
Bijlage bij No.: 3̂ 3.577

VERTROUWELIJK

C.P.N.-PROPAGANDA IN VERBAND MET HET BEZOEK SOWJET-LEIDERS AAN
ENGELAND.

Het aangekondigde speciale nummer van "De Waarheid", waarin de
mening van een aantal vooraanstaande Nederlanders en buitenlanders
over het bezoek van BOELGAMN en CHROESTSJOW in de tweede helft van
April 1956 aan Engeland zou worden weergegeven, is op 2 Juni 1956
uitgekomen. Of de oplage inderdaad 1.000.000 exemplaren bedraagt is
(nog) niet bekend. Wel kon reeds worden vastgesteld, dat het blad
op ruime schaal wordt verspreid.

Op drie van de vier pagina's, die dit speciale nummer bevat,
worden de antwoorden van 31 naar hun mening gevraagde personen be-
kend gemaakt, de vierde bevat advertenties. 6 van deze 31 personen
zijn Belgen, 2 hebben de Britse nationaliteit en de overige 23 zijn
Nederlanders.

De reacties van de Belgen zijn niet een antwoord op schriftelijk
gestelde 'vragen, doch het resultaat van vraaggesprekken door een
Waarheid-journalist, die onlangs in België vertoefde, met hen gevoerd.
De Engelsen hebben, evenals de Nederlanders» schriftelijk geantwoord.

Volgens een redactionele mededeling werd nog een aantal bijdra-
gen ontvangen, waarvoor in dit speciale nummer .geen ruimte overbleef.
Deze zullen in.de gewone edities van "De Waarheid" worden gepubli-
ceerd.

Voorzover-kon worden nagegaan is de redactie haar belofte, de
opinies letterlijk te zullen opnemen, nagekomen.

Van de 23 Nederlanders zijn er 7 lid van de C.P.N. c.q. de
communistische ideologie toegedaan; 8 hebben door hun optreden in het
verleden laten blijken - b.v. door het verlenen van medewerking aan
communistische mantel-organisaties - dat het hun onverschillig is,
dat zij aan het communisme diensten bewijzen; van de overige 8 kon
tot dusver niet worden vastgesteld dat zij steun aan het communisme
verleenden. Enkele van ben zijn ongetwijfeld anti-communistisch in-
gesteld .

Vastgesteld kan'worden, dat de C.P.N, ook nu weer een aantal
niet van communistische sympathieën verdachte personen bereid heeft
gevonden mede te werken aan een communistische propaganda actie

Opvallend is, dat in het speciale nummer juist de bijdragen
van Hella Haasse en prof. Cole, die voor de communisten onaangename
waarheden bevatten, in kleine letters zijn afgedrukt.

Een lijst, vermeldende de namen van de vorenbedoelde 31 per-
sonen, enige bijzonderheden omtrent hun persoon en een korte samen-
vatting van hun schriftelijke, c.q. mondelinge antwoord aan "De Waar-
heid", gaat hierbij.

JUNI 1956.
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DEELNEMERS AAN DOOR "DE WAARHEID" GEHOUDEN OPINIE-ONDERZOEK OVER
REIS VAN SOWJET-LEIDERS NAAR ENGELAND - JUNI 1956.

Haam.

Nathalis de BOCK

G» GROMMEN

Bijzonderheden.

Secretaris Algemeen Belgisch
Vakverbond.

Belgisch Senator, Hoofdre-
dacteur van het socialis-
tische dagblad "Vooruit"
te Gent.

Woonplaats.

België

België

Willem ELSCHOT Letterkundige, België

Camille HUYSMANS

Hoger MOTZ

Henri ROLIN

Voorzitter Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers?
vooraanstaand figuur in de
Belgische Socialistische
Partij.

Voorzitter Liberale
Internationale.

Voorzitter Socialistische
fractie in Belgische
Senaat»

België

België

België

Samengevatte inhoud van de bijdrage.

Aangenomen kan worden dat besprekingen te
Londen een positief resultaat hebben opge-
leverd en dat zich diepgaande wijzigingen
in Russische politiek voltrekken.

Van de besprekingen waren niet bijvoorbaat
wonderen te verwachten. Het is onbegrijpe-
lijk, dat sommigen een verbod willen opleg-
gen om met de Russen contact op te nemen.
Hoe moeten wij anders tot een samenleven
komen. In Rusland denken ze, dat wij alle-
maal satellieten van Amerika zijn, maar
dat is toch niet waar.

