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Dit rapport bestaat uit 3 biz. ' GEHEIM

PARTIJBESTUUR VAN DE CPN IN ZITTING BIJEEN ••-

1. Op donderdag 5 mei j.l. kwam het partijbestuur' van de CPN

bijeen ter bespreking van het verslag van een CPN-delegatie, welke

medio april voor een bezoek naar de Sowjet-Unie vertrok. De dele-

gatie bestond uit de heren De GROOT, ere-lid van het partijbestuur;

HOEKSTRA, voorzitter van de CPN; SCHREUDERS, plaatsvervangend

hoofdredacteur van "De Waarheid" en HOOGKAMP, lid van het dagelijkse

bestuur van de CPN.

De twee eerstgenoemden keerden, direct na afsluiting van de

besprekingen met hoge CPSU-functionarissen, op 2? april naar' Neder-

land terug, de beide anderen eerst op 2 mei.

Het verslag voor het partijbestuur werd uitgebracht door

partijvoorzitter HOEKSTRA. De heer De GROOT lichtte enkele aspecten

uit het verslag nader toe.

2. Het algemene,verslag van de delegatie kwam overeen met wat

het partijdagblad "De Waarheid" op 23 en 26 april had gepubliceerd-

en werd zonder feitelijke discussie goedgekeurd. De heer HOEKSTRA

beriadrukte nog eens de noodzaak van de reis en van het gecoordineerde

optreden van coramunistische partijen tegen een zich aankondigende

nieuwe fase van de bewapeningswedloop. Hij verklaarde dat de CPN-

delegatie onder de indruk was gekomen van de vredeswil" van de

Sowjet-leiders en betoogde dat hun vredelievendheid buiten kijf

staat.

In gesprekken met CPSU-Politburolid en -secretaris M.A. SOESLOW

heeft deze benadrukt dat overal ter wereld uiteenzettingen moeten

worden gegeven over het gevaar van een nieuwe bewapeningswedloop.

De CPN-delegatie heeft toegezegd in die zin activiteiten in Nederland

te ontplooienf zulks onder meer naar aanleiding van de voorgenomen

uitbreiding van het Almelose ultra-centrifuge-project.
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3. Voor de ontwikkeling van de relaties tussen de CPN en de

CPSU werd de reis een groot succes geacht. Daarbij werd vooral

van grote betekenis gevonden dat aan de autonomie van de CPN niet

getornd is en dat de besprekingen op basis van gelijkwaardigheid

hebben plaatsgevonden. De delegaties van CPN en CPSU hebben be-

sloten tot de ontwikkeling van intensief contact tussen de twee

partijen. Voor de CPN betekent dit o.a. dat meer en zo mogelijk

breed samengestelde delegaties vanuit Nederland naar de Sowjet-Unie

zullen reizen.

Deze ontwikkeling impliceert niet dat er direct al sprake zal

zijn van categorische deelname van de CPN aan allerlei multilaterale

of bilaterale bijeenkomsten met willekeurig andere communistische

partijen. Vooralsnog zullen de contacten beperkt blijven tot de

twee in CPN-ogen toonaangevende partijen binnen de Internationale •

communistische beweging, te weten de CP-en van de Sowjet-Unie en

Vietnam. De Vietnamese CP speelt volgens de CPN-leiding zo'n be-

langrijke rol door haar onafhankelijke opstelling. in het Sino-

Sowjet-conflict.

Op Westeuropees niveau vindt CPN contact en overleg tussen

de verschillende CP-en noodzakelijk, vooral met het oog op komende

verkiezingen voor het Europees parlement. Op voorstel van de heer

De GROOT zal het dagelijkse bestuur van de CPN zich over de prak-

tische opstelling ten aanzien van die verkiezingen nog nader beraden.

k. De heren De GROOT en HOEKSTRA bespraken voorts nog enkele

voorvallen en indrukken gedurende hun verblijf in de Sowjet-Unie:

- het was de heer De GROOT opgevallen dat er in de Sowjet-Unie

sprake was van een soort eerherstel van STALIN, met name wat be-

treft diens rol in de Tweede Wereldoorlog. Volgens De GROOT ge_

schiedt zulks vooral onder druk van de oorlogsveteranen, 'die nog

steeds een belangrijke rol spelen en bezig zijn de invloed van de

bureaucratic in het land terug te dringen;

j

- de CPSU-delegatie had tijdens het gesprek met de CPN-delegatie

begrip getoond voor de CPN-standpunten met betrekking tot de
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zogeheten pro-Russische groeperingen in Nederland. Tijdens de

zitting van het parti jbestuur bleek de CPN-leiding te beseffen

dat de problematiek rond de pro-Russische communisten niet van

de ene op de andere dag geregeld kan worden ;

- de CPSU-delegatie heeft een verzoek van de PvdA ter sprake ge-

bracht om een zware delegatie naar de Sowjet-Unie te mogen zenden.

Eerst na het overleg met de CPN-delegatie zou dit verzoek "op

passende wijze beantwoord worden;

- de CPSU-vertegenwoordigers hebben de CPN-delegatie steun toege-

zegd bij het onderzoek van de CPN (met name van de heer De GROOT)

naar gebeurtenissen en verloop van de Tweede Wereldoorlog vanaf

5. Resumerend noemde de heer De GROOT de positie van de CPN

binnen de Internationale communistische beweging thans volledig

vergeli jkbaar met die van de Franse en Italiaanse coramunistische

partijen, die naar hem in de Sowjet-Unie nog eens gebleken was,

ook een uitstekende relatie hebben met de CPSU. Het verschil was

alleen dat de CPN zo verstandig was geweest veel eerder een autonome

koers in te zetten.

6. In het kader van de aan de gang zijnde verkiezingscampagne

werd besloten tot een felle bestrijding van de ultra-rechtse Neder-

landse Volksunie (NVU), waar mogelijk in samenwerking met andere

progressieve partijen.

De heer F. MEIS herinnerde aan een brief van de PvdA aan de

CPN, waarvan de inhoud naar hij vernomen had nogal wat ohenigheid

had veroorzaakt binnen de PvdA. Op voorstel van de heer De GROOT werd

besloten een nieuwe brief te zenden aan de besturen van PvdA en PPR.

Deze-inmiddels gepubliceerde - brief heeft niet in de eerste plaats

tot doel de samenwerking tussen de genoemde partijen en de CPN

mogelijk te maken, maar beoogt primair een stimulans te geven aan

de binnen deze partijen aanwezige krachten, die samenwerking met de

CPN wenselijk of noodzakelijk achten.
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