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EEN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAM DE COMMUNISTISCHE PARTIJEN VAN

NEDERLAND EN INDONESIË

Tijdene het 22e CPSU-congres te Moskou werd op 50 oktober tussen

CPN en PKI een accoord gesloten en ondertekend door algemeen secreta-

ris van de CPN P. de GRO,OT en de voorzitter van de PKI D.N. AIDIT.

Deze verklaring - zie bijlage - werd pas op 15 november gepubliceerd

en wel gelijktijdig in Indonesië en Nederland, waarschijnlijk om in

het kader van het collectieve leiderschap de dagelijkse besturen van

de partijen de gelegenheid te geven het accoord te bekrachtigen. Op

13 november vond daartoe een zitting van het dagelijks bestuur van de

CPN plaats.

Korte samenvatting van de verklaring

De delegatie van de .PKI prijst de CPN wegens haar "proletarisch

internationalisme" dat tot uiting kwam in de steun aan de Republiek in

19̂ 51 de havenstaking tegen troepenuitzending in Amsterdam in 19^6» de

acties tegen de koloniale oorlogen van 19̂ 7 en 1948 en de ETC in 19̂ 9.

Verder stelt de PKI met voldoening vast, dat dank zij de CPN steeds

bredere kringen van het Nederlandse volk onderhandelingen tussen Neder-

land en Indonesië eisen om tot overdracht van West Irian (Nieuw-Guinea)

te komen. Daarnaast worden door de PKI in dit verband de initiatieven van

Nederlandse intellectuelen en zakenlieden gewaardeerd.

Beide delegaties menen dat een vredelievende oplossing door hun
%-

volkeren afgedwongen moet worden. "Indien de Nederlandse reactie ermee

doorgaat deze overdracht te weigeren dan provoceert zij met voorbedachte

rade een oorlog over West Irian".

Deze oorlog zou voor het Indonesische volk een "rechtvaardige

bevri.idingsoorlog" zijn welke door alle antî jsftloniale en vooruitstre-

vende krachten van de wereld - ook in Nederland - ondersteund zal wor-

den. Voor de Nederlandse imperialisten zal het een koloniale oorlog zijn.

"Beide delegaties legden er de nadruk op dat het gevaar en de conse-

quenties van zo'n oorlog niet onderschat mogen worden".

Beide delegaties juichen de CPSU met haar leninistisch centraal

comité (partijbestuur) met CHROESTSJOW aan het hoofd toe voor haar ge-

weldige bijdrage in de strijd tegen het kolonialisme en imperialisme.
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Toelichting •

Uit de verklaring blijkt, dat de CPN weliswaar grote lof toege-

zwaaid krijgt, maar dat zij ook zware verplichtingen op zich neemt. De

PKI daarentegen wordt minder geprezen, neemt geen nieuwe lasten op zich,

maar boekt politieke winst. De CPN moet trouw zijn aan het proletarisch

internationalisme en aan het communistische beginsel dat geen volk vrij

kan zijn dat een ander onderdrukt (Opm.: Bovendien was de CPN tot 19̂ 9 .

in zekere mate verantwoordelijk voor de PKI, zoals de Engelse_CP dit

was voor de CP-India.) Dit bracht in het verleden daadwerkelijke actieve

steun aan de "Indonesische bevrijdingsstrijd" met zich mee. De CPN ver-

plicht zich thans deze steun ook in een eventuele oorlog te verlenen.

Wanneer zoals in de verklaring het geval is een oorlog een recht-

vaardige bevrijdingsoorlog wordt genoemd, impliceert dit de verplich-

ting voor alle communistische partijen deze oorlog te ondersteunen. A

fortiori geldt, dat bij een koloniale oorlog de CP van het land dat de-

ze oorlog voert zich hiertegen daadwerkelijk dient te verzetten. De er-

varing leert overigens dat communistische partijen slechts met schroom

tot deze houding overgaan omdat zij weten dat de publieke opinie zich

in zo'n geval tegen hen keert en de kans op verbod en vervolging groot

is.

