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Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te bieden

betreffende bovengenoemd onderwerp.

Den exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan Zijne

Sxcellentie de i^inister-President, alsmede aan Uw ambtgenoot van

Buitenlandse Zaken.

lET HOOFD VAN D3 DIENST

Men gelieve steeds rtén zaak In 6rtn brief te behandelen. Bt| henntwoartlintf nuuwlcmiriy het onderwerp, de dagtekening on het nummer van

deze brier vermeluen.



Behoort bij brief no. ox.no. /

Dit exe::.olaar bestaat uit 3 blz.

Uit hoof^v/aardige, doch kv/etsbare bron v;erd onlüii'^G vernc-ïior

dat gedurende de niaand november enkele belangrijke C?ii-functiona-

rissen een bezoek hebben gebracht aan de Russische Ambassade te

Den Haag.

aldaar te kennen gegeven dat de CPN-leiding bereid is o r.;, in

het kndir van de voorbereidingen veer het komende CrN-con^res \-'j -

8 februari 1970), een CPSU-functionaris uit Moskou te ontvangen.

voor een bespreking.

In dit verband is het van belang er kennis van te noirien dat

de CPlN-leiding aich in de discxissiegrondslag voor het aa.ri3taan'lc

congres (gepubliceerd in "De ,/aarheid" van k december j.l.) voor

het eerst sinds 196j volstrekt onthoudt van enige kritiek op -l(:

CPSU en de do\ j et-Unie. Integendeel, een van de weinige passage?

in deze discussiesrondslag waarin de Sowj et-Unie expliciet \vordt

genoemd, is de volgende:

"Ondanks alle liioeilijkhüden en tc-oenr.tellin^sn. - te:i
annzioü v/t'iarvïTi de Cl!! t eruirhoude:id::eid Iieeft oe~
tracht - i^ijn de r>ocialis!;i;;c:ie lanaeu, en daarbij
vooral ae .jov.'je t-dnie ;ilö •i'viü.nicri.'jkstü sücî 'L-U''''. i -•
ache st.ua t, het voornoarr.ste '. j -.-.! l e t ;•; e l voor de ii.ii.e~
r i üli 0 '•: :•. .-:. c; h e i ann e :i . "

V e r •_: el. i. jkia.; :no!; oen soortgelijke ;.a:-;:jj.̂ fi ir;

;•-- r o n d ;ï l a : ; v o o r h e t v - r i j o C i- M - c o n . ; r e s ( d e c o rr: b o r 1 '•) o 7 ) : -
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"De Verenigde otaten voelen zich aangemoedigd
door de terugwijkende en massieve houding v;ii het
revisionisme, dat de toon aangeeft in de huidige
regeringspolitiek van een aantal socialistische
landen, in het bijzonde-r van de üowjet-ünie,"

- toont wel duidelijk de gegroeide appreciatie van de CrH-leiding

voor het optreden van de £ov;jet-Unie.

Sprekender nog, is het feit dat de CFN-leiding zich thans

op enkele belangrijke punten van de internationale politiek heeft

geconformeerd aan de visie van de Bussen. Met name treedt zij nu

op voor de totstandkoming van een systeem van collectieve veilig-

heid ia Europa en voor de ratificering van het non-proliferatie-

verdrag. Zowel op de conferentie van Zuropese communistische f;ar--

tijen te Karlovy Vary (april 196?) als op de wereldconferentie

van communistische partijen te Moskou (juni 1969), v/aren dit kern-

punten in de besprekingen. Beide malen weigerde de CPN echter ora

aan het overleg deel te nemen en steD.de zij zich aeer kritisch op

ten aanaien van de resultaten. Grondslag en uitkristallisering van

de toenmalige CPN-stellingnarne staan o.a, vermeld in de docuiüer.ttn

van het 22e partijcongres (december 1907), waarin het non-prolife-

ratieverdrag als "bedrog" verworpen werd eri waarin t,a.v. de S o w-

jet-Unie werd gesteld:

"./ie de veiligheid in Zuropa als propagandistische
dekking voor politieke manoeuvres opvat, werkt het
oorlogsgevaar in Suropa in de hand."

Aan dese politieke koerswijziging van de CFH in de richting

van Moskou, zitten enkele opmerkelijke aspecten. In de eerste

plaats is zij op geruisloze wijze, zonder enige openlijke verkla-

ring of bespreking doorgevoerd. 7oort.j .nariif eüteerden de eerste

aanwijsingen sic h kort nadert enkele topleiders van de Ci-li, o.v/.

P. de Ciroot, op 20 septet.iber j.l. b'.'.-vcrc-kingen h;-1, d d e n gevoerd met

een lid van het orssidiun van de Duitse- communistische partij.



Conclusie

De CPri-leidin^; heeft - niet het 23e partijcongres en de ver-

kiezingen voor Staten, Saden en Kamer in zicht - een belangrijke

stap gedaan op de weg naar een nauwere relatie met de communisti-

sche partij van de üov/jet-Unie. Aangenomen kan v/orden dat zij hier-

toe gekomen is, deels door overleg net de Duitse 'communistische

partij, deels onder druk van de pro-Hussische oppositie in en rond

de CPN. Behalve het feit dat op deze wijze de oppositie in belang-

rijke mate de wind uit de zeilen is genomen, lijkt het waarschijn-

lijk dat de CH'I-leiding met haar beleidsverandering nog and e r o

doeleinden beoogt. Welhaast zeker zal bedongen worden dat Moskou

zich (openlijk) zal distanciëren van de oppositionele, dissidente

communisten. Hekening houdend net het feit dat de CPN vroeger wel

iïussische hulp ontving en de huidige zeer slechte financiële situa-

tie van de CPN in aanmerking nemend, lijkt het niet onmogelijk dat

l er tevens een beroep op de "?us:~en sal worden f-redaan tot ;?cn nat.?-

'; riéle steunverlening.

1? december 19t>9.



Bijlage

Brief van de CPN aan de CPSU

Op 7 december 196^ richtte het dagelijks bestuur van de CPN zich met een

brief tot het centraal comité van de CPSU. Er was toen het voorstel ge-

daan om een internationale conferentie te laten voorbereiden door een

redactiecommissie, die in de lente van 19̂ 5 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 Mos-

kouse conferentie van 1960 voor te bereiden. De voornaamste communis-

tische partijen uit de socialistische en kapitalistische landen van

Azië, alsmede de Roemeense Arbeiderspartij hadden geweigerd aan de bij-

eenkomst van een dergelijke redactiecommissie deel te nemen.

Het dagelijks bestuur van de CPN verklaarde in zijn brief, die inder-

tijd niet werd gepubliceerd, het volgende:

"Onze partij heeft op haar 21e congres in maart 196̂  de opvatting ver-

worpen dat de redactiecommissie die na afloop van een Roemeens partij-

congres 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 redactie-

commissie 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 xn de internationale communistische be-

weging 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 auto-

riteit van de CPSU dringend noodzakelijk.

Wij zouden U daarom willen voorstellen een eind te maken aan de strijd

over redactiecommissies, waardoor bovendien de internationale conferen-

tie voor lange tijd zal v/orden 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 internatio™ ,1.3 •'re•?<£•••-and, 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 internationale conferentie op korte termijn

kan plaats vinden.

De referaten, die namens de CPSU zouden worden gehouden, zouden als

documenten in alle communistische partijen na afloop van de conferentie

bediscussieerd kunnen worden.1'

Het dagelijks bestuur van de CPN sprak de hoop uit, dat dit voorstel

overwogen zou worden.


