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Onder verwij a ing naar dezerzijds schrijven no.
140903» dd* 10-6-1952» heb ik de eer tïwe Excellentie te berichten, dat de Communistische Partij van
Nederland tijdens de komende zittingsperiode ook in
de Berste Kamer der Staten Generaal de beschikking
krijgt over een vooraanstaand man uit de communistische vakbeweging» BRANBEBBURCr zal worden geseco*iteerd door G. GfiUGJES, lid van het dagelijks bestuur
der E.V.C, en plaatsvervanger van de algemeen secretaris. Voor het terzijde schuiven van Van SAM TM en
SOHAI.KEE wordt de openlijke verklaring gegeven, dat
het werk van de zittende fractie beneden de maat is
gebleven* "Zij was niet in staat de typische Berste
* Kamer sfeer van onpolitieke, oiiprincipiBle
"verdraagzaamheid en meepraten met anderen
**te doorbreken**.
Be partijleiding verwacht van de nieuwe fractie, da t
zij de stem van de C.P.N, en het werkende volk zo
krachtig mogelijk zal doen klinken*
De waardering van het lid van het Partijbestuur
J.P. SöHAillB door zijn collegae parfcijbestuursleden
en voornamelijk van de politiek-secretaris P. de
GEOOT wordt hierdoor wel zeer dubieus.
Bekend ia, dat het werk van het Hotterdamae
dis trio tsbes tuur» tot voor kort onder leiding van
öchalker, een sseer slechte indruk op de partijleiding heeft gemaakt. 2o slecht sselfs dat, hetgeen
uiterst zelden voorkomt» Bami de GEÜOÏ daarin aanleiding vond, volkomen onverwacht, «en bijeenkomst
van de Eotterdamae di^trictsbestuursleden te bezoeken
en de aanwezigen in duidelijke taal te verstaan te
geven hoe hij over de Eotterdamae activiteit dacht.
Ik moge in dit verband verwijzen naar mijn aan U gericht schrijven no. 132107 dd. 26-5-1952.
i,ijn« Excellentie
de Vice Minister president
Minl«-i*3p sonder Partiifeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
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-2Binaên net diatriot neeft men nadien naar
wegen ge*ooht om de activiteit maer overeenkomstig
de Amsterdaaae wensen te doen verlopen, feyens werd
een nieuw distriotsbe»tuur samengesteld, ïosn desse
samenstelling bekend werd, bleken er slechts weinig veranderingen te nebben plaats gevonden* Byaonder opvallend was evenwel» dat *iYï?» 30HALÏÜ2E niet
langer uls politiek secretaris zou fungeren. Kennelijk om oohalker's geaioht te redden, was aangevoerd
dat hij, mede door zijn werkzaamheid als 1e Kamerlid, reeds zo zwaar belast was met partij werkzaamheden, dat net niet wel doenlijk was daarbij tevens
de leiding van net dia trio t Rotterdam aan hem op te
dragen, (aie mijn schrijven no. t3fl$83,dd» 16-5-1952)
De hierboven vermelde erltiek op nat werk van
de Q.P.N.-fraotie iu de te Kamer werpt een, eigenaardig lloht op &et gebeuren in Rotterdam* DO o onclaaie dat de aittende 1e Kamerfractie gefaald heeft,
ia stellig niét een beoordeling van de laatste weken. Vrijwel als vaststaand mag wórden aangenomen,
dat net partijbestuur deae mening reeds was toegedaan op het moment dat het die trio t Botter dam becritiseerd werd* Wanneer men dan, bij de samenstelling van een nieuw distriotsbestuur, niettemin
Bchalker's prestige hoog houdt met de bewering dat
hij door zijn Kamerlidmaatschap overbelast ia, kun
dit alleen bedoeld aijn als verontschuldiging naar
lagere ö.P,N*-niveau*, laar boven heeft deze bewering geen zin en men »ou daarin een aanwijzing kunnen zien, dat het werk van Schalker op beide terreinen niet bevredigend wordt geacht. Dezeraijda
wordt dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid
dat Sohalk«r bezig is een functionaris van de 2e
rang te worden*
Be motieven,welke ervtoe geleid hebben J, van
SASTEN niet als candiêaat te stellen kunnen dezerzijds niet beoordeeld worden*
üst Dagelijks Bestuur der C*J?*l* besprak de
uitslag dor verkiezingen» Met voldoening werd geconstateerd, dat d« K.T.B* en dé A.R. een gevoelige
nederlaag geleden hebben* De strijd moet worden
voortgezet voor de vorming van een re gering, die
aan de voornaamste verlangens van het werkende
voXk voldoet* H«t is naar de mening van het D.B*
nodig, onmiddellijk in de bedrijven verbetering
van lonen etc» aan dé orde te stellen*
Vastgesteld Werd» dat de nederlaag van Eomme
eh Schouten tot stand kwam omdat de kiezers uit de
jonge generatie, ziah van hen hebben afgewend. In
hoofdtaak duur de "sectarisohe afgeslotenheid van
delen van de partij en de verzwakking van de verbinding met de massa in de bedrijven «n vakverenigingentt was het niet gelukt deze categorie^Mnroor
de'Ö.P.H, te winnen» Een nieuwe ledenwerfcampagne
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-3ssal worden georganiseerd* f evena werd besloten tot
een spoedige bijeenkomst van, het Partijbestuur
waarop o. m. aal worden gesproken over de te Yolgen politiek* Inmiddels ijvert de U.P.ii. roor een
nieuwe regering waaraan de Volgende eisen worden
gesteld!
1. een buitenlandse politiële van vrede en vriendschap met Oost en West op grondslag van de na»*
tionale zelfstandigheid» welke tot uitdrukking
komt in
a. net terugbrengen van de militaire uitgaven
tot het peil van vóór Maart 1951 f dus vóór
de door Eisenhower voorgeschreven verhoging
in het re geringe pro gram van het door Roauae
geformeerde Kabinet-Brees,
b* optreden voor onmiddellijke wapens tilataad
op Korea» waarbij het krijgsgevangenenvraags tuk Volgens de door Nederland ondertekende Conventie van Gen&ve 1949 wordt opgelost,
a* geea ratificatie van de fi.D.G.,
d. uitbreiding van de handel met Oost-Jiuropa
en China*
2» Verbetering van het levenspeil van 4e werkers
doori
a* nieuwe loonronde van 10$ verhoging van lonen»
salarissen en sociale uitkeringen,
b* krachtige bestrijding van de werkloosheid
en verbod om de premie voor werklozen en
wachtgeldverssekeringen in de prijzen door
te berekenen,
o. geen huurver hoging,
d* wettelijke ou der domsver zekeringen*
3* Uitvoering van een groots bouwprogram van woningen voor de werkende bevolking op de basis van
300,000 woningen in vier jaar en vaa scholenbouw*
4 ». Intrekking van het ambtenarenverbod*
j)eze bijeenkomst üal op 3-7-1952 te Amsterdam
worden gehouden*
Het noemen van de geringe invloed van de O.P.N.
in de bedrijven en vakverenigingen als een der voornaamste oorzaken van het door de partij geleden stemmenverlies, is reden temeer om ee» grotere communistische agitatie in de bedrijven te verwachten.In bovenaangehaald schrijven werd hierop eveneens de aandacht gevestigd.
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