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RAPPQE3; betreffende de Bond van Nederlands
P,Ï,T»-personeel "Ons Belang»,

A» Inleiding,

De organisatie van de Bond van Nederlands P»T,ï,-
personeel "Ons Belang" wordt voortgezet. Afdelingen werden
gevormd in: Almelo* Amsterdam» Den Haag, Den Helder» Leiden,
Rotterdam! ïilburg «n ïïtreoht. Voorts werd in vele gemeenten
in ons land propaganda gemaakt, dis veelal hieruit bestond,
dat min of meer regelmatig bondsorganen ongeadresseerd van
Amsterdam uit met de postzakken worden medegegeven» waardoor
het P-,T»ï»-personeel direot wordt bereikt.

Het ledental» dat nog steeds rond d* 700 ligt» werd in
net begin van dit jaar nadelig beïnvloed door één publicatie
in verschillende dagbladen» waarin de relatie van verschillen-
de bestuurders van de P,T.T.-vakbond tot de 0»P»N» of 1*V,G,
nader werd uiteengezet» Dit had tot gevolg» dat verschillende
personen voor de organisatie bedankten*

Het Onafhankelijk Verbond van BedrijfBorganisatieB
gaf in zijn orgaan "Nieuwe Strijd" zijn visie op de nieuwe
organisatie, In een artikel WC»P,N.-bedrog onder het P.ÏÏ»T.-
personeel" wees Anton van den B1RG- (23-3-03)* dé landelijk
secretaris-penningmeester van liet O,?,B,» op de sterke C,P.N.-
invloed in "Ons Belang".

Bv Relatie tot de B.NiO;P,-B.V;C, <m de O.P>Nk

Zoals eerder gemeld, kwam reeds in de ocrate maanden
na de oprichting van de Bond van Nederlands Pel.T»-personeel
"Ons Belang" vast te ataan^ dat deze in nauwe relatie stond
tot de Bond Van Nederlands Overheidspersoneel (B*MêO*P*-13éV.O.
De laatste maanden werd een duidelijker beeld verkregen van
deze verhouding* Hierbij is gebleken» dat de O.P^N. en in
meerdere mate nog dé 8,N*Q*Pê~B,V,G* volledig de leiding van
de nieuw gevormde bond in handen hebben, Dit moge o,nu blij-
ken uit de volgende feitem
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Be vorming van een Q̂ tH.̂ earî faatdelln̂  bl.1 de 3?.l?*f«
to Amsterdam»,

Mede door liet optreden van «Qna Belang" gelukte het
de 0>P.I. in het begin van dit ;Jaar opnieuw een ö,P>N.~
bêdrijjfaafdeling bij de ï'.ï.f> te Amsterdam te vormen. Deae
O.P.H.-partijgroep bestaat uit 5 leden van "One Belang".
Zij heeft tot taak het oontaöt te onderhouden tussen de
Ö.P.ÏI*, de B.N»Ö*P*-E*V.O. en Ons Belang. 2ij moet tevens
toezien op de juiste naleving van d« gegeven parti;)*41re0-
tieven,

Je goholing.
Enige besloten hoofdbestuurBVergaderingen van "Ons

Belang" werden bijgewoond door Johannes F» BEÜ'üÏÏR (19*2-12)»
de voorzitter van het B.V.C.-verbondsbestuur en Gerhard
SROOÏ ROESSIIK (22-10-13)* een hoofdbestuurder van d« BéN,0*ï
B»V»G*, laatstgenoemde heeft de acholing van de bestuurders
en het kader van "Ona Belang" ter hand genomen. De eerste
cursus begon op 3 Augustus 1953 ten huize van een bestuurder
van "Ons Belang".

,De Ijedenwerving»
Senoemde GRQOï ROÊ3SINK heeft aan het bestuur Van

'*Ons Belang" een lî st verstrekt van ex-B.H,O.ï>,-leden» die
bij het P.ï*I.«bedrijf werkssaam zî n. Boor middel van huis-
bezoek zal getracht worden deze personen lid te maken van
"Qna Belang".

