MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 4, ;i
r/jP?

B. V. D.

1
l

1=-

-2

Lan Zijne Excellentie
$e Minister-Président
lein 1813 no. k

<OV. 2001

Dazarubric
_
beSndfldre^s:

pe
s-G R A V E. N H A G E

J

L
Onder^vecp:

CPN op weg van Moskou
naar Peking?

Ni

81^.138

'sGravennage. L.1
President Kennedylaan 25
Bijlage(n): "] .

Hierbij heb ik de eer Owe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende:"CPN op weg van
Moskou naar Peking?"

HET HOOFD VAN DE DIENST

Mr. J. S. Sinninghe Damsté

Men gelieve eteeds één zaak in één brief te behandelen en bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
•jp dagtekening en het nummer van deze brief te vermelden.
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DE CPN OP WEG VAM MOSKOU NAAR PEKING?

-2NOV. 2001
De» rubricering is

Naa n vernomen werd, heeft het partijbestuur van de CPN zich in

zijn jongste zitting in sterke mate beziggehouden met de positie van de
partij in de internationale communistische, beweging.
Scherpe kritiek werd geuit op het beleid van de CPSU, die zich
schuldig zou maken aan chauvinisme en het eigenbelang laat prevaler
boven de internationale solidariteit. Volgens de CPN deelt de oude
"Chroestsjow-kliek" nog altijd de lakens uit in Rusland en stelt deze
groep verwoede en onbeschaamde pogingen in het werk de zusterpartijen
in het Sowjet-kamp te krijgen, om tenslotte toch tot een veroordeling van de Chinese partij te komen.
De CPN wil hieraan beslist niet meewerken. De partijleiding zal
niet schromen andere communistische partijen openhartig te kritiseren
en van hen te eisen dat zij zullen afrekenen met de funeste politiek
van Chroestsjow en zijn aanhangers en hun "geheul met de CPSU" zullen
staken.
Indien mocht blijken, dat de Nederlandse partij met haar opvattingen niet welkom is op internationale communistische conferenties,
dan zal zij daaraan voortaan niet meer deelnemen. Teneinde de "autonome"
positie van de CPN te accentueren, zou de partijleiding de verbindingen met de Chinese CP willen verstevigen, om hiermede deze partij morele steun te verlenen in haar geschil met Moskou.
De CPN-leiding zou voorts actiever willen gaan optreden tegen
het revisionisme en sectarisme in de eigen partij. Hen wil er scherper
op toezien dat alle partij-instellingen en partij-functionarissen
nauwgezet de huidige politieke koers volgen. In dit verband zou er
sprake zijn van het nemen van maatregelen tegen het (uiteraard!) proRussische optreden van de vereniging ';Nederland-USSR;i.
Het dagelijks bestuur van de CPN zou van plan zijn over bovenvermelde kwesties een resolutie op te stellen.
Commentaar
Hoewel de CPN-leiding ean duidelijke stap in de richting van het
Chinese kamp schijnt te overv;egen, mag daaruit toch niet de conclusie
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worden getrokken dat de Nederlandse partij thans alle politieke ejn
ideologische opvattingen van de Chinezen onderschrijft, l-ïet name verschilt de CPN van mening met de Chinese CP over het principe van de
vreedzame coëxistentie. Verder ziet de CPN het "viestduits militarismeals het grootste gevaar voor de wereldvrede, terwijl de Chinezen het
"Amerikaanse imperialisme11 als zodanig bestempelen. De CPN kan dus (nog)
niet een "Chinese partij" worden genoemd, met alle daaraan verbonden
consequenties.
Belangrijk is echter, dat de Nederlandse CP, als enige van dluropese communistische partijen - Albanië natuurlijk uitgezonderd -,
zich thans niet moer alloen afzet tegen Moskou, maar ook van sins
schijnt meer openlijke toenadering te zoeken tot Peking.
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