er zal een 2e oplage van komen.
Siep GEÜGJES. De verkiezingscampagne verloopt over de gehele
linie zeer slecht. EJpmoet elke week een verkiezingskrant worde
uitgegeven. De topgroepen dienen iedere 14 dagen te vergaderen
en om de week huisbezoeken af te leggen.
Ondanks alles nemen de perspectieven toe.De actie voor het behoud van de 5e Mei is voer de communisten een groot aucces geweest. Het vorige jaar stonden zij alleen, maar thans is de
gehele bevolking in opschudding. Wij moeten proberen, hieruit
een verkiezipganverwHTITH^g te halen. De arbeiders dienen bewus
gemaakt te worden, op ons te stemmen. Vooral de Romme-brochure
moet zoveel mogelijk worden uitgezet. Elk bedrijf moet zijn
eigen verkiezingsmateriaal uitgeven en bovendien desnoods huis
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huiskamervo^stellingen met film geven. Dan zullen wij zeker
winat uit de verkiezingen halen.

E.d.d. 25 Maart 1954.
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Met medewerking van de I.D te Amsterdam werd het volgende verslag
ontvangen*
Op de avond van 6*7*1954 was er een bijeenkomst van politiek-secretarissen der CRT-Overheidsaf delingen en enige B. N.O. f .-functionarissen
in gebouwMFelix Meritis1* te Amsterdam*
Dergelijke bijeenkomsten worden in de regel om de 14 dagen gehouden.
Aanwezig waren t

,die het woord voerde,zeide,dat met deze vergadering een uitzondering was gemaakt,meer uitgebreid bijeen te komen met B.n.o»P.-functionarissen, doe h dat diettemin de voorzorgsmaatregelen ten aanzien van
de C.P.N.-Overheid zouden blijven bestaan*
In Amsterdam is volgens spreker een scherper wordende beweging te bemerken op politiek en op economisch terrein.Er zijn overal weer stakinger
gepaard aan een strijd voor verhoging der lonen*
Amerika oefent een enorme druk uit op de rest van de wereldtdringt zich
overal in en dwingt alle landen,zich aan haar te onderwerpen*Ondanks
alles heeft Amerika echter niet kunnen voorkomen,dat China nu toch aan d<
conferentie tal el zit en dat komt,omdat ook de kapitalistische landen
handel willen drijven met Oost-fiuropa en China*
In Nederland is de voorwaarde aanwezig,tot grotere activiteit te komen.
De strijd voor de 5e Mei heeft bewezen,dat er mogelijkheden zijn.
TJit de laatste stakingen wordt een zekere eenheid geboren.De strijd voor
behoud van da nationale zelfstandigheid moet ten volle gevoerd worden en
hierin moet de partij leiding nemen*
De loonstrijd kan scherp zijn,maar hij werpt vruchten af .want de arbeide:
worden steeds sterker en de partij dient de leiding van éearbeidersklass*
op zich te nemen.
Bij de Overheid zijn de laatste jaren succesvolle acties gevo»rd.Momente
heerst bij de Brandweer en de Handelsinrichtingen grote ontevredenheid.
De tram-actie ging verloren,doordat de partijgenoten geen juiste leiding
aan de zaak gaven.Gebleken is,dat de "partij** nog steeds niets geleerd
heeft van al deze acties.
Het partijwerk bij de Overheid moet gereorganiseerd worden.Wij moeten
geen afzonderlijke,bedrijfsgewijze eisen gaan stellen,maar een algemene