Het Reohtskxuidig-adyieabureau«n
De leden van Ons Belang kunnen in Amsterdam reohta*

bijstand verkrijgen van de bekende Mr Hendrik P.0»de BAIBIAN
(2-3-15), Hij verzorgt ook het rechtsbi3atanèi.awerk voor de
JB*7*0.«.

Materiele s,teun. , .
Voorts ia vastgesteld» dat de B.I.O.P.-E.V.ö. materi-

ële hulp versolaaft aan deze ̂ .ïï.ï.-bond. Gebleken is, dat
een schrijfmachine en een steneil-maohine van de B.N*O.P, bi

« Ona Belang -
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Ons Belang in gebruik isijn, De b oud a organen van laatstge-
noemde organisatie, alsmede propaganda-f olders , toegangs-
bewijzen voor vergaderingen en ander drukwerk, worden ver*
zorgd door de 5.V. Heiermann & ÖQ te Amsterdam, De B.N.O.P,
staat voor betaling garant,

De kwestie foaeph

De invloed van de Ö.P.I, bleek, toen bezwaren rezen
tegen de landelijk voorzitter van de bond: Joseph SLAQ-ïïïïR
(18*5-07). Hij is n.l. een vooraanstaand 0,P»N„-lid en
volgens enkel® me d eb e s tuur d er 8 voor aen functie bijl M0ns
Belang" ongeschikt, aangeaien naar buiten nog steeds de na-
druk wordt gelegd op politieke neutraliteit der organisatie*
Yoorts zou SIAG-1'M teveel werk in de partij hebben» waardoor
het werk van "Ons Belang" in het gedrang zou komen» De O.P.H.
greep hier in. Zij gaf de opdracht» dat SIiAGl'ER in «Ons Belang'
moest blijven» omdat hij een goed organisatie-man zou aijnj
die voor Ae verder© uitbouw van de bond onmisbaar is* Dit
besluit werd door de andere par tij -gang ers in "Ons Belang"
geaccepteerd*

O* Georganiseerd Overleg*

In het begin van dit jaar is de B*N*0*P*~B*?èC*
begonnen acties te voeren, teneinde opnieuw zitting te krij-
gen in de plaatselijke gemeentelijke commissies van overleg*
Via '*0ns Belang1* wordt dit nu ook bij liet Péï.f *-bedrijf
geprobeerd* Hiertoe zal voor de nieuwe bond Koninklijk*»
Goedkeuring worden aangevraagd* Het landelijk comité* der
organisatie heeft inmiddels aan alle besturen van de Unie-
bonden een schrijven gezonden met het veraoek besprekingen
te openen om te komen tot een spoedige erkenning van "Ons
Belang".

D* Houding ten o|)ziohte van de Tffn.ieb.ond.. en».

Ook ten opzichte van de ïïniebonden volgt Ons Belang
de E.V.C„-taktiek* Op vergaderingen wordt er steeds weer op
gewezen, dat niet de le.den van de tfniöbonden de vooruitgang
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Ta» de arbeidersklasse tegenhouden. De schuld ligt bij de
bestuurders van deze organisaties» Bij herhaling woonden
leden van de Uniebonden vergaderingen in de nieuwe P»Ï.S*-
bond bij. Deze personen werd aangeraden, lid te blijven van
hun organisaties, teneinde hun bestuurders te activeren.
Joseph SMG-ÏER deelde mede, dat op den duur getracht zal
worden een. fuaie tussen de betrokken N.V»V.-bond en "Ons
Belang" tot stand te brengen*

S, Inlietitin^gn*-aotiviteit»

Vastgesteld ia geworden, dat de Ö.Ï.H* via "Ons Belang"
tracht inlichtingen te verzamelen over de bij de P.ï,ï« inge-
stelde gewapende bedrijfakernen. Op een besloten vergadering
te Amsterdam verzocht een bestuurder zoveel mogelijk gegeven»
over de bedrijfsbeveiliging te verzamelen. Dit zou, aldus deze
bestuurder, voor het verdere bestaan van "Ons Belang* belangrij
kunnen blijken.

Augustus 1953.


