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BEZOEK DELEGATIE PCI AAN CPN

In zijn rede voor het partijbestuur op 18 juli bepleitte Paul

de Groot een nauwer onderling contact tussen de communistische par-

tijen buiten het "socialistische" blok. De CPN-voorzitter dacht daar-

bij allereerst aan de PCI en de PCF alsmede aan de PKI. Dienovereen-

komstig zond de CPN-leiding uitnodigingen aan deze partijen om voor

nader overleg delegaties naar Nederland te zenden.

Zowel de PCI als de PCF reageerde reeds positief op deze invi-

tatie. Terwijl een PCF-delegatie eerst eind oktober in ons land wordt

verwacht, arriveerde die van de PCI reeds op donderdagavond, 26 sep-

tember j.l. per vliegtuig op Schiphol. Ter verwelkoming was een 10

man tellende CPN-delegatie o.l.v. partijvoorzitter De Groot aanwezig.

De Italiaanse delegatie bestond uit drie personen, t. w.:

1) Luciano Romagnoli, (9-3- 1924) -lid van het dagelijks bestuur van de

PCI; hoofd van de afdeling pers en propaganda van het CC van de

PCI en lid van het parlement.

2) Bruno Bernini, (4-1-1919)-secretaris van de partijorganisatie te

Livorno, ex-voorzitter van de WFD".

3) Irma Trevi-Mykkanen, (13-^-1916) -medewerkster van de afdeling bui-

tenland van het CC van de PCI; vertaalster.

Romagnoli noemde bij aankomst de kennismaking "een nieuwe etappe

in de betrekkingen tussen beide partijen". Volgens het CPN-dagblad

"De Waarheid", dat veel aandacht aan het bezoek besteedde, toonden de

Italianen met name veel belangstelling voor vraagstukken als de EEG,

de arbeidsvoorwaarden in Nederland, de positie van de landbouw en het

vraagstuk van de eenheid van de arbeidersklasse.

Volgens "De Waarheid" kwamen bij het overleg ook "problemen van

de internationale communistische beweging" aan de orde. Zo had

Romagnoli het optreden van de Chinese partijleiders verworpen en daar-

bij opgemerkt, dat hij de PCI en de CPN tot de partijen rekende "die

voor een juiste lijn optreden". Het was z.i. nodig "samen een revolu-

tionaire strategie te vinden, die in de strijd voor de eenheid van de

arbeidersklasse zal overwinnen". Verder toonde Romagnoli zich een

voorstander van direct contact tussen de Italiaanse vakbeweging (CGIL)
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en de Nederlandse communisten. Hij zal daartoe zijn bemiddeling ver-

lenen.

In het communiqué, dat n.a.v. de besprekingen op 2 oktober

werd uitgegeven, werd eveneens gewezen op de taak van "de arbeiders-

klasse van de Europese landen" om haar eenheid te versterken.

Verder werd de aandacht van de Europese arbeidersklasse ge-

vraagd voor de strijd tegen du as Bonn-Parijs, "het grootste gevaar

in Europa". Het communiqué laakte de Chinezen om hun afwijzing van

het kernstopaccoord, een uiting van de door hun partij gevolgde "be-

treurenswaardige lijn" genoemd.

Alle pogingen tot fractievorming werden van de hand gewezen.

Nadrukkelijk werd gesteld de discussie over de meningsverschillen

zodanig te voeren, dat zij zou leiden tot "een nieuwe internationale

eenheid". (Opm.: Met het oog op deze eenheid zal volgens Romagnoli be-

raad plaats vinden tussen de communistische partijen in West-Europa.)

Tenslotte maakte het communiqué melding van een uitnodiging

van de PCI aan de CPN-leiding een tegenbezoek aan Italië te brengen.

Deze uitnodiging werd door de CPN aanvaard.

De bedoeling is, dat de CPN-delegatie zal kennisnemen van het

werk van de PCI en daarnaast "een diepgaand gesprek" zal voeren net

de leiding van de Italiaanse partij.

Over het verblijf van de PCI-delegatie in ons land werd - in

chronologische volgorde - het volgende bekend:

donderdag 26 september

Aankomst op Schiphol.

vrijdag 2? september

v.m. een bezoek van L. Romagnoli aan de gebouwen van de Tweede en de

Eerste Kamer in Den Haag, in gezelschap van de CPN-partijbe-

stuurders Marcus Bakker (lid Tweede Kamer) en Annie Averink

(lid Eerste Kamer). Het gezelschap werd rondgeleid door resp.

de griffier van de Tweede Kamer en de voorzitter van de_ Eerste

Kamer.

n.m. rondvaart van de PCI-delegatie door de Amsterdamse haven (met

een boot van de gemeentelijke haven- en handelsi.nrich±ing.en.)_

in gezelschap van enkele partijbestuurders.
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zaterdag 28 september

's avonds - verwelkoming door het district Amsterdam van de CPN in het

partijgebouw "Felix Meritis".

zondag 29 september

n.n. vertrek van L. Romagnoli van Schiphol naar Italië, uitgeleide

gedaan door Paul de Groot, Henk Hoekstra (organisatie secretaris)

en enkele andere leden van het dagelijks bestuur.

maandag 30 september

Bezoek van B. Bernini en Irma Trevi aan Rotterdam; zij naakten

o.a. een rondvaart door de haven.

dinsdag 1 oktober

Terugkeer van B. Bernini en I. Trevi naar Italië, uitgeleide

gedaan door o.a. Annie Averink.

11 oktober 1963
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