Beoordeling van de toestand door CPN-leiding

Bij de onderhandelingen in Moskou heeft De GROOT aan de PKI-lei-

ding verklaard dat een oorlog om Nieuw-Guinea voor Indonesië geen mili-

taire wandeling zal worden. Hij meende dat de Nederlandse marine sterk

is en dat zich in geval van een oorlog met Indonesië veel vrijwilligers

beschikbaar zullen stellen. In dit verband is opmerkelijk dat De GROOT

in de zitting van het partijbestuur van 18 - 19 november het gevaar van

een oorlog met Indonesië'acuut achtte. De schuld aan een dergelijke oor-

log, onverschillig wie het eerst zou beginnen te schieten, ligt volgene

De GROOT bij de koloniale kringen in Nederland en Amerika. Deze oorlog

zou de hervatting zijn van de koloniale oorlog van 19̂ 6 en 19̂ 7 en lei-

den tot een uitputtende rimboe-oorlog (dit geheel overeenkomstig De

GF.OCTS mededeling aan d-: PKI).
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Guinea-politiek van Minister LUNS en is het de taak van de CPN dit front

in beweging te brengen voor de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië,

Russische controle

Uiteraard is deze in Moskou tot stand gekomen overeenkomst niet

buiten medeweten en instemming van de CPSU gesloten. De CPSU beschikt

dientengevolge over de letterlijke tekst.

In de Nederlandse politieke verhoudingen is de CPN een onbelang-

rijke factor in"tegenstelling met de betekenis van de PKI voor Indonesië.

Voor de CPSU is echter van veel belang dat beide partijen in deze "ko-

loniale kwestie" het marxisme-leninisme op juiste wijze toepassen.

Opvallend is dat Tass op de dag van verschijning van de verkla-

ring in "De Waarheid" om de letterlijke tekst verzocht. Dit verzoek kan

slechts verklaard worden als een controle van de CPSU om te zien of het

dagelijks bestuur van de CPN toch niet op eigen houtje wijzigingen heeft

aangebracht, die een verlichting van de voor hen zware verantwoordelijk-

heid zouden kunnen inhouden.

23 november 1961
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E delegatie van de PKI heelt bij deze ge-
legenheid de grootste bewondering uitge-

* sproken voor de Communistische Partij van
Nederland die, van een voorbeeldige geest
van proletarisch internationalisme vervuld,

en trouw aan het grote communistische beginsel
?,dat geen volk vrij kan zijn dat een ander onder-
drukt", altijd aan de zijde van het Indonesische volk
heeft gestaan in zijn strijd voor volledige politieke
en economische zelfstandigheid.

In het hart van het Indonesische volk staan voor
altiid gegrift de moedige acties door de Nederlandse
werkers onder de leiding van de CPN in 1945 ter
ondersteuning van de pas zelfstandig geworden Re-
pu t r ' van Indonesië gevoerd; de massa-acties en
<U u. i'-rgetelijke algemene werkstaking van de Ne-
dPriar<d«? havenarbeiders in 1946 als protest tegen
do uitzending van Nederlandse troepen om de jonge
Republiek te verpletteren, en de latere acties tegen
de twt-e Nederlandse koloniale oorlogen van 1947 en
1948 en ae neo-kolonialistische Ronde Tafel-Over-
eenkomst van 1949.

De delegatie van de CPN gaf de PK{ de verzeke-
ring van haer voortdurende en onwankelbare steun
aan de strijd voor onafhankelijkheid van het Indo-
nesische volk en sprak grote waardering uit voor de
rol die de PKI hierin heeft gespeeld en die zij thans
speelt.

De delegatie van de CPN nam
•met geestdrift kennie van de voor-
uitgang door de Communisten van
Indonesië geboekt hij hun in-
spanningen om hun partij tot een
massa-partij te maken die zich over
de gehele archipel uitstrekt en ste-
vig geconsolideerd is op politiek,
organisatorisch en ideologisch ge-
bied.

E kwestie van West-Irian
(Nieuw-Guinea} bespreken-
<te waren beide, delegaties
van mening dat de regeling
van deze kwestie de bete-

kenis heeft van de liquidatie van
de laatste rest van het koloniale
bewind van Nederlands Oost-Indië.

De tijd is thans gekomen om dit
euvel te liquideren nadat meer dan
tien jaar lang de Nederlandse re-
actie zich hiertegen hardnekkig
heeft verzet, en dit ondanks de ver-
langens van de Aziatisch-Afrikaan-
se volkeren en de resolutie van de .
Verenigde Naties over de volledige
liquidatie van het kolonialisme.

De delegatie van de PKI stelde
met voldoening vast dat, dank zij
de onvermoeide inspanningen en
de consequente opklarings-campag-
nes die door de .CPN zijn gevoerd,
steeds bredere kringen van de Ne-
derlandse bevolking zijn gaan
eisen dat rechtstreekse onderhan-
delingen geopend worden tussen de
verantwoordelijke autoriteiten van '
Nederland en Indonesië met het
doel een overdracht van We*t-Jrian
(Nieuw-Guinea) aan Indonesië te
bereiken.

