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VISIE VAN PAUL DE GROOT OP HET COMMUNISME IN ENKELE EUROPESE LANDEN
(mei 1957).

In de op 13 mei 1957 gehouden zitting van het partijbestuur
heeft Paul de GROOT zijn visie gegeven over de stand van het communisme in verschillende Europese landen. Het ie niet onwaarschijnlijk
dat deze visie beïnvloed is door gesprekken, die hij met buitenlandse
geestverwanten (o,m. de Hongaarse Minister van Binnenlandse Zaken
MAHOSAN) heeft gevoerd tijdens zijn verblijf in Tsjechoslowakije
(Karlsbad) van 19 maart - 2k april 1957- Aan de hand van enkele,
\e verschillende wegen binnen gekomen inlichtingen, kon De Groot's

opvatting ala volgt worden geformuleerd:
In landen als Zweden en Zwitserland zijn de communistische
partijen practisch weggevaagd omdat zij de marxistisch-leninistische
beginselen hebben prijs gegeven en aanhangers van het nationaal
communisme van TITO zijn geworden.
^n Italië' staat de communistische partij voor 50% onder invloed van het titoïsme. Daardoor is een regelrechte oppositie in de
partij ontstaan.
In Oost-Duitsland heeft de partij de reactie de kop kunnen
indrukken door de bewapening van de Volksmilitie. Er is echter een
verschil van mening met de Sowjet-Unie over de betekenis van de
sociaal-democraten in West-Duitsland. De Sowjet-Unie hoopt, dat de
sociaal-demoöraten bij de a.s. verkiezingen in West-Duitsland de
meerderheid boven ADENAUER zullen krijgen. In de hoogste partijkringen
van de Duitse Democratische Republiek staat men daar onverschillig
tegenover omdat men OLLENHAUER niet hoger aanslaat dan ADENAUER.
In Ts^j eohoslowaki j e willen velen het oude regime herstellen.
Deze worden evenwel in toom gehouden door het gewapend machtsvertoon van de krachtige communistische partij.
In Polen heeft de Sowjet-Unie de contra-revolutie kunnen voorkomen. Zij zal zich echter voor Polen aeer in acht moeten nemen en
haar aandacht geen moment mogen laten verslappen. GOMULKA is een
titoïst. Hij is en blijft absoluut onbetrouwbaar.
De indruk welke de huidige machthebbers in Hongarije maken, is
niet ongunstig. Zij brengen de dictatuur van het proletariaat in toepassing, zijn afkerig van het revisionisme, maar willen ook niet
terug naar de oude toestanden.
- Hoewel -
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Hoewel ook in Nederland een klein groepje voorstanders van
het nationaal-communisme bestaat, is de CPN sterk genoeg gebleken
om hun invloed te weerstaan. De partij ie stabiel gebleken en heeft
haar zelfvertrouwen bewaard. Weliswaar bestaan er vraagstukken, welke
tegenstellingen in de partij zowel als in de leiding opwekken, maar
globaal bezien heeft de partij tengevolge van de Hongaarse gebeurtenissen slechts 10 a 15/& aan invloed ingeboet.
Daar staat tegenover dat het kader versterkt en actiever dan
voorheen uit de strijd te voorschijn is gekomen.
juni 1957