Het bezoek van Boelganin en Chroestsjow
had beter niet aan Engeland gebracht kun-
nen worden. Engeland is afhankelijk van de
U.S.Ao Er is meer van Frankrijk te ver-
wachten.

Mening over internationale toestand neer-
gelegd in artikel in de Prawda van 1-5-'56.
Conclusie te trekken, dat de socialisten
veroordeeld zijn te onderhandelen.

De nieuwe Russische politiek, gevolg van de
opkomst van een midden-klassef in de Sow-
jet Unie. Besprekingen te Londen hebben
bijgedragen tot ontspanning in het Midden-
Oosten, niet in Europa.

Merkwaardig is, dat misschien met uitzon-
dering van Bonnj de staten van West Euro-
pa en ook de U.S;A. verheugd zijn, dat de
verklaringen van Moskou en de hervormingen
in Rusland zelf niet als manoeuvres be-
schouwd moeten worden, maar beantwoorden

aan een diepe overtuiging en een plan-
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Bijzonderheden. Woonplaatst

Prof. Dr.G.D.H.COLE Hoogleraar, voorzitter
Internationale Vereniging
van Socialistische Studies.
Voorzitter Fabian Society.

Oxford.

Frank FOULKES

Kees ANDREA

Voorzitter Britse Vakverbond
van arbeiders in de electri-
sche industrie. Waarschijn-
lijk lid van de Britse Com-
munistische Partij.

Kunstschilder.
Sympsthlsfrendmet communisme0

Engeland.

Den Eaago

J. du BOIS Voorzitter Nederlandse
Unie van Speeltuin Organi-
saties. Qemeente-ambte-
naar. Lid C.P.N, en lid van
de Nederlandse Vredesraad.

Amsterdam,

VERTROUWELIJK

Samengevatte inhoud van de bijdrage.

matige politiek»
Niemand betwijfelde de wenselijkheid van de
vereniging van de arbeiderspartijen. Maar
er bestaat een diep wantrouwen en een wrok
van de socialistische leiding tegen de com-
munistische partijen in de meeste landen.

Besprekingen bij voorbaat gedoemd te eindi-
gen met communiqué zonder werkelijke inhoud.
Niettemin waren zij belangrijk. Het is te
hopen, dat de Britse regering zich wat min-
der onderdanig tegenover de Amerikaanse
pressie zal gedragen. Verheugend is, dat de
Sow j et-landen nu verschrikkingen erkennen
die in de Stalinistische periode zijn ge-
beurd. Hopelijk is de tijd gekomen voor gro-
tere vrijheid van meningsuiting,,

Het bezoek van Boelganin en Chroestsjow aan
Engeland is van grote waarde voor de Sowjet-
Britse betrekkingen en voor de wereldvrede»

Het is verheugend dat een toenadering tus-
sen Oost en West een gevolg is van het be-
zoek van Boelganin en Chroestsjow aan Enge-
land. Uitwisseling van gedachten is een gro-
te stap om elkaar als mensen naderbij te ko-
men.

De besprekingen bevatten een symptoom van
nuchterheid en vertrouwen. Wanneer de staats-
lieden deze gedachten tot de hunne maken -
volken deden zulks al - is het mogelijk de
vrede in de naaste toekomst te verzekeren.

L.P.J.BEAAT Beeldhouwer en Kunst-
schilder.
Lid C.P.N, en lid van de
Nederlandse Vredesraad.

Amsterdam. Opzettelijke onjuiste berichtgeving in de
pers moet worden afgekeurd, ieder normaal
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Woonplaats.

Dr. W.H.' van DOBBEN

J.C. DIJKSEN

Anna van GOGH-KAULBACH

Paul de GROOT

Hoofdambtenaar. Wageningen.
Landbouw Hogeschool
Lid Nederlandse Vredes-
raad.

Voorzitter van de Hollandse Purmer.
Mij. voor de Landbouw.

Letterkundige. Haarlem
Lid van de Nederlandse
Vredesraad.

Algemeen Secretaris der Amsterdam.
C.P.N.

