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Naar aanleiding van de door het lid der ïweede
Kamer der Staten-Generaal» voorzitter der E.T.C» en lid
van het partijbestuur der ö,P*H.t F.REÜ2ER, op 29 öcto-
ber ingediende motie inzake een loonsverhoging van 6$t
moge ik Uwe Excellentie onderstaand een. overzicht doen
toekomen betreffende de door de C«P«ÏI* gevolgde politiek
inzake de huurverhoging en de oonstamptiebeperking.

Be Resolutie van 6 Juni 1953 van het Dagelijks
Bestuur der 0fP.N. gaf nog een bevestiging van het sinds
1950 door de Partij gehuldigde standpunt, dat elke vorm
yan huuryerhoging moest worden afgewezen en dat de par-
tij zich tegen een dergelijke verlaging van het levens-
peil tot het uiterste diende te verzetten. Daarna kon
uit verschillende publicaties in "De Waarheid" worden
afgeleid dat de Partij het niet langer wenselijk achtte
dit standpunt te handhaven.

D© oproep van het Dagelijks Bestuur der C*P,Jr*
van 4 Jmli 1953 naar aanleiding van het op 13 Juni 1953
verschenen Regeringsvoorstel intake de huurverhoging
bracht in deze klaarheid. Met de leuze «Geen huurverho-
ging zonder ruime compensatie door loonsverhoging'')onder-
streping dzz.jl gaf de C.P.H, haar oorspronkelijk afwij-
zend standpunt prijs. Deze ommekeer kan worden verklaard
uit het feit dat volharding in de houding van afwijzing
van de huurverhoging de G.P.N, volkomen in het niet ge-
wenste isolement zou doen blijven en uit de omstandig-
heid dat een dergelijke houding in wezen in strijd was
met de strekking van de Juni-resolutie die de "eenheid
van acties-tactiek nadrukkelijk voorschreef»

Geheel in het kader van de "eenheid van actie«-
tactiek wachtte de C.P.IU zich er echter voor in het
verdere verloop een uitspraak te doen omtrent het percen-
tage der nodig geoordeelde ruime compensatie van de
huurverhoging» Zij beperkte zich er toe in de 4 Juli-op-
roep de arbeiders te waarschuwen geen vertrouwen te stel-
len in de verklaringen van de bestuurders der uniebonden,
die in de fiaad van Vakcentralen op 15 Juli'53 te kennen

hadden gegeven de verantwoordelijkheid af te wijzen voor
de door de Regering in haar ontwerp van 13 Juni 1953
voorgestelde compensatie.
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Ook bij haar commentaren op de onderhandelingen tussen
de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting
van de Arbeid hield 3.0 0*P«I* zich op de achtergrond»
Bit bleek duidelijk uit de verwikkelingen in de partij
rond een door Marous BAKKER In "De Waarheid» van 28 S«p~
tember'53 gepubliceerd artikel "Half ei of lege dop"*
De fungerend hoofdredacteur van het partijdagblad atelde
daar in s "de lege dop van de ondernemer is voor de arbei~
der ten enenmale onaanvaardbaar» Maar ook tegen het halve
ei_ van de Raad van yiakoentralen moet krach'Wg 'verzet;̂  '"'"""
worden aajigejê sjg't»(.Qnaerëtrep3Lng dzz.)t in welke
'beeldspraak BAKKER mét de "lege dop" op de door de onder-
nemers aangeboden 4<»8$ eö- met het "halve ei" op de door
de Raad van Vakcentralen gebiste 6$ loonsverhoging doel-
de.

Bit artikel,* waarin dus ook de door de Unie-
bonden gestelde eis van 6$ werd afgewezen̂  vond in de
ogen van de partijleiding geen genade j ornaat daardoor
de C.P.N, ia. het Bectarische vaarwater zou blijven, het-
geen men in strijd achtte met d© "eenheid van actie"-
tactiek. Het aangehaalde gedeelte van het artikel ver-
scheen daarom slechts in eln editie van "De Waarheid»» en
werd in andere edities niet afgedrukt.

Bij de verdere ontwikkeling van de loonbespre-
kingen en de door de Regering op 28 September'53 geno-
men beslissing /ing&ke ;een loonsverhoging van 5̂  sohaarde
de 0*P,N, zioh nadrukkelijk achter de eisen van de unie-
bonden.

De motie van het kamerlid F*BETH?ER moet in
hetzelfde lioht worden gezien* De door hem in de Tweede
Kamer gegeven toelichting op de door hem ingediende mo-
tie verraadt weer duidelijk de "eenheid van actie11—tac-
tiek. Het C.P,N*-kamerlid stelde daarin, volgens de pu-
blicatie in "De Waarheid" van 30-10-1953 nl„j(tHiet om-
dat wij 6̂  voldoende aohten.» maar omdat ie der een het
over de 6> eens is» dien ik de motie voor zult een ïoons
Verhogiag in. Over verdergaande eisen kan verschil van
mening ontstaan, over de 6fo niet, selfs in de Kamer heb-
ben meerdere leden de vorig© week de indruk gewekt dat
niet 5 maar 6$ juist is"*(onderstreping dzz,).

la de verwerping van de motie REUTER verscheel
in "De Waarheid" van 4 November «53 een artikel van Ber-
tus BRAUDSE1 onder de kop "Ia het Kamerdebat", Daarin
wees deae E»V,C,-bestuurder er op dat de enigen die het
voor de leden en de kaderleden van het ïï»Y*V, én voor d«
arbeiders in het algemeen hebben opgenomen, de communis-
ten zijn geweest. Hij riep deze arbeiders op actie te
gaan voeren tegen de "vrije loonvorming", mede door mid-
del van hun vakbeweging, waarin zij de leiders ter ver-
antwoording moeten roepen., die hun eisen hebben yerlQj)-
'öheni1*, aldus trachtende de arbeiders tegen de leiders
der Uniebonden op te zetten.(onderstreping dzz.).

De. Q«P,I.-politiek



t .£ R..5LR..Ó.. f W E ..&...! J

De ö*pfH»~i>Qlitiek inzak® de huurverhoging én
de consumptieMperking toont aan dat dé O.ïUB. vasthoudt
aan de "eenheid van aatle'vtactiefi; én dat
met haar pogen verbinding met de massa te

Een doordrtite van dit schrijven werd ter Kennis-
neming gebonden aan 2*1. de linister̂ ïreeident» alsmede
aan Uw ambtgenoten de Minister van Sociale Zaken en
Yplksgezondheid en de Minister van wederopbouw en,
huisvest ing*

HOOH) Vm Jm DÏENSf

w.g. Mr*H,W*Felderhof