Terwijl zij aan de ene kant het
initiatief van Nederlandse intellec-
tuelen en zakenkringen waarderen
die van de Nederlandse regering
herziening van baar* fanatiek-ai-
wi j zendt houding en ernstige over.

deiega tiasi wepaén' hiertegenover
hun overtuiging nogmaals, en met
nog meer kracht uit te spreken dat
de enige wijze van oplossen van de
kwestie West-Irian <Nieuw-Gui-
nea) bestaat in de onmiddellijke en
onvoorwaardelijke overdracht van
dat gebied aan de Republiek Indo-
nesië.

D
E delegaties legden er ver-
der de nadruk óp dat on-
derhandelingen als boven
genoemd, slechts nuttig
kunnen zijn als terzelfder-

tijd de werkers en de volkeren van
Nederland en Indonesië actie voe-
ren om van de imperialisten een
vredelievende oplossing af te
dwingen.

Beide delegaties waren het vol-
. ledig met elkaar eens dat over-
dracht van het bestuur over West-
Irian (Nieuw-Guinea) aan de Re-
publiek Indonesië niet langer kan
worden uitgesteld. Indien de Ne-
derlandse reactie ermee doorgaat
deze overdracht te weigeren dan
provoceert zij met voorbedachte ra-
de een oorlog met Indonesië over
West-Irian (Nieuw-Guinea). Indien
de oorlog zou uitbreken zou dit
voor het Indonesische volk een
rechtvaardige bevrijdingsoorlog
zijn, een oorlog die de onafhanke-
lijkheidsoorlog die het op 17 augus-
tus 1945 begonnen is, voleindigt.

Deze rechtvaardige vrijheidsoor-
log zal ongetwijfeld met nog grote-
re kracht dan in 1947 en .1848 door
alle anti-koloniale en vooruitstre-
vende krachten van de wereld on-
dersteund worden, met inbegrip
van die welke in Nederland telt
aanwezig zijn.

Aan de kant van de Nederlandse
imperialisten zal het een koloniale
oorlog zijn, een verloren zaak, door
de gehele mensheid veroordeeld,
een langdurige én bloedige oorlog,
waarbij het bloed van de Neder-
landers zowel als van de Indone-
siërs vergoten wordt.

Beide delegaties legden er de na„
druk op dat het gevaar en de con-
sequenties van zulk een oorlog niet
onderschat mogen worden. De de-
legatie van de PKI ondersteunt ten
volle de politiek van de CPN die,-
in overeenstemming met de funda-
mentele nationale belangen van het
Nederlandse volk, het uitzenden
van Nederlandse troepen naar
West-Irian (Nieuw-Guinea) ver-
werpt en de onmiddellijke terug-
trekking van de Nederlandse troe-
pen uit dit gebied eist.
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Beide partijen waren het e. •
over eens dat zulks de weg zou ba •
nen naar succesvolle onderhande-
lingen.

E delegaties van beide zu*-.
terpartijen juichen met ge-
rechtvaardigde proletari-
sche trots het nieuwe Pro-
gram van de Communisti-

sche Partij van de Sowjet-Unie toe,
1-1 «U program voor de opbouw van

eerste communistische maat-
schappij op aarde. Dit program tcf
opbouw van het Communisme ver-
hoogt nog meer het steeds groeien-
de prestige van de communistische
ideologie en zal voor altijd de
schaal ten gunste van de krachten
die voor nationale zelfstandigheid,
vrede en socialisme strijden, doen
doorslaan.

Beide delegaties groeten het
heldhaftige Sowjetvolk en de grote
Communistische Partij van de Sow-
jet-Unie en haar Leninistisch Cen-
traal Comité met kameraad Nikita
S«rgejewitsj Chroestejow aan het
hoofd, voor de geweldige bijdrage
die zij geleverd hebben en thans
leveren tot de wereldomvattende
strijd tegen kolonialisme en impe-
rialisme, voor vrede en het geluk
der mensheid.

Tenslotte leggen beide partijen
de plechtige gelofte af al hun
krachten in te «pennen om alle
progressieve krachten in hun lan-
den te verzamelen en te verenigen
in de strijd voor de overdracht van
West-Irian (Nieuw-Guinea) aan In-
donesië als zijnde hun concrete bij-
drage tot bet behoeden van de we-
reldvrede.

Voor de delegatie 'van de CPN,
de algemene secretaris van de
Communistische Party van Neder-
land

Paul de Groot

Voor de delegatie van de PKI,
de voorzitter van de Communisti-
sche Party van Indonesië

D. N. Aidit

De gemeenschappelijke ver-
klaring is in de Engelse taal
gesteld en ondertekend te Mos-
kou op 30 oktober 1961. Be-
sloten werd tot gelijktijdige
publicatie te Djakarta en Am-
sterdam op 15 november.
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