eis voor de gehele Overheid.Er is door het Partijbestuur geen algemene
looneis voor het gehele Nederlandse volk voorgeschreven,doch elk bedrijf
waar de kansen gunstig liggen,dient met zijn eisen te komen.
De partijleiding zal een huishoudboekje uitgeven.Maar wat voor eisen
moeten wij stellen ?
Het partijwerk moet worden verbeterd,de Partij moet leiding geven aan de
acties,er moet een betere agitatie komen.
De bedrijfskranten moeten in alle bedrijven worden uitgegeven.Samenwerkii
met de H.V.V.-ers is thans noodzakelijk geworden.Bij de Overheid moet de
eenheid tot stand komen*
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zi$ede,dat voor de W.S.B.Z.een algehele loonsverhoging
aan de orde moet worden gesteld en g-een afzonderlijke voor "bepaalde
groepen.
was eveneens van mening,dat de bedrijfskranten
moeten uitkomen»Voorts dient er volgens hem bij de P.T.T.een loonactie
te worden gevoerd voor I0;ï verhoging in het gehele land.Yoor de vacantie
toeslag moet een ïainimum-eis worden gesteld van F.75»was van mening,dat«#ijM thans tot de aanval moeten overgaan
Wij dienen een neerslachtige houding te laten varen»
Ten aanzien van het Mandement van de Bisschoppen zei spreker,dat het
P.v.d.A.bestuur g,en stelling neemt in deze kwestie.Eij voegde hieraan
toe,dat de "partij11 de leiding moet nemen in een strijd voor een andere
regering.
Wij moeten,zo zei hij verder,aan onze actie een politieke strekking geven.
In Ató^sterdam moeten de eisen voor het gehele Overheidspersoneel gelijk
zijn.
Wij moeten,zo zei hij,de politieke staking kiezen en vooral ook in het
bedrijf politieke opklaring geven.
vond,dat het Rijkspersoneel zich moet richten op de
leden van de A. B. V. A., omdat de B.IT.O.P.geen invloed heef t.Er dient volgens
deze spreker beweging te komen via de A.B.V.A.
Hij zei verder,dat "De Waarheid" geheel zonder geld zit en zijn schuldeisers niet kan betalen.Er moet dus in ieder geval geld komen.
*zei,dat de Tramgroep na de laatste actie door de Partij geheel
los gelaten is.Wat de vez-hoging der Tramtarieven betreft,is volgens deze
spreker in "De Waarheid" veel te weinig geschreven.
(adm.I.D Asd.bekend) van d e Tram is helemaal terneer geslagen en
zegt nu,dat hij 40 jaar voor niets gewerkt heeft.
_ z^e in zijn beantwoording,dat er nog meer bijeenkomsten zullen
komen ovor" de looneis.Zaterdag (10.7«'54) komt het Bondsbestuur van de
BNOP bij elkaar.Wij moeten een gezamenlijke eis stellen.Het geldgebrek
bij "De iïaarheid" is zeer groot.De nood is inderdaad hoog gestegen.Wij
moeten met de "Vliegende Brigade" op stap.
Vrijdag 9«7-54 komen wij bijeen in de Ie van der Helststraat bij de Gerarc
Doustraat,ter bewerking van de Ferdinand Bolbuurt en een week latsr in
de Borgerstraat (nummer 155 ?i) "ter bewerking van de Kinkerbuurt.
was nog van gevoelen,dat de politiek-secretarissen een beetje
meer op de voorgrond in het bedrijf moeten komen en wat openlijker moeten
optreden*
Tenslotte waa,jt hijzelf,zoals hij het noemde,zijn baantje er ook aan»

