
Bijlage bij schrijven no 3^9-261.

G E H E I M

OVERLEG TUSSEN DE BESTUREN VAN HET OVB EN DE EYC.

In het blad "Nieuwe Strijd", orgaan van het Onafhankelijk
Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB), werd op 9 Juli j.l. een
artikel gepubliceerd betreffende een begin Juni 1956 gehouden
gesprek tussen het OVB-bestuur en Henk NOOTER, lid van het
Partijbestuur der CPN, tevens landelijk bestuurder van de EVC.

Dezerzijds werd van de communistische visie op dit gesprek
melding gemaakt bij schrijven no 3¥f.9ÖO d.d. 18-6-1956 Geheim.

Afwijkend echter van de voorstelling van zaken in EVC-kringen
(waar de mening had postgevat, dat verder overleg met de OVB-lei-
ding wel perspectieven bood voor betere samenwerking) werd in het
blad "Nieuwe Strijd" bekend gemaakt, dat een officiële, schrifte-
lijke uitnodiging van het Verbondsbestuur der EVC d.d. 13 Juni 19̂ 6
tot voortzetting van het gesprek door de Algemene Raad van het OVB
was afgewezen. .

In een antwoord-schrijven aan de EVC verklaarde de Algemene
Raad van het OVB op 30 Juni 1956 "op het ogenblik geen redenen
aanwezig te achten om daarover een bespreking te houden".

De Raad meende, dat het vanzelf tot een betere verstandhou-
ding tussen de beide vakorganisaties zou komen, indien men (i.ĉ
de EVC) bereid is tegen ander* organisaties steeds behoorlijk op
te treden. • " ;. •"•..' ' - • • •' • • . '. :.•".;., •"..'., ''-.'•

"Het achterwege laten van lasterlijke scheldpartijen kan er,-./
mede toe leiden, dat in de toekomst de discussie in d« arbeiders-
beweging over principiële zaken beter tot zijn recht komt dan tot
nu toe", aldus het schrijven van het OVB.

Met dit antwoord schijnt voorlopig elke poging van de EVC-
leiding om tot nauwere samenwerking c.q. fusie met andere vakbonds-
organisaties te komen, verijdeld te zijn. Waarschijnlijk zou .het
overleg met het OVB zelfs niet hebben plaats gevonden, indien "•' ,:\n het "bestand" tussen de CPN en de Socialistische Unie '

niet was vooraf gegaan. Bekend is, dat tussen C.PRONK, voorzitter
van de Socialistische unie, en A.van den BERG, voorzitter van het
OVB, een ideologische band bestaat. Uit vertrouwelijke berichten .
bleek, dat PRONK er bij Van den BERG sterk op aangedrongen heeft
een bespreking met de EVC-leiding niet te mijden. Van den BERG
heeft echter desondanks, mede door zijn vroegere ervaringen in eii
met de EVC, zijn zelfstandige positie niet willen prijsgeven. . '••'
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