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CPM-PARTIJBESTUTJRSZITTING JANUARI 1961
Op zaterdag 21 en zondag 22 januari 1961 vond een zitting plaats
van het partijbestuur der CPN. De bijeenkomst werd op de eerste dag
niet in Felix Meritis gehouden, maar op een andere plaats, die de partijbestuursleden pas na aankomst in het partijgebouw werd medegedeeld.
De tweede dag kwam men als normaal in Felix Meritis bijeen.
Jaap WOLFF hield een inleiding over de conferentie der 81 communistische partijen te Moskou in november 1960. Paul de GROOT's betoog
was meer afgestemd op de toestand in Nederland. Op 23 januari bracht
De Waarheid een verkorte weergave van De GROOT's rede, terwijl op 2k
januari een uittreksel uit de inleiding van Jaap WOLFF werd opgenomen.
De besluiten van de Moskouse conferentie werden goedgekeurd, evenals het optreden aldaar van de CPN-delegatie.
Het partijbestuur besloot dat het eerstvolgende (20ste) partijcongres zal worden gehouden op 20, 21 en 22 mei a.s. (Pinksteren). Dan
zal o.m, de definitieve tekst van het beginselprogram worden besproken
en een nieuw partijbestuur worden gekozen.
Uit de rede van Paul de GROOT
Veel aandacht besteedde De GROOT aan de jongste gebeurtenissen in
België. De Nederlandse en de Belgische arbeiders, zo zei hij, hebben
een gemeenschappelijke vijand, nl. de katholieke en liberale reactie.
De Belgische stakingen hebben evenwel bewezen, dat er in de sociaal-democratische partij veel klassebewuste arbeiders zijn, die voor de communisten niet onder doen en op weg zijn zich bij de communistische beweging aan te sluiten.
De Nederlandse bourgeoisie zal er alles op zetten de radicalisering van de arbeidersmassa te voorkomen. De jongste geruchten over een
intensieve samenwerking tussen het NVV en de confessionele vakbonden
wijzen daarop. Het doel van de PSP is te voorkomen, dat de radicalen
uit de PvdA zullen overgaan naar de communisten. Wij zijn niet voor het
oprichten van splinterpartijen als de PSP, die bovendien een toevlucht
zijn voor trotskisten en andere renegaten.
De GROOT kondigde een verscherpte strijd aan tegen de revisionisten, hoewel volgens hem de Tito-groepjes met hun SWP en "echte" EVC
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geen voet aan de grond gekregen hebben.
De nieuwe vakbondspolitiek van de partij - het overgaan van
EVC-1958-ers naar het WW

- was volgens de algemeen secretaris een

groot succes. Dit bewezen zijns inziens o.m. de laatste acties in de
metaalindustrie.
De strijd voor een atoomvrij Nederland moet door de arbeiders
via de vakbeweging worden gevoerd. Ook zonder dat Nederland eerst formeel uit de NAVO treedt kan het van de atoom-bewapening afzien.
In de komende tijd zal het werk van de partij en haar kader onder de loupe genomen worden. De partij moet haar politiek, uitgaande
van het marxisme-leninisme, richten naar de omstandigheden in eigen
land, die daarom goed bestudeerd moeten worden.
Uit de rede van Jaap WOLFF
De inleiding van Jaap WOLFF was hoofdzakelijk gebaseerd op de
"Verklaring" van de Moskouse conferentie, gepubliceerd in de Nederlandse uitgave van het decembernummer van het internationale communistische
maandblad "Vraagstukken van Vrede en Socialisme".
WOLFF betoogde o.m. dat de eenstemmig te Moskou aangenomen documenten van grote politieke betekenis zijn, ook voor de CPN. Zij vormen voor de partij een oproep en een actieprogram om te strijden tegen de oorlogsvoorbereiding. Massaal optreden voor de vrede is strijd
tegen het imperialisme. Een onverzoenlijke houding tegen alle uitingen
van nationalisme en chauvinisme is evenzeer geboden als tegenover het
revisionisme.
De conferentie wees de opvatting dat vreedzame coëxistentie verzwakking van de strijd tegen het imperialisme inhoudt, scherp van de
hand. De vreedzame coëxistentie is een vorm van klassenstrijd tussen
het socialisme en het kapitalisme, aldus WOLFF.
In de strijd voor de vrede komt grote betekenis toe aan de economische opbouw van het socialistische kamp. Economische integratie
van dit kamp is noodzakelijk.
De CPN, zo betoogde WOLFF, moet alles doen om de eenheid van de
communistische wereldbeweging te helpen versterken.
De conferentie stelde nogmaals nadrukkelijk vast, dat alle
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marxistisch-leninistische partijen onafhankelijk zijn en gelijke rechten hebben. In de "Verklaring" zijn geen formuleringen opgenomen, waarin
de CPSU wordt aangeduid als het centrum, van waaruit de communistische
beweging wordt gedirigeerd, Een dergelijk centrum bestaat niet. Wel
werd vastgelegd, dat de CPSU, als de partij met de meeste ervaring, de
voorhoede is van de communistische beweging.
De resoluties
Aan het slot van zijn zitting nam het partijbestuur twee resoluties aan. Die over de conferentie van Moskou werd gepubliceerd in De
Waarheid van 25 januari. Hierin spreekt het partijbestuur zijn algehele
goedkeuring uit over de "Verklaring" en de door de conferentie aangenomen "Oproep aan alle volken der wereld".
Met voldoening wordt in de resolutie vastgesteld dat de juistheid
van de CPN-politiek door de besluiten van de conferentie is bevestigd.
De speculaties van de vijanden, speciaal Westduitsland en de Verenigde
Staten, op tegenstellingen tussen de communistische partijen van China
en de Sowjet—Unie zijn de bodem ingeslagen.
Het partijbestuur betuigt zijn instemming met de opvattingen van
de conferentie betreffende de gelijkheid en onafhankelijkheid van de
partijen, en de internationale solidariteit. De CPN zal het hare aan
de versterking van de eenheid in de communistische beweging bijdragen.
Op 26 januari werd de resolutie over de toestand in Nederland in
De Waarheid bekendgemaakt. Hierin blijken de voornaamste punten uit de
rede van Paul de GROOT te zijn samengevat. Er wordt in opgeroepen tot
onverzwakte strijd voor loonsverhoging en een verbeterde kinderbijslag
vanaf het eerste kind. Het partijbestuur acht het een ongehoord feit,
dat de regering De Quay als eerste in West-Europa opslagplaatsen voor
atoomwapens aan Amerika en West-Duitsland ter beschikking heeft gesteld.
Neutraliteit is de traditionele buitenlandse politiek van de kleine Nederlandse staat. Het partijbestuur zal de stroming naar neutraliteit bevorderen. Het acht het voor ons land mogelijk de weg naar e.?n
neutraliteitspolitiek te gaan zonder dat een formeel uittreden uit de
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NAVO daaraan

