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-'/ ' ' SE;CPHA'sg'sî MQs-K-Qu.EN PEKING- ; - - _ V̂•'•'"••
/ Ontrp-nt de houding van, de CPH^Uidihg ten aarizien van de.'.Sowjet

Unie. eh de CP-Chiri'a werd onlangs uit hpdgwaardige, zeer kwetjsbare, brpn

het volgehde vernomen.

1. T.a.v. _.de. Soy.jet IJnie . , ,

Zpals uit de persconferentie van de QPN dd 17 oktober en de rede

van CPK-vo'orzitter Paul de Groot in de Tweede JCamer dd 9 december al

bleek, Ifevert de tppleiding van.de CPU de laatste tijd in toenemehde

mate kritiek op de pefsopn eh het beleid.vin Cnfo|stsjpw, pvef Vie h'cig

slechts in b.eledigehde termen vrprdt gespfbken. , , .

Gesteld vordt dat het beleid van ChrPesi.sjow de'econo'mische s

tuatie in de Sowjet TJnie zeer verslechterd heeft. In het bijzonder zbu-

den er in de agrarische sector "chaotische toestandê i" heerseri.

Ideologiech gez'ien is de Sow jet Unije, volgeng de CPlI-leiding,

ainds 1956 in ernstige mate afgegleden naar het revisipnisme. J)e verr

zoening met Tito was "een grote vergissing". De kritiek op Stalin was

"op een waanzinnige raanier overtrokken". Niemand zal kunnen ontkennen,

aldus Be Groot, dat Stalin buitengewpne verdiensten voor het Sowjet-

volk heeft gehad. •

/ . -.Vplgens de CPN-leiding is het thans ,duidelijk dat de CPSU

niet wil overgaan tPt een ppenbare ontluistering van ChroestsjPw en

toJ,het openlijk aan de kaak stellen van zi,on beleid. Jn dit verba^d

beiitelde De GrPot de huidige leiders yah de CP3TJ met "charlatans"-.;

. 'De CPir-leidtng verwacht dat de Spwjet Unie de politiek van yreed-
\ •

zaine co6xistentie zal vportzetten, een pplitiek die door'de CPN-lei-, .

ding juist wordt geafcht. Persoonlijk geeft De Groot echter de yoqr-r-

ke'ufr aah Stalin's "harde" opvatting.van de!?e .politiek bdyeh de '-'ver.-/*

'., burgferld^kte" interpretatie van, Chrpests-jpw/en;,(mpgelijk) zijn ppybii

;v. ;de. CP-ghina ,
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sjow niet verbeterd is. Zij schrijft dit toe aan '.'elejnenten in^

kringen van de CPSU, die het door Chrjoestsjow begonneri spelletje (t.w.

h6t aansturen op een veroordeling van de; CP-Chi?ja) op'k nu nog willen

voqftzetteh". De hefvattihg van de pblemiek" door' Chiria op 21 nbvemfcer

tbpiit aan, aldus De Groot, dat we de hoop, op een verbetering in de inte,r-

nationale situatie wel kunnen laten varen.

Gezien in het licht van deze ontwikkeling werd het standpunt van de

CPN-leiding ten opzichte van de Chinese partij als volgt gefqrmul,eeM.

"De Chinese lijn is betrekkelijk bnjuieti. Het "stormcentrum" van -..

_het coraraunisme bijvoorbeeld, ,ligt niet;-xzbal8 volgena de Chinese

opyatting - ih de koloniale of ex-ko'lbhiale landeh, maar-in Euro-

pa, waai- het Duitse militarisme het grootste gevaar voor de vrede

is.

