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GOBRESPONDENTIE'-lTAH DE B.H.B. V. (.EVC) EH DE A.N.B. H. (EVC) MET....- '
HET VERBOND VAW.. ARBEIDERS IN DE 3TAATSHANDEL EN DE OPENBARE;,.-,.. ,

VOEDINQS'BEDRIJVEN VAN DE SOWJET-UHIE"

'-
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In April van dit jaar ontving de bij de communistische'-;- y '
Eenheidsvakcentrale (EVC) aangesloten Bond van. werkers in het, ._;,Handels-, Pan*- en Verzekeringswezen (B. H. B. V. ), gevestigd te ,-r,
Amsterdam, - waarschijnlijk via het Bureau Buitenland der Ei.V.C;.;
een achri jven van -het Verbond van Arbeiders in de Staatshandel;, ,,t en de Openbare Voedingsbedrijven van de Sowjet-ïïnie. Dit, sohrij--,
ven was ondertekend door I.SAVOSTIANOV, voorzitter van het ,Ce^traal ComitS van deze Sow j et-vakbond. .
' ~ •*' .'-"J.V„:.
Afgaande op de naam van de genoemde vakbond, omvat ^eze}^
een terrein, waarop zich in Nederland twee communistische vak^.--^
bonden bewegen, namelijk de eerdergenoemde B. S. B. V. en voorts^-,
de eveneens bij de B.V.C, aangesloten Algemene Nederlandse^Bond^
van Hotelpersoneel (A. N. B. H.).
.*^-,, • -&'^
De B.H.B.V. en de A. N. B. H* behoren tot de kleinere bonden,
van de E.V.C. ' ' "
,