voorafgaat.

Het partijbestuur is van oordeel dat de agressie van de regering
tegen Indonesië, ondersteund wordt door het "bolwerk van het nieuwe
kolonialisme, de Verenigde Staten", dat, door internationalisatie, van
Nieuw-Guinea een USA-basis onder de vlag van de UNO wil maken. De actie tegen de kolonialistische

politiek zal worden verscherpt. Opnieuw

bevestigt de CPN haar solidariteit met de PKI.
In de resolutie wordt vastgesteld dat met de politiek ten aanzien van de eenheid van vakbeweging belangrijke successen zijn geboekt.
Er zijn evenwel nog partij-afdelingen, die sectarisch vasthouden aan
de oude vormen. De OVB en de "neutrale" scheurmakersbondjes zullen worden bestreden.
Verscherpte strijd zal voorts worden gevoerd tegen het revisionisme, vertegenwoordigd in de handlangers van TITO, alias de SWP en tegen de anti-communistische PSP, welke laatste partij meer en meer in
het vaarwater van de NAVO-politiek komt.
De resolutie besluit met een opwekking om de CPN - de trouwe
dienaar van het Nederlandse volk - te versterken.
Opmerking
De CPN is van het begin af aan zeer gesloten over de aanleiding
tot het houden van de conferentie te Moskou, te weten de tegenstellingen
tussen de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China. In partijbestuurskringen werd niet of nauwelijks over de kwestie gesproken. Over de Moskouse conferentie vond vóór de partijbestuurszitting hoegenaamd geen gedachtewisseling plaats.
In haar berichtgeving over de zitting is De Waarheid ten aanzien
van de gang van zaken op de conferentie bijzonder terughoudend.
Of dit stilzwijgen op overwegingen van "security" is gegrond is
niet bekend. De geheimzinnigheid over de plaats van de eerste zitting,
waarin WOLFF over de Moskouse conferentie sprak, wijst wel in die richting.
Tot nu toe heeft de CPN de Verklaring van Moskou nog slechts gepubliceerd in een bijvoegsel van het december-nummer van de NederlandG E H E I M
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se uitgave van het internationale maandblad Vraagstukken van Vrede
en Socialisme. Mogelijk is dit, vanwege de lengte van de Verklaring,
niet in De Waarheid gedaan. Vele zusterpartijen hebben echter de Moskouse documenten wel in hun dagbladen opgenomen.
'.VOLFF heeft zich blijkbaar voornamelijk bepaald tot het naar voren brengen van die punten in de "Verklaring", die Paul de GROOT ter
harte gaan en stroken met zijn opvattingen. Dit zijn o.m. de zelfstandigheid van de afzonderlijke partijen, ook van de kleine; de eenheid
in de internationale communistische beweging en de economische opbouw
van het socialistische kamp.
De GROOT zelf voegde daaraan toe: de strijd tegen het revisionisme en de eenheid van vakbeweging. Zijn optimistische uitlating over
het succes met de politiek van eenheid in de vakbeweging is niet in
overeenstemming met de werkelijkheid.

6 februari 1961
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