Pe linkse opvattingen van de CP-China komen echter voort uit ge,-.
' ' " v~"~_>-'1"

brek aan ervaring en geduld. Zij moeten op een kameraadschappelijk

wijze worden weerlegd. De CPU zal enerzijds geen enfcele ideologi-

sche concessie doen, maar anderzijds pertinent nict breken met de
_ t

Chinese zusterpartij". '-

3. De houding van de CPN

Geconfronteerd met de welhaast onontkoorabare breuk tussen Moakou en

Peking ^en teleurgesteld ^door de "geruisloze nianier" iraarop de nieuwe'l'ei-

ders Van de Sowjet Unie de kveatie Chfoestsjpw behifndelen (hierbij Speejt

de persdonlijke raricuiie van Paul de Groot ^ten opzichte van Chroestsjow ,ee:

;grote ,rol!),- meent de CPN-leidihg op gfond van-,haar autonomie en haar, V-na.

ti'dnale taak", de volgende maatregelen te-inoeten yoor'stellen, aan hej" par-

tiobestuur.;, •-•" ' . ' , '-',.

". ,a) vH^Vopeniijk aan de kaak stellen;ykjQ ±ejt yer,keirde.'bele,id yan'IdevRSsr,
~\^ - - ^-j-~^_ '•i, ' "'1 ^ * '" ^ ' f^~ f" *<?!'; ̂ ; V4 ' • "*^i*^f ̂ y^ ^~ ""' '"••* •* * "-T~* "'v""^ ^T'\r^ *'" ^C^T1 -^

sischie leiders en de kwali jke/prakti jk^ va^Chrbests jow. t"''^-
*^?S *Sr, ' ~,A "^ - J ' * ~*~ ^ ^ ̂  **' "-i~ '~~^ * ' i ^ » ' ^ i v * t " - ^ > " ' * . '

' ~i ̂  •- •&, AaS ^J * -• " •=* *"" * "" t -If- -gf*1-! ' "•'d J !,*• -*"*' ~£-t " ~ ' "*"' iA" -iV^

^b),-Het-cafwijzen van de dopr de CPSJI yobfgersieT4e, Internationale co.hferln-
J ^"" ' "^ " 1" ' ^"v- " ~^ r " > * " ' T ' J v ^,4^-^ A^"* f*^** ^~~'' e~ vl " * ^ "- ^ " *^^*-t ^*<*j*r

, tie* van alle communistische parti-jeni,' -\, ."i{
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(Op he-t 21e congres van de 'CPN ̂  maart ,1964 '"- ,spr£k :de

zich uit vcJdr een internationals cpnfer^htie, miteJdeze zou ieidiTn

tot versterking van de eenheid der communirstische be'weging. 'Ti.-j&e'ns

de persconferentie over het aftreden van Chroestsjow '- 17 bktober -

verklaarde De Groot dat er pei-spectieven ,|eope'nd yaren vpor ê en op-

lossing van het internationale. g'eschil, '"onicLat "een -prestige-factor

uit de weg was genomen".

Uit de woorden van de CPN-voorzitter in de Tweede Kamer op 9 decem-

ber - de CPN heeft het volste vertrouwen dat er een synthese ge^dn-
' . " " ""-''-•".' -«','- * ' f-: ,

den zal worden in het conflict tiissen de marxi sten-leriini sten" in de

Sowjet Unie en China, wanneer er nlet meef 6p een breuk wordt ge>"

koerst - kan worden geconcludeerd dat de CPN-l'eiding vrees't, dat

ook de huidige CPSU-leiders op een breuk uret de GP-China ,aanst\i-

ren en daarom thans afwijzend staat t.a.v. een internationale con-

ferentie.

Wei blijft de CPH-leiding een oonferentie van de CP'en^uit de Vest-

europese landen nuttig en nodig achten^

c) Het beleggen van een partijconferentie over bOTenvermelde kwesties

in het begin van het volgend

Op de eers'lkojaende zitting van het CPN-partijbestuur zal omtrent

deze voorstellen worsen beslist.

CPS-voorzitter Be Groot heeft het voorneinen binr.jBnkort naar*~

Italic te vertrekken, teneinde besprekin^ren te voer^n met de

CPt o.m. over een eventuele cohferentie van de Wsteuropese parti jeh.

yerwacht wordt dat na zijn terugkeer in ilgderlajid het partijbestu4r^de3

CPH apoedig zal bijeenkomen. /