VERTROUWELIJK

Samengevatte inhoud van de bijdrage»

denkend vredelievend en naar vooruitgang
strevend mens moet diep getroffen zijn
door de soms zeer persoonlijke contacten
tassen regeringsinstanties van landen,
die tot zeer voor kort als kat en hond
elkander zaten toe te grommen en blazen.
Laat ons medelijden hebben met de jour-
nalistieke hinkepoten, die achter de ge-
beurtenissen aanstrompelen en een geest-
verwant als Mr Wendelaar zijn verstandige
taal verwijten. Menigeen zal de indruk
verkregen hebben, dat velen thans open-
lijk laten merken, atoomoorlog, waterstof-
bom en ondergang van de ganse mensheid
minder te vrezen, dan tot standkoming van
een wereld waarin de volksdemocratieen
oprecht erkend zouden worden als redelij-
ke, niet agressieve, ja op vele gebieden
voorbeeldige samenlevingen.

De houding van de Nederlandse pers, die de
Russische poging tot beëindiging van de
koude oorlog kleineerde moet worden afge-
keurdj, De conclusie valt te trekken, dat
de geest van Genève leeft.

Het is verheugend dat een begin gemaakt
is met het overleg.

Niet alle problemen zijn opgelost maar er
is een begin. Wanneer Engeland en Rusland
samen naar een oplossing zoeken, is er een
hoop op een goede toekomst.

Ijzeren Gordijn moet ook in het binnenland
worden opgehaald. De Sowjet-Unie geeft het
voorbeeld. De grote verdienste van Stalin
rechtvaardigde niet de concentratie van
het bestuur in een land, zoals dat nu nog
in Amerika het geval is. In ons land moet
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Hella So HAASSE

Bij zonderheden.

Letterkundige
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Woonplaats.

' Amsterdamo

Pro i1. Dr. W.HELLINGA

Dr. C. de JAGER

Hoogleraar Nederlandse
taal en Gotisch aan de
Gemeente Universiteit.

Sterrekundige Rijks
Universiteit Utrecht
Lid van de Nederlandse
Vredesraad.

Amsterdam.

Utrecht
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een einde komen aan opvoering van bewape-
ning»

ir
De besprekingen te Londen zouden een eerste
stap kunnen zijn in de richting van meer be-
grip voor eikaars situatie en standpunt.
Echter: Wij, gewone mensen kunnen misschien
niet beter reageren op d*>« gebeurtenissen,
dan door oncLte bezinnen op de binnen onze
eigen gezichtskring vallende problemen van:
a. de mentaliteit die als regel strak vast-
houdt aan de eenmaal gegeven orde, die
formeel en traditioneel, gesloten en wars
van verandering is en :
b. de mentaliteit die zonder blikken of blo-
zen radikaal kan omslaan en vandaag kan ver-
werpen wat gisteren hemelhoog geprezen werd
en omgekeerd, op gezag. Zowel a. als b. kun-
nen gevaarlijk zijn voor een democratische
gemeenschap. Het zoeken waar de ware wijs-
heid die in het midden ligt, is de taak
van de homo sapiens.
Wanneer een opinie-onderzoek als dit een
dergelijke menselijke bewustheid en inner-
lijke waakzaamheid kan bevorderen, lijkt
dat de beste waarborg voor de vrede. Ner-
gens en nooit is co-existentie denkbaar,
zonder de in de ware zin van dat woord vol-
wassen, levende, individuele persoonlijk-
heid. Daar ligt het zwaarste punt van alle
wereldproblemen.

Iedere vorm van duidelijke gedachtenwisse-
ling tussen partijen, die men tot dusver -
hetzij officieel hetzij officieus - als
tegenstanders beschouwde, is een van de
weinige wijzen om tot een oplossing te ko-
men . (onverkort) 0

Gemeenschappelijke verklaring hartverster-
kend en bemoedigend. Steekt gunstig af
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Woonplaatt

Ds o G.KOOK

Ds. Q.LANS

Nederlands Hervormd
Predikant.

Nederlands Hervormd
Predikant

Haarlem.

Amsterdam

Mr.H.voLEEUWEN

Mr. LEWIN

Joh.G.v.d.MARK

Bibliothecaris van de Rotterdam,
Economische Hogeschool.
Lid van de Nederlandse
Vredesraad.

Directeur van de Internatio- Amsterdam.
nal Trading Company
"Letraco"o

Voorzitter van de vereniging Warga.(Fr.)
voor kunstmatige inseminatie
"Mid Fryslan".

VERTROUWELIJK

Samengevatte inhoud van de bijdrage.

bij wat wij de laatste jaren van radio's en
krant hoorden. De geest van Genève is niet
dood. Nu ook een overeenkomst met de U.S.A.

