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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport
aan te bieden betreffende bovengenoemd onderwerp.
Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks
aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Buitenlandse
Zaken.
HET HOOFD VAN DE DIENSTM

Drs. A. Kuiperst
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Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig bet onderwerp, de dagtekening -en bet nummer van
deze brief vermelden.
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DE CPN MENGT ZIÓH IN DE INTERNATIONAAL COMMUNISTISCHE DISCUSSIE
Binnenkort zal dé CPN een "witboek" publiceren waarin
chronologisch een overzicht wordt gegeven van de opvattingen
van de CPN-leiding sinds medio 1963 inzake de verschillende
strijdvragèn en discussiepunten tussen dé communistische partijen.
De GPN-ïeiding wil met deze publicatie - die zal worden
toegezonden aan alle communistische partijen - een bijdrage
leveren in de internationaal communistische discussie, omdat
zij van mening is dat deze discussie sinds de gebeurtenissen
in Tsjechoslowakije aspecten vertoont die haar goedkeuring
kunnen wegdragen.
Opmerkelijk is dat het "witboek" weliswaar de oorsprong
van de verdeeldheid in de internationaal communistische beweging ziet in "het revisionisme dat door Chroestsjow in de CPSU
is gebracht en vandaar andere CP'en heeft besmet", maar dat
het zich onthoudt van critiek op de huidige leiders in de Sowjet-Unie. Kenmerkend is in dit verband dat een zeer scherpe
veroordeling van de huidige CPSU-leiding in de CPN-resolutie
van 16-10-1967 uit het chronologisch overzicht is weggelaten.
Voor een herstel van de eenheid wordt als eerste voorwaarde genoemd dat er een "onverzoenlijke ideologische en practische strijd" gevoerd zal worden tegen bovenvermeld revisionisme.
Daarnaast wordt echter ook benadrukt dat de "doctrinaire opvattingen die vanuit China werden gepropageerd", moeten worden
afgewezen.
Interessant is voorts de in het "witboek" afgedrukte
tekst van een nog niet eerder gepubliceerde brief van de CPN
aan de CPSU, d.d. 7-12-196^. (zie bijlage).
Als een soort rechtvaardiging van de isolements-politiek
van de CPN in de laatste jaren, stelt het "witboek", dat de
CPN internationaal communistische conferenties heeft gemeden
(uit vrees voor beïnvloeding), maar in eigen land alles heeft
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gedaeui om alle communistische acties in de wereld te steunen,
zoals terzake van Vi.etnam, tegen het "Westduitse revanchisme",
in de Franse mei-révolte, tegen de NAVO en vóór de Indonesische
c.p.

Conclusie:

De aanstaande publicatie van dit "witboek" bevestigt de tendens in het CPN-beleid van de laatste
maanden., dat de leiding van de Nederlandse c.p.
zich niet langer zo wil isoleren van de ontwikkelingen in het internationaal communisme als voorheen. De gematigde houding die men hierbij aanneemt t.a.v. de Sowjet-Unie is opvallend en lijkt
de mogelijkheid van een toenadering in te houden.
Ten aanzien van deelname aan de communistische
topconferentie in mei aanstaande, stelt de CPN
zich echter vooralsnog afzijdig op.
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Brief van de CPN aan de CPSU
Op 7 december 196*f richtte het dagelijks bestuur van de CPN zich met een
brief tot het centraal comité van de CPSU. Er was toen het voorstel gedaan om een internationale conferentie te laten voorbereiden door een
redactiecommissie, die in de lente van 1965 zou moeten bijeenkomen. Deze
redactiecommissie zou volgens dit plan bestaan uit een beperkt aantal
partijen - dezelfde die in 1960 op willekeurige wijze na afloop van een
congres van de Roemeense Arbeiders partij waren aangewezen om de Moskouse conferentie van 1960 voor te bereiden. De voornaamste communistische partijen uit de socialistische

en kapitalistische landen van

Azië, alsmede de Roemeense Arbeiderspartij hadden geweigerd aan de bijeenkomst van een dergelijke redactiecommissie deel te nemen.
Het dagelijks bestuur van de CPN verklaarde in zijn brief, die indertijd niet werd gepubliceerd, het volgende:
"Onze partij heeft op haar 21e congres in maart 196*f de opvatting verworpen dat de redactiecommissie die na afloop van een Roemeens partijcongres is gevormd, een centrum zou kunnen zijn voor de voorbereiding
van een nieuwe internationale conferentie en heeft een nieuw voorstel
hierover gedaan.
In een onvolledige samenstelling is, volgens onze mening, deze redactiecommissie hiertoe nog minder geschikt en haar bijeenroeping kan door
onze ideologische tegenstanders als een begin van een formele scheuring
in de internationale communistische beweging worden uitgelegd.
Het is de mening van ons dagelijks bestuur, dat in het bijzonder de
morele autoriteit van de CPSU in de internationale communistische beweging zal worden geschaad door het bijeenroepen van een onvolledige
commissie.
Wij achten in de toestand, waarin zich de internationale

communistische

beweging thans bevindt, integendeel een versterking van de morele autoriteit van de CPSU dringend noodzakelijk.
Wij zouden U daarom willen voorstellen een eind te maken aan de strijd
over redactiecommissies, waardoor bovendien de internationale conferentie voor lange tijd zal worden uitgesteld.
Wij stellen U voor alléén, als CPSU, een internationale conferentie
bijeen te roepen met een agenda die beperkt wordt tot de meest actuele
problemen en zonder dat aan de deelname door alle partijen voorafgaande
voorwaarden worden gesteld.
De agenda zou kunnen zijn: de internationale toestand, in het bijzonder
in verband met de ontwikkeling van het Duitse en Japanse imperialisme.
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En als tweede punt: een verslag aan alle communistische partijen van
de wereld over de activiteit van de CPSU in de laatste jaren.
Wij geloven, dat zulk een intefnationale conferentie op korte termijn
kan plaats vinden*
De referaten, die namens de CPÓU zouden worden gehouden, zouden als
documenten in alle communistische partijen na afloop van de conferentie
bediscussieerd kunnen worden."
Het dagelijks bestuur van de CPN sprak de hoop uit, dat dit voorstel
overwogen zou worden.
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