E, 16 Juli 1954»
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Het medewerking van de I.D* te Amsterdam werd d.d* 1-11-1954
het volgende verslag ontvangen.
Op Zondag, 31 October 1954, werd in de oantine aan de zijde
van de Prinsengracht van het gebouw "Felix Meritis" te Amsterdam een conferentie gehouden van.het O.D» OVERHEID der
C.P.N.
_
- - - - Toen er te 10*30 uur werd aangevangen, bleken 30 bezoekers
ter conferentie aanwezig te zijn, onder wie één vertegenwoordiger van het dagblad "De Waarheid", die niet van naam bekend is.*
Kaar later in de conferentie werd medegedeeld, zou er een artikeltje over deze conferentie in "De Waarheid" komen.
Ter gelegenheid van de bestuursverkiezing, welke tegen het
einde van de conferentie plaats vond, werd medegedeeld, dat
er niets opgeschreven mocht worden en dat "alles1* geheim was.
Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen:

Even voordat
een inleiding hield, zei
,
dat deze conferentie de eerste Overheids-conferentie sinds
1951 was en dat men nu de fouten zou kunnen zien van 3 jaar
illegaliteit.
Daarna sprak _
, die o.m. aeide:
"Het O.D. Overheid was voor het laatst in December 1951 bijeen. In 1951 beleefden wij het hoogtepunt van de «koude1» oorlog. De oorlog in Korea werd beëindigd door de invloed van de
Sowjet-Unie. Doordat men zich in Kederland niet heeft laten
onderwerpen aan de Amerikaanse kapitalisten, is men zich ten
opzichte van het "Ambtenarenverbod" vrijer gaan voelen. Thans
kan men een toenemend verzet constateren tegen de aceoorden
van Londen en Parijs* De massa*s in Europa komen tegen de
oorlogspolitiek der kapitalisten in beweging. Dat is geed te
merken aan de stakingen in Londen, welke tegen de Duitse herbewapening zijn gericht.
Het vredeswerk heeft in ieder geval zijn nut afgeworpen, want
het E.D.Ö.-verdrag sneuvelde er door. In 1951 was het hoogtepunt van de strijd tegen onze partij. Br is bij de Overheid
hard gewerkt door de illegaliteit. Als gevolg van de illegaliteit trad stilstand in de partij op, doch momenteel gaan
wij weer vooruit.
Wij moeten bereiken, dat de bevolking zich van Amerika afwend
en als deze ommekeer plaats vindt, moeten wij proberen, deze
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mensen tot ons te trekken* Kansen hiervoor zijn wel aanwezig,
omdat het anti-democratische blok In Nederland zwakker is geworden* re P.v.d.A* heeft haar eigen strijd; vooraanstaande
figuren staan niet langer onder druk van Amerika.
De loonstrijd neemt scherpere vormen aan en het gelukkig verschijnsel doet zich voor, dat de arbeiders hun strijd steeds
winnen. Eet gevolg hiervan is, dat de "partij1* onder de arbeiders voortdurend terrein wint*
De gestelde taak voor de Obligatielening van De Waarheid is
met 48# overtekend, bij het O «D. Overheid zelfs met 73£*
Wij kunnen constateren, dat ons werk niet zonder resultaat is
gebleven. Een zware strijd staat ons echter nog te wachten,
wanneer wij de overwinning, welke moet komen, willen behalen.
Het Mandement van de Katholieke Bisschoppen kan worden beschouwd als een begin van een aanval op de lonen der arbeider*
Hiervan getuigt ook de toegestane 6# loonsverhoging, welke de
regering echter niet verplicht heeft gesteld. In velerlei vors
wordt ook de "koude" oorlog weer opgeroepen.
Een voorbeeld hiervan is de komst van Amerikaanse troepen naai
Nederland* Aangezien de Ie Kamer haar goedkeuring nog aan het
voorstel moet geven, zal het geheel aan ons liggen, of de pi ai
nen doorgang vinden of niet.
Het gevaar van Duitse overheersing voor ons land wordt ook
acuut, want als de plannen tot herbewapening van West-Duitsland worden verwezenlijkt, zullen hier ook Duitse soldaten
komen .
Hoewel thans de werkloosheid nog steeds dalende is, cal hier
spoedig verandering in komen en een stijging vertonen*
Waar er ook Amerikaanse bedrijven in Nederland worden gevestigd, wordt het gevaar van een ineenstorten van de Nederlands*
afzet en markt in het buitenland bij een crisis in Amerika
zeer groot*
Wij moeten blijven strijden voor vermindering van de bewapening, het herstel van de democratie in Nederland en tegen
Duitse herbewapening*
Wij moeten trachten, de massa politiek te beïnvloeden. Hierbi
dienen wij als partij een politiek te brengen, welke geen oopy is van de vakbewegingspoli tiek* De communisten dienen persoonlijk een voorbeeld te zijn voor anderen in politiek denken en politiek reageren.
Het de bedrijfskrant gaat het thans iets beter.
Bij het G.E.B* springt de directie met het toekennen van gratificaties willekeurig om*
Wij moeten vechten tegen de slaafse onderworpenheid aan Amerika. De eenheid tussen E.T.C, en N.V.V. moet tot stand worde
gebracht. Onze politiek moet verbonden zijn met de bedrijfsbelangen. Er moet gestreefd worden naar de vorming van een
"nationaal eenheidsfront" . De kansen voor de vakbeweging liggen hier gunstig, want zij heeft voor 80$ binding met het bedrijf. De partijgenoten moeten de vakbeweging versterken en
de communisten moeten zich bij het vakbewegingswerk laten
leiden door de politieke lijn van de partij. De beste leden
dienen hier op de voorgrond te treden.
In de B*N*O.P. bestaat bij de leden ontevredenheid en critiek
over de leiding van het Hoofdbestuur en van de Amsterdamse
bestuurders. Doch in de ledenvergaderingen komt de oritiek oj
het bestuur nimmer naar voren, als gevolg waarvan de vakbe-

