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GEHEIM

HOUDING VAN DE CPN INZAKE DE GEBEURTENISSEN IN HONGARIJE.

De op 29 October 1956 gehouden zitting van het partijbestuur
van de CPN was vrijwel geheel gewijd aan de gebeurtenissen in Hongarije.
In deze zitting bleken aanzienlijke meningsverschillen onder de
partijbestuur si e den over de houding die de Sowjet-Unie in Hongarije
moest aannemen, te bestaan.
Freek MEIS was van mening dat de Sowjet-Unie het verzet in
Hongarije met krachtige militaire middelen moest onderdrukken. Deze
mening, die de volledige instemming van Paul de GROOT had,-klinkt
door in een na deze partijbestuurszitting op 30 October 1956 in
"De Waarheid" gepubliceerde verklaring van het partijbestuur over
"de putsch in Hongarije".
Op een moment dat in het Westen nog niet duidelijk was hoe de
Sowjet-Unie het probleem Hongarije zou aanpakken, kwalificeerde dé
CPN de gebeurtenissen in dat land reeds als een contra-revolutionnaire putsch en sprak de leiding zich in interne kring - zes dagen
voordat de bloedige onderdrukking van het Hongaarse verzet op Zondag
k November plaats vond - uit voor een krachtdadig onderdrukken van
"de contra-revolutie". De CPN betoonde zich hiermee nog orthodoxer
dan de CPSU.
In het kort komt de verklaring van het partijbestuur van
30-10-56 op het volgende neer:
Een duidelijk overzicht over de gebeurtenissen in Hongarije is er
nog niet, doch alle beschikbare gegevens wijzen op een putsch, een
poging om met wapengeweld de invoering van de nieuwe politiek van de
Hongaarse volksdemocratie te storen en in discrediet te brengen. Het
is duidelijk gebleken dat deze putsch uitgevoerd werd door vanuit
het buitenland gesteunde ondergrondse groepen, die lang tevoren
georganiseerd en bewapend zijn. Het contra-revolutionnaire avontuur
houdt, indien het zijn doel zou bereiken, het gevaar van het uitbreken van een nieuwe oorlog in Europa in. Het contra-revolutionnaire
karakter van de putsch is onmiskenbaar, daar hij direct tegen de
vriendschap en de solidariteit met de Sowjet-Unie gericht was. De
rechtse elementen in ons land veinzen een bijzondere verontwaardiging
over het feit dat de Sowj et-troepen op verzoek van de Hongaarse
regering zijn opgetreden tegen de contra-revolutie. Maar deze verontwaardiging is niets dan huichelarij. Het gaat hier om de bescherming van de macht van het volk en het verhinderen van de terugkeer
naar het kapitalisme. Wil men het ingrijpen van buitenlandse troepen
in binnenlandse aangelegenheden van welk land dan ook voorkomen,
dan dient dat te geschieden door het tot stand komen van een collectieve veiligheid in Europa, het opheffen van de militaire blokvorming,
het stopzetten van de West-Duitse herbewapening. Het geschreeuw over
Hongarije" moet blijkbaar ook dienen om de aandacht van de Nederlandse .
werkers van de voor hen dreigende verslechteringen af te leiden.
Het partijbestuur wekt de Nederlandse arbeidersklasse en alle
democraten op om deze opzet te doorzien en te veroordelen.
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