-

,
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Kennelijk was de leiding van de genoemde
niet op 'de hoogte van het bestaan van '2 met ' deze vakbond; corrës
ponderende bonden ia ons-landr want , I , SAVOSTIANOV richtte-.hefbewuste schrijven "aan de vakbond van arbeider^-in de _ handelj^
hotels, café'e-en restaurants van: Holland**.. ,
" , - r ?'-in;-"^
In dit schrijven werd van' Sowjet-zijde het voornemen kenf.,^»
baar gemaakt "vriendschapsbanden" aan te knopen met de, verwante Ur
vakbond(en) in Nederland. De Nederlandse .bond(en) werden in-het .r,schrijven voorts verzocht informaties té aenden over,hun actiyi^:,
teit alsmede over het leven en werken der leden. In de brief ..'<•;, £_
werd verder uiteengezet, welke 'plaats de genoemde Sowjet-vakbond.
inneemt in de U.S. S. R* en wat zijn activit eit -omvat .. .: .*-f»*rf ,
Tenslotte zegde SAVOSTIANOTT in' het schrijven' toe de; betrokken
Nederlandse bond (en)' in het vervolg op de hoogte- té zullen $<>$$$
den van de activiteit van de Sowjet-.vakbond. "/,_
: ' 'S^S^k
De brief eü het antwoordschrijven van Nederlandse 'zijde •_.f-!-,'
kwamen eind April 1956 aan de orde tijdens "een hoofdbe.stuursver-1.
ggtdering van de B.HiB.V.
<
;,
.-' " _-.-',:4-In "zijn. antwoord wees de secretaris van. de^B:H.B. ¥•. i _j;fa. .A
PIETEHS (29-6-^*00 A'daé), allereerst op het- bestaan van de A.g^3ï,JH,
naast de B. H. B: V. Baarbij sprak hij de overtuiging uit ,' ..dat^de^.;
A. N. B. H. .het. besproken schrijven van SA VOSTIANOV, eveneens,
"bèantwbdrden'. ; . /,
, ' ,
,:'...
.
-• ' " :,."> , 5\^É;*
- . '. Vermoedelijk", ontving de; A, N.B.H-, van de. zijde van. de_:J^-f^
E.V.b.--ieid'ing>dan ook -één afschrift van het hier genoemde _|chr£^
" ven
- '
-V
' "iri1a:Btra
T Tnt'woordBpkrijveii Van die 'B.'H.B.V. werd o^ia u
'öp:'het bestaanlVan, méér vakbonden van handels-.., en kantpo
den' in Nederland"," t".w. .een Rooms-Katholieke, ,eeti Protestant
Christelijke 'én,: een; neutrale ^bbnd.
,
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Voorts werd uiteengezet, wat de B.H.B.V. doet en meent
bereikt te hebben.
Aan het eind van het schrijven merkte PIETERS op:
"Wij hopen, dat gij ons ïïw verlangens en opmerkingen zult doen'."toekomen. Op deze wijze hopen ook wij; dat"er een levendig
"contact tussen onze vakbonden tot stand zal komen.*1
(Onderstreping dezerzijds).
,
' Getuige een publicatie in het A.N.B.H.-orgaan "Recht en
Plicht" van Juli 1956 heeft ook deze bond - in navolging van de
B.H.B.V. - geantwoord op het April-schrijven Van de reeds genoemde Sowjet-vakbond.
-In dit orgaan verscheen namelijk een ant-ggprdschrijven
van I.SAVOSTIAHOV op een van A.N.B.H.-zijde ontvangen brief.
" -.
SAVOSTIANOV dankte daarin voor de instemming, waarmede, het
• -Sowjet-voorstel tot het "aanknopen en ontwikkelen van vriend"schapsbanden tussen onze vakbonden" in Nederland was ontvangen.'
Het schrijven aan de A.N.B.H. handelde grotendeels over = [ •"-.
de rol van de vrouwen in het werk van de bewuste Sow j et-vakbond". {„"
Dit feit moet stellig mede worden gezien tegen de achtergrond - ;
van de kort te voren (hl. van 14 - 1? Juni 1956) door het com-., „,;
munistischë wereldvakverbond (W.7.V.) in Boedapest "georganiseerde,
internationale conferentie van .werkende vrouwen. Tijdens déze""" '•«
conferentie - die o.m. door een; vertegenwoordigster van dé'- " _-;7-i •"'_•
B;H.B.V. is.bijgewoond - werd immers alè .een der hoofdpunten/-;,-.;*
van de agenda behandeld "dé actievere" deelneming" Van. de vrour "'-O
welijke werkers aan het léven en de leiding der' Vakverenigingen'." In het onderhavige geval is dan Ook - evenals in de eerst---..;-.-'
genoemde brief aan "de B.H.B;V. - waarschijnlijk sprake van èén'.H -*'
voor de internationale communistische verhoudingen typische wijzet*
van het geven van politieke richtlijnen, welke men pleegt aan te •,"
duiden met de term "guidance".. Een'argument voor deze opvatting".--!
levert--voorts, de slotzin, waarmede SAVOSTIANÖV zijn laatstgenoem-'-1
de schrijven besloot. Hij"merkte "daarin namelijk op, dat de ver- ,
strekte gegevens "naar onze mening van.zeker belang voor U zullen
zijn»11
- '
'
. De voorzitter van de Sow j et-vakbond eindigde zijn brief " V'
met de woorden:, ".In afwachting spoedig weer iets.van U te horen.""
Hieruit blijkt van Sowjet-zijde nogmaals het serieüse voor-:
nemen de onderhavige correspondentie voort,te zetten.
Conclusie.
"
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• '
-In-,de éérste plaats kan de hier besproken correspondentie;;£'_.•
gezien" worden ais een uitvloeisel van het van communistische zijde";
internationaal, gepropageerde' streven o.m. langs de weg. van-brief'-AÏ
• wisseling..de internationale solidariteit der werkende, klasse^ te^ 7^
verdterken, "waarbij; de Sow'je.t-Unie met haar organisaties (w'.o.^'J- de vakbonden) ziehier, speciaal onder dé-huidige politieke wereldX~''.
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verhoudingen vooral op toelegt als "prima inter pares" op te tre-:
den.
;
In de tweede plaats kan met name de correspondentie tussen ^
een organisatie in de ÏÏ.S.S.E. als de' onderhavige vakbond en
f
organisaties in andere landen ( in h«t hier besproken geval de
B.H.B. V. en-de A.N. B.H. ) gezien worden als een weg, waarlangs'. . ,
de Sowjet-Unie haar "guidance" bedrijft ten opzichte van coramu- -. nistische organisaties in het buitenland. Zowel de inhoud van het
schrijven aan de B. H. B. V. als van het schrijven aan de A.N.B.H. :kunnen daarvan voorbeelden zijn'. Als argument voor: deze opvatting,
kan wellicht voorts worden aangevoerd, dat de B.H. B. V. niet 'is: •='- .
aangesloten bij enige der met het W.V.V. gelieerde Vakverenigirigsinternationales (V.V.I.'a), omdat geen dezer V.V.I.'s naar haar ._.
aard daarvoor in aanmerking komt.
s ..,"• .
De A.N.B.H. is mogelijk aangesloten bij de V.V.I.-Voeding, v
doch dienaangaande is niets met zekerheid bekend; in> elk geval" is er nauwelijks sprake van enig contact tussen de A.N.B.H. en,
deze V. V.I."
"
*
'•
'_ ',:" (
Het gebrekkige contact van de B.H.B. V. en de A.N.B.H.. met J.^-y
de bij het ifl.V.V. aangesloten V.V.I.'s en het daarmede-gè.paard-^;.
gaande gemis aan leiding van de, zijde' van het W.V. V..,kan'een. fa'c-|!
tor zijn, die het Sow j et-Vakverbond noodzaakt te zoeken .:naar een^
weg om in deze situatie verbetering ^te brengen.
-, .V-.;" X;' Clf
Wellicht wordt deze ,weg thans gavónden in de_ onderhavige; :.-^
correspondentie tussen! het "Verbond van Arbeiders in de Staatsr;-;;^
handel en de Openbare Vo'edingsbedrijven Van de Sowjet-Unie en de'-..
bij de E.V.C, aangesloten B.H.B. V. en A.N.B'.H. - - '
-,'-/,-"'"
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Juli 1956.
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