- 3weging verzwakt. Ook op onae partijgenoten, aangesloten bij
de A.B.v.A. (N.V.V.) moeten wij oritiek hebben» Er bestaan
wel persoonlijke contacten van deze leden in de A.B.v.A.,
maar voor een juiste werkwijze van de C.P.N, in de rakbeweging behoren deze leden aan de zijde van de partij te staan.
De voorzitter van de voetbalvereniging van de S.R.
staat niet langer bij
de partij, doch er naast.
De boekverkoop van "Pegasus" dient gestimuleerd te worden.
Met de krant "De Waarheid" wordt onvoldoende gewerkt.
Het contact tassen ons en andersdenkenden moet verbeterd worden. De strijd voor het bereiken van eenheid van socialisten
en partijgenoten is een strijd op leven en dood. De gehele
actie moet gericht worden op de socialisten, om hen te winnen
met ons gezamenlijk op te trekken.
Het getij verloopt thans gunstig voor ons. Aangezien de illegaliteit nog niet geheel is opgeheven, dient er voorzichtig
te werk te worden gegaan. Het in stand houden van de illegaliteit of opheffing daarvan moet per bedrijf bekeken worden.
Het democratisch centralisme in de partij moet hersteld worden, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Elke partijgenoot moet in het werk betrokken worden.
De organisatie dient per bedrijfsafdeling te geschieden. Hier
bij dient er op te worden gelet, hoe groot de betreffende
groep mag zijn, opdat de beveiliging toch nog goed werkt.
De discussiemogelijkheden moeten zo breed mogelijk zijn, met
handhaving van de discipline* Er moet een winterprogramma
voor de propaganda per bedrijf worden opgesteld. ledere groep
moet een zo groot mogelijke zelfstandigheid hebben en indien
het mogelijk is, moet ieder bedrijf een eigen politiek leven
leiden» Bij het kiezen van bestuursleden moet er naar worden
gestreefd, de juiste man voor de juiste functie te krijgen.
Ook moet onze partij zoeken naar jonge kaders j thans zijn er
vrijwel geen partijgenoten onder de 5o jaar.
Onze partij heeft met grote moeilijkheden te kampen. Er moet
hard gewerkt worden aan een goede scholing der leden.
heeft gefaald als
politiek-secretaris van O.D. Overheid.
De nieuwe leiding zal eens per week bijeenkomen.
De omstandigheden zijn thans gunstig een grote actie op touw
te zetten voor het behoud van de vrede. De aanval op het vormen van een West-Duits leger moet een centraal karakter krijgen. Ook dient er eenheid te zijn in de strijd tegen Romme*
Verder moeten wij strijden voor een eenheidscollege van N.V.V
ers en C.Ï.N.-ers. Het werk van de vakbeweging moet opgevoerd
worden en wij moeten een politiek voeren op lange termijn.
De eenheid tegen Romme moet gehandhaafd blijven.
De Duitse herbewapening moet van de baan en
dient te verdwijnen» Onze strijd moet
zich richten op een democratisch college (van B. & W. ?)" lot
zover
.
Pauze van J..U45 tot 12.00 uur.
Discussie;

vond, dat uit de rede van
de conclusie is te trekken, dat men er toe
moet komen vrije mensen te worden. Wij moeten in ons bedrijf

