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Ten vervolge op dezerzijds schrijven no,129249
d,d. 1-2-1952 betreffende maatregelen van communistische
zijde tegen het ambtenarenverbod, heb ik de eer Uwe Excel-
lentie het volgende te berichten.

Vooraf moge nog worden opgemerkt, dat het uitgangs-
punt voor de genomen maatregelen niet primair is gelegen
in het thans van kracht zijnde verbod t.a.v. rijksambtenaren.
Al hetgeen te dier zake is besloten inoet hoofdzakelijk wor-
den gezien als een vooruitlopen op de verwachte verdere toe-
passelijk verklaring van het verbod t.a.v. provinciaal- en
gemeentelijk overheidspersoneel.

Het door het G.P.N.-partijbestuur ingenomen stand-
punt is, dat geen lid 'uitsluitend uit vrees voor de gevolgen
van het verbod mag bedanken. Slechts in zeer bijzondere ge-
vallen (dreiging van ontslag e.d.) kan dit worden getole-
reerd. Voorkomen moet worden, dat leden onnodig bekend raken
al a (voormalig) lid van de C.P.N.. In geval van bijzondere ge-
beurtenissen (oorlog) zouden zij dan tèch als onbetrouwbaar
terzijde worden gesteld en niet in staat zijn aan hun opdracht
de vitale bedrijven ten behoeve van een Russische bezetter
op gang te houden te voldoen.

De O.P.H.-Bedrijfsafdelingen Overheid te Amsterdam
zijn per 1-2-1952 in naam opgeheven. 3echts de betroiiwbare
leden zullen, op de hieronder aangegeven (illegale) wijze,
met de partij in verbinding blijven staan.
De in bijlage 2 van mijn bovengenoemd schrijven op blz. ~5 en
4 vermelde commissie heeft haar werkzaamheden beëindigd.

Elk bedrijf beschikt over een kern (bestuur) van
uiterst betrouwbare partijgangers met aan het hoofd een kern-
leider. De kernleiders staan onder supervisie van een orga-
nisatieleider. Deze coördineert de werkzaamheden in een be-
paalde afdeling Overheid-C.P.N. en staat rechtstreeks in
contact met topfiguren der C.P.U..

De contributie-inning wordt via de kernleiders en
de organisatieleider verzorgd door een speciale functionaris.
In het onderhavige geval is dit een voormalig zeer vooraan-
staand illegaal werker.

Aan 2.E, de Vice Minister-President,
Minister zonder Portefeuille,
Ministerie vau Binnenlandse Zaken,
te 's-G R A Y E H H A G E

in afschrift;

Aan Z.E. de Minister-President,
Plein 1813 no.4,
t e 's-G S A V E N H A G E
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Gebleken is, dat de leden van de Overheid-C.P.N.
thans meer bereid zijn tot het brengen van financiële
offers dan tijdens het legale bestaan. Eventuele tekorten
worden door het partijbestuur aangezuiverd.

Verschillende van de kernleiders traden tot nu
toe op politiek gebied weinig of in het geheel niet op
de voorgrond.

De bron waaruit bovenstaande gegevens werden ge-
put is uiterst kwetsbaar.

De commissarissen der Koningin zijn op gelijke
wijze geïnformeerd.

, HET HOOFD VAH DE DIENST^

Mr.H.W.Pelderhof


