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RESOLUTIE VAN HET PARTIJBESTUUR DER CPN

Het partijbestuur van de CPN kwam op 7 oktober 1961 bijeen om de

internationale toestand te bespreken en de gedelegeerden te kiezen die

de partij op het XXIIste congres van de CPSU zullen vertegenwoordigen.

Als zodanig werden aangewezen de algemeen secretaris Paul de GROOT en

organisatie secretaris Henk HOEKSTRA. Beiden vertrokken op 12 oktober

j.l. naar Moskou. Aan het slot van de zitting werd een resolutie aan-

genomen, die in De Waarheid van 10 oktober werd bekendgemaakt. Deze is

onmiskenbaar tot stand gekomen onder invloed van de Russische motive-

ring van het besluit tot hervatting van de kernproeven, de sindsdien

door CHROESTSJOW gehouden redevoeringen en het ontwerpprogram van de

CPSU.

Samenvatting resolutie

Het partijbestuur is van mening, dat de militaire maatregelen van

het Oosten, waaronder de hervatting van de atoomproeven door de Sowjet-

Unie, de imperialisten al in belangrijke mate van hun oorlogswaanzin

hebben genezen. De vredelievende volkeren zijn gesterkt in hun overtui-

ging dat een oorlog voorkomen kan worden. De strijd voor de vrede bin-

nen de imperialistische landen dient versterkt te worden. In deze strijd

mag niets de vredelievende mensen, hoe ook politiek of godsdienstig

gezind, scheiden. De CPN zal alle krachten voor het behoud van de vrede

inzetten , zich in hoofdzaak richtende tot de arbeiders in de bedrijven.

De strijd voor de vrede gaat hand in hand met die tegen verlaging

van het levenspeil. Het partijbestuur roept de arbeiders op te vechten

voor loonsverhoging, ook direct in het bedrijf.

Veel aandacht wijdt de resolutie aan het ontwerpprogram van de CPSU.

Na een aantal lovende woorden over dit document, waarvan de CPN 1̂ 000

exemplaren in Nederlandse vertaling wil verkopen, zegt het partijbe,-

stuur: "De CPSU en haar Leninistisch Centraal Comité met kameraad N.S.

CHROESTSJOW aan het hoofd heeft opnieuw een versterking van het socia-

listische kamp en de internationale communistische beweging verwezen-

lijkt ".

Commentaar

In deze laatste alinea doet het partijbestuur een kniebuiging
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naar de leiding van de CPSU zoals ten tijde van Stalin gebruikelijk

was. Dat op de eerste figuur in Sowjet-Rusland en diens rol op een der-

gelijke wijze door het CPN-partijbestuur de aandacht wordt gevestigd is

sinds de de-stalinisatie niet meer voorgekomen. Deze houding is markant

voor de veranderingen in de opvattingen van de GROOT voor wat betreft

het beleid van de CPSU en van CHROESTSJOW persoonlijk.

Terwijl hij in 1956 nog zeer critisch stond tegenover de So\«rjet-

leiding (in het bijzonder in verband met de gebeurtenissen in Polen en

Hongarije) is na zijn bezoek aan Rusland in 1960 verandering in zijn

opvattingen merkbaar geworden. De aanvankelijke voorkeur voor het Chi-

nese standpunt boven het Russische is verdwenen.

Uit de jongste CPN-partijresolutie blijkt dat De GROOT nu zelfs

is gekomen tot een openlijke erkenning en waardering van de Russische

leiders en wel met name CHROESTSJOW.

In hoeverre hier sprake is van een werkelijke ommekeer in de hou-

ding van De GROOT ten opzichte van de in het geding zijnde vraagstukken

en tegenover CHROESTSJOW, kan uiteraard niet met zekerheid worden ge-

zegd.

Voor het overige opent de resolutie geen nieuwe gezichtspunten.

Zij bevat de bevestiging, dat de Nederlandse Vredesraad (NVR) bij de

communisten heeft afgedaan. De partij wenst de agitatie voor de vrede

zelf te leiden van achter een scherm van organisaties en commissies,

die duidelijker door communisten bestuurd worden dan met de NVR het

geval is.

Uit de oproep van de partijleiding aan de arbeiders tot actieve

strijd voor loonsverhoging spreekt het verlangen naar het scheppen van

onrust in de bedrijven. Het bevorderen van stagnatie in het productie-

proces is volgons Paul de GROOT de bijdrage van de kleine communistische

partijen in het Westen in de poging aan de kracht van de "imperialis-

ten" afbreuk te doen.

De CPN-leiding zou niets liever doen, dan het ontketenen van

korte werkstakingen. Vooralsnog heeft zij echter geen kans gezien de

arbeiders te bewegen voor er n politiek communistisch doel het werk
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neer te leggen en is men niet verder gekomen dan tot papieren peti-

tionnements- en protestacties vanuit de bedrijven.

20 oktober 1961
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