- 4een kring van sympathiserenden proberen vast te leggen. De
bedrijfskrant moet geregeld verschijnen. In de discussie met
andersdenkenden moeten wij voorkomen, hen te kwetsen, teneinde ben niet van ons af te stoten.
was van mening,
dat er vooruitgang in de discussie merkbaar was. Hij vond de
rede van
prima, in de politieke agitatie moet
de strijd tegen de nieuwe B.D.G. op de voorgrond komen.
De eerste taak moet zijn de bedrijfsgroep zelfstandigheid te
geven. De tweede taak is een juiste scholing, welke hij zeer
belangrijk acht.
(Betrokkene werkt thans weer als functionaris in de afdeling
P.W.).
Men kon z$ns inziens thans wel tot een beperkte openlijker
werkwijze overgaan en hij verwachtte, dat men nu zou tonen,
dat er bij O.D. Overheid leiding is.
merkt op, dat het nuttig is, wanneer er oritiek en zelferitiek is* De R.T.B* heeft volgens zijn zeggen
hard gewerkt bij de actie voor het behoud van de 5e Hei als
nationale bevrijdingsdag. Hij vond, dat aan partijgenoten een
taak moet worden opgedragen en dat er kansen zijn, partijgenoten te winnen.
zei, dat de S «R. gewonnen heeft van P .W. in
de actie voor de Obligatielening. De massa moet gemobiliseerd
worden»
Het behoud van de nationale zelfstandigheid is zeer belangrij
De E.V.C, heeft zioh z.i. nog niet voldoende laten gelden in
de strijd tegen de Duitse herbewapening en tegen deze houding
heeft de partij nog steeds geen protesten laten horen. Hij
stelde verder voor in Amsterdam een conferentie van vredeskracht en te beleggen over de herbewapening.
Ten aanzien van het orgaan "Politiek en Cultuur" was hij van
mening, dat hierin te veel politiek en te weinig cultuur is
opgenomen.
zeï, dat zowel de "partij" als de *vakbeweging" veel
fouten hadden gemaakt*
Hij zei verder, dat er in "Ons Belang1* veel partijgenoten zit
ten en dat "Ons Belang" gedeeltelijk onder communistische invloed staat.
Hij had critiek op artikelen in De Waarheid, welke door P.T.T
ers geschreven zijn, omdat er in opgewekt werd, vergaderingen
van "Ons Belang11 te bezoeken.
Tot slot zeide hij, dat er geruchten de ronde doen, dat er
met l Januari een loonsverhoging komt van 3#.
was van mening, dat de door Paul de GROOT gestelde taak
onder het publiek gebracht moet worden. Er moeten meer massademonstraties en meer kamervergaderingen (huiskamerbijeenkomsten) gehouden worden. Hij vond dat de bedrijfskrant te
weinig was verschenen. Hij stelde een uitbreiding van de partijgroepen voor.

- 5Pauze van 13*05 tot 13«40 uor.
Hij vond, dat de bedrijfskrant door de buurtafdelingen slecht
verzorgd werd bij de Overheid. Tegen de plannen tot vorming
van een Duits leger dient het verzet zo groot te worden, dat
het totstandkomen hiervan wordt verijdeld.
, die opmerkte, slechts sinds korte
tijd geleden partijgenoot te zijn, vond, dat er in het O.P.N,
werk bij de Tram langzaam beweging zit. Aangezien de dienster
van de mensen veelal slecht uitvallen, is het werken bij de
Tram voor de partij niet gemakkelijk.
vond, dat er snelle wegen aangegeven moesten worden, om tot uitvoering der opgegeven taken te komen. Hij vroeg zich af, of de partijgenoten
wel duidelijk het verschil zien tussen het portijwerk en het
vakbeweglngswerk en beantwoordde neteen zelf de gestelde
vraag, door te zeggen, dat bij de vakbeweging alleen vraagstukken van economische aard aan de orde komen. Hij vond ook,
dat het optreden van de partijgenoten in het N.V.V» nog onvoldoende was en dat de partij nog niet voldoende in het
N.V.V. was doorgedrongen.
was van mening, dat er gedurende de
bezettingsjaren beter gewerkt werd. Op de illegaliteit van
de Overheid had hij geen oritlek, integendeel, prees haar.
haalde de winstpunten voor de parti;
aan sedert de Provinciale Verkiezingen, zoals verwerping
E.D.G., loonsverbeteringen, gewonnen stakingen en de juiste
zienswijze van Paul de GROOT met de leuze "Eenheid tegen Homme", want kort daarna was het tegen de P.v.d.A. gerichte Mandement der Bisschoppen verschenen. Over de illegaliteit van
de Overheideafdelingen zei hij, dat deze weliswaar leden had
gekost, doch dit in verband met de beveiliging van Overheldsmensen het enig juiste antwoord van de partij kon zijn op
het Ambtenarenverbod.
Toorts sprak hij nog over bedrijfswerk.
was van mening, dat de vakbeweglngsfunotlonarissen vervreemden van de partij. Hij was voorts een warm
voorstander van heftige bestrijding van de nieuwe E.D.G. en
versterking van de verbindingen met de massa.
uitte zijn misnoegen over het feit, dat, indien ergens tegen geprotesteerd of stelling tegen genomen moet worden, de besprekingen, welke er aan vooraf gaan, te lang duren. Hij vond, dat in de eerste plaats onmiddellijk de massaorganisaties ingezet dienden te worden.
vroeg, waarom er geen ballotage-eommissie in
het leven werd geroepen.