Er is iets aan het groeien, beter begrip,
meer vertrouwen, bereidheid tot gesprek.
Wij moeten ophouden bang voor elkander te
zijn en elkaar vertrouwen»

In Rusland is een ontwikkeling gaande j waar-
van het Westen met intense aandacht kennis
moet nemen. Echter het communisme in Rus-
land is zich zelf gebleven. Het kan zijn
geest niet verloochenen^ het kan niet anders
dan pretenderen de enig mogelijke staat-
kundige en sociale vormgeving te zijn, waar-
voor de mens zich absoluut heeft in te zet-
ten» Tegen dit laatste moet neen worden ge-
zegd. De geest van het communisme is ma£ te
vereenzelvigen met de geest van Christus.
De laatste gebeurtenissen geven hoop, dat
het communisme de strijd der geesten J»*t
meer geestelijke wapenen wenst te strijden
en dan: Haal het Ijzeren Gordijn op kan ge-
zegd worden-o

De woorden van Mr. Wendelaar in de Eerste
Kamer verdienen volledige instemming»

Voor ons land is het van het grootste be-
lang dat een ongehinderde handel met de
Oostelijke landen mogelijk wordt. Het gevaar
is niet denkbeeldig, dat andere landen ons
bij het veroveren van afzet gebied voor
zijn.

De besprekingen bieden perspectief voor de
handel. Onlangs kocht Rusland een kwantum
boter van ons voor lonende prijs.
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Woonplaats.

W.P.H. MEIJEB.

Prof-, Dr. J.PBESSER

G. ROORDA.

Nico ROST

Secretaris van de
Socialistische Unie*

Hoogleraar in de nieuwste
geschiedenis aan de
Gemeente Universiteit.
Lid Nederlandse Vredes-
raad.

Lid Hoofdbestuur van de
Socialistische Unie.
Vooraanstaand C.P.N.-er.
Uit die partij geroyeerd
wegens oppositionele houding.

Letterkundige.
Lid C»P.N.

Zwolle,

Amsterdam.

Tijnje,

Amsterdam.

A.VIRULY

Theun de VRIES.

Oud-gezagvoerder K.L.M. Amsterdam.
Letterkundige.Pacifist.
Vervult spreekbeurten voor
de Nederlandse VreAesraad.

Letterkundige. Lid Partij Amsterdam,
Bestuur van de C.P.N.,voor-
zitter van de Vereniging
"Nederland - Ü.S.S.R.",

Lid van de Nederlandse
Vredesraad.

VERTROUWELIJK

Samengevatte inhoud van de bijdrage.

Wij moeten nu reeds betrekkingen aanknopen
met de Oost e.lijke landen om klaar te zijn
als het nodig is.

De periode van de koude oorlog is voorbij.
In het opklaringsprocês zullen socialisten
en communisten in woord en daad van hun
vredeswil moeten getuigen.

Een paar mensen van goede wille hebben
goede zaken weten te doen. In Londen ie
een steentje, misschien een steen, bij
gedragen aan opbouw van vrede o

Londen een geweldige stap vooruit o
Do vredessneeuwbal groeit aan tot een
lawine, die niet meer te stuiten is.

Met de opmerking van de Engelse Minister-
President, dat als gevolg van het Russisch'
bezoek, de wereld veiliger slapen kan,
moet worden ingestemd. Hier ligt de weg
voor de Nederlandse Regering en vooral voo
de P.v.d.A.

Engelsen en Russen spraken. Alle Neder-
landers dienen met goede wille te luiste-
ren. De mens is te goed voor het verachte-
lijke moorden op grote schaal.

Een ernstige politieke les voor ons land*
Wellicht nog te vroeg om te spreken van
een compleet veranderde Europese toestand
maar er is een veranderde toestand. De
oriëntatie van Nederland op de politieke
lijn van Engeland - Scandinavië - Sowjet-
Unie is een zaait van leven en dood voor <

land.
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Dr. V.E.v.VRIESLAND

Jan v. ZUTPHEN

Letterkundige

Sociaal Democraat.
Voorzitter van de
Stichting "Zonne-
straal".
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Woonplaats.

Amsterdam.

Hilversum.

VERTROUWELIJK
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Maar van de huidige regering is niet te
verwachten, dat zij iets zal doen het be-
staan en voortbestaan van Nederland als
vrije zeestaat te redden.

De besprekingen hebben bijgedragen tot ver-
mindering van spanning en oorlogsgevaar o

Het gesprek om de ronde tafel, verdringt
de oproepen van het gebruik van kracht.
Als de staten met elkaar moeten onderhan-
delen is niet te begrijpen waarom politieke
partijen niet dezelfde weg zouden gaan.


