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Oebeurtanigsan In Polen»

een reeda vele jaren In Nederland woon-
achtige Pool, die la nauw» betrekking »taat tot do
Vereniging Nederland * Polen en die ook In contact
staat ast de Poolse Getant h.t*l. f* F IN DZ IN SKI,
werd het navolgende oordeel vernomen over de gebeur-
tenissen In Polen*

Volgen» «.gamen waren het de moeilijke bln*
nenlandsa verhoudingen die de Poolse Partij en re-
gering dwongen nm een veel enellere deaocratiaering
i* gelaat en, dan men voorheen van pion vaa.

Wel bestond er geruis» tijd ernstig* wrevel
in Polen over het fait dat h«t parleaent pr act lach
alle bevoegdheden weren ontnomen en alleen nog maar
bijeenkwam om de boaliuaingen van de Regering aan
te horen»

In wijde kring werd «•% de "Be4m" de «pot
gedreven en heel vat stekelige noppen deden ia Polen
de ronde hierover»

"D« Polen hebben dit", «10»» segsman, "met
"de Kederlanders geaeen dat xij 4e vrijheid
«lief hebben en gra*g aogcn kankeren*
"tot lunit«?eii kun door bp*a<4* oor i»k»n

felle «ötle"plot »»lift« lm een felle «ötle owlaan,
«item Po*öftïi wel geleerd beef**
«Je ao*t T«rder niet vergeten, dat bij de
"brede ita««a van a* Poolie bevolking óe

alr li***& altijd iïs-populalr liia. gevee«it sovel
*in de petriode van de Gümrlstïaehe overheer-
rtsin« als nu In de f aae van pelitielce «n

4 *r zit nog veel
"oud «eer, Sn «X kurmen wij dan al»
«ten veel verklaren en billijken, men heefta ,
*sa ttnainul at% da f u^iAke opiziie.
"te houden. Poet »en dat niet, dan k*n de da^
"koaen dat men daarmede op harde wijze wordt
«feeoafroateerd*
B5e tragieïc vmn het geval is êat ét Poolae
"partij «m Regarieg, m e«na»al bealoten la.
*m lui ïceder der dé^8tiaini*eriBg bepaalde
"feiten wereldtamdig te isaken en dienoveroen»
"kofflatig aaatrefièlen te nemen, de zaak niet
"aeer in de band souden kunnen booèett*
"De «aak i» n*l* dat al» aes werkelijk *ohoon
"ocüip g**t »aken m ua&r *Ue vragen die de
"Polen op bet hart li«««n, eeo onderaoek gaat
-inatellwa, de positie v&n de Pool«e Regerlnf



-a-

*2o la ar altijd nog 4» kwestie van d* dul-
" genden Poolse officieren dl* in Katyn dood
"aijn aangetroffen en waarnaar nooit een of-
rtf ieieal Pools ondersoek i» infi«at«ld.
*M*a heeft ét Hu«8i»ch* lezing aanvaardt «n
*d* Efultstt e»t«gori»ch verworpen. Maar daar*-
"mede U men er niet j dat geldt trouwen» ni«t
*«&Uin voor Polen.
MIlt vergoed", aldus zegsman» rtdat b .t. in
*Tsjeeha-Slowakij« d« tijd zal koaen dat men
"zal vragen ho* Ut preol»s zit net de dood

Op d* vraag boe aen «r op de l«gatl«
denkt, antwoordde hij, est men daar ook weinig ae«r
weet dan ««n uit de kranten en van de radio verneemt.
Hatuurlijk hoopt men d&t de regering oa 4e nodige wij*
slgingen te hebben aangebracht, de huidige moeilljlc-
heden tot een bevredigende oplossing kan brengen»

Hij voegde «p nog aan toe dat het misschien
ala «erete de Polen aullcn aljn. die het begrip vreed-

stentie na de gebeurtenissen In Poznan «axame coëxistentie
na de benoealng van GOMULE1 tot eer «t e seoratorla, tot

«ullon brengen.

Op de legatie had aen geiegd, co-exi*tentle
houdt niet In dat «en een soort lippendienst gaat ba-
lijden en dat a»n die uitdirüldElng gebruikt» vanzieei-
het la de politieke &f iaat t* paa koot, masr dient aso
t* worden uitgelegd, dat ïowel van Westelijke als ook
van Oostelijke zijde voorwaarden it®eüm geschapen,
die tot S* vreedzaaa naast elkaar leven kunnen leiden 4

Op de vraag qf hij dlreet gevaaï zag voor de
po»itle van de Poolse partij «B regering, ai hlji

"Er zal heel wat verataridig l>eleld nodig ai jn
*o« t« voorkooen dat er een andere regering
wkomt» waaria van Invloed onj;er*ljd8 weinig

«al blijven"*

3egaB»n «ei» *HatyorliJk zijn «t in Polen
"grote aoellijkh*<len, net overgrote deal van

ek enbevolking is Hooé» Katholiek en 4» par*
veet* dot deae mensen nooit aan Ood

"dieaatige ?9«bt«& isullen laten tornen"*

"Wij hebben deatijd* al eena geBproloan over
"de «eer bitter* gevoelen», die «f bij de ge»
"middelde Pool en vooral bij el bevoMng van
«Wwraoaaa «ijn obtataan, aadat de opstand van
"Warschau ie aislukt, oadat de B^uisiache troe*

voor de stad bleven liggen. 410 Vil die*
«per in de gMöhiedeni* terüggrljpeni keiaen
"wij %|| luit- vraagstuk van de Russische aan*
"val op de Pooli* Oostgrens in if|f* Oit In



**dan de reactie in fe«t
**&** 00* In de CoraaunlBtUcbe Partij
«tt door het vrijvel geheel liquideren van
"do Poolse partijleiding, die de«tIJds naar
°de Sowjet t?ni« uitweek, grote verbittering

Al de*e factoren teiaaen, mak«n dat in Ooet

Pool3« partij houdt alaschl«n a»«r i*
•hwad op de pel» dan aad4r« part i jan In Ooat-
"Kttropa do «n, vandaar dat aiï nu *«lf • d« b»*
"Isena verzet, voordat si| door de f»iten oter-
«rompöld zött vorden",

van z*g*man vasi
van

*»taat«b«st«l niet «£t«l tot
brengen, Ut bedoel ««a einde, dat het

"t*o<u*«i volk ali geheel voldoening schenk'
«lopen sowel partij als regering in Polen

dat nletwe geb«S8teni»»»G. waarbij ?oz-
B«&g oaar ««s peulenaohilletje sou lijn,

«de peaitie van partij «a regering inaieii 00-

ttftt. hi| d4»lbt
«IH én. - • • ' • • • • *~

i." ^-l-_" ü^" *-^"»- l^fjpgj. htjl"ffltt% Éö^aé- l
"teit kant, olie o» hefvwar bete)£«nen» Wij
"Behoeven niet somöer p«sslai»tiech te al^
"vaïit O0& ift 4e Büjlnll^Mi gf§oibJLe^mie JUl
«vijl» ««B stap teruggega*nf on later een paar
"P*»»«i vooruit t* gaan, aaar laten wij hopen,

"voorbeelden herinnerd, * 4&CdSI voorbeeld 4*
HF<w>l*e regering over d* aoelUjihedea van het
"ogenblik hem kan helpen"*