- 6zei, dat P.W* sterker kan worden,
indien de werkzaamheden met meer leden worden aangepakt. Ook
hij was een fel tegenstander van een Duits leger en was van
mening, dat de strijd er op gericht diende te zijn, dat dit
leger niet tot stand komt.
G. GROOT ROBSSINK
zei, dat de inleiding van _
uitstekend was* Hij raadde aan, vooral de politieke
artikelen goed te lezen en pogingen aan te wenden, om de zogenaamde "middengroep" van de ambtenaren in de strijd te betrekken. Hij deelde mede, dat de A.B.v.A. de eis heeft gesteld, dat er met Januari nieuwe looneisen van het Overheidspersoneel in behandeling worden genomen. Ook deelde hij mede,
dat het ontsiagvoorschrift voor gehuwde ambtenaressen wordt
ingetrokken. In Amsterdam dienen de lonen voor het Brandweerpersoneel te worden verhoogd.
Be s trijd tegen de tweede E.D.G. zal zeer zwaar zijn. Hij
raadde aan, dat elk bedrijf zich uitspreekt tegen de nieuwe
S.B.G..
vond, dat de inzet tegen de nieuwe
E.D*G-, een groots karakter moet dragen. Be boekverkoop dient
gestimuleerd te worden. Ook pleitte hij voor een grotere verapreidingaplage v&n brochures in de bedrijven.
zei, dat de vakbeweging meer oritiek op
de partij heeft dan voorheen en dat de E.V»C.-functionarissen niets meer voelen voor de partij. Be verspreiding van manifesten in de bedrijven is slecht.
gaf als zijn mening te kennen, dat
de collectiviteit doorgevoerd moet worden en dat de campagne
voor Be Waarheid versterkt dient te worden. Hij zei, dat de
partij buiten het Overheidavarband gemakkelijk werkt. Het
werk bij het O.B. Overheid wordt te veel onderschat. Er zal
een onafhankelijkheidsstrijd gevoerd moeten worden.
Van 24 tot 27 November a.a. is er een conferentie van het vex
zet in'Wenen, waar de nieuwe B.B.G. ter sprake zal worden gebracht .
Pauze van 14.45 tot 14*55 uur.

Einde van da discussie.

Vervolgens werd de oandidaatsbesprekingaoommissie gevormd,
waarin zitting kregen:
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STEMMING te 15.10 uur.
Van de 30 aanwezigen stemden er 28, omdat 2 aanwezigen geen
stemrecht hadden.
De uitslag was als volgt:

4. GROOT EOBSSINK- 28

Hierna was er een pauze van 20 minuten.
Om 15.4-0 uur beantwoordde
de discussianten.
Punten uit zijn antwoord zijn:
De mogelijkheden tot discussie in de afdelingen worden voort
gezet;
Organisatie: oud-leden weer in het werk gaan betrekken.
Vakbewegingafunotionarisaen: betrekken in het partijwerk.
Verhoudingen gedurende de bezetting en thans liggen, wat de
illegaliteit betreft, nu heel anders.
Nieuwe partijgenoten, die zich melden, moeten beoordeeld
worden door de ledenvergadering.
Vergaderingen van de leiding en van de groep moeten separaat
plaats vinden.

- 8-

De vakbondsfunctionarissen bij het G-«E»B. moeten bij de partij worden getrokken.
De beveiliging van de leden moet per bedrijf georganiseerd
worden.
Ook vrouwen aoeten in het werk worden betrokken.
Bedrijf«kranten moeten per bedrijf worden uitgewisseld.
Loonatrijds Wij moeten eerst onze eisen stellen, alvorens
de A.B.v.A. ze stelt» doch nimmer hoger grijpen.
De oritiek op de B.N.O,P. moet naar de B.H.O.P. zelf teruggewezen worden.
"Ons Belang" bij de P.T.T. moet maar kleur bekennen. De
looneis bij de P.T.T* koppelen aan de strijd tegen Duitse
herb ewapening.
Deze week alle krachten inzetten, om het oprichten van een
Duits leger tegen te gaan. Delegaties sturen naar Den Haag,
naar de in Amsterdam wonende leden van de 2e Kamer.
Er moet een grote volksbeweging ontstaan, doch dit moet
langzaam groeien.
Einde van de bijeenkomst 16.10 uur*
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