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G E H E I M

C.P.N.-propaganda in verband met het bezoek van minister-
president Boelganin en partijsecretaris Chroestsjow aan Engeland.

Aangemoedigd door het resultaat van de in het midden van
1955 in "De Waarheid" geopende rubriek "Nederland na Genève",
waarin een 'fO-tal min of meer vooraanstaande personen (o.w.
hoogleraren, medici, kunstenaars, journalisten, schrijvers en
predikanten) hun mening gaven over de betekenis van de Geneefse
conferentie van Juli 1955, heeft de Waarheid-redactie thans
het plan opgevat om een soortgelijk opinie-onderzoek te publi-
ceren over het bezoek - in de tweede helft van April 1956 -
van Boelganin en Chroestsjow aan Engeland.

Daartoe heeft de redactie van het communistische partij-
dagblad in begin Mei een schrijven gericht tot een aantal
vooraanstaande Nederlanders en buitenlanders met het verzoek
hun mening over de in Londen bereikte resultaten kenbaar te
maken. Zulks geschiedde onder toezending van een aantal docu-
menten betrekking hebbend op de te Londen gehouden besprekingen
en met de motivering, dat de betekenis van de tussen Engeland
en de Sowjet-Unie gevoerde onderhandelingen in de Nederlandse
pers onvoldoende tot uitdrukking is gebracht.

Het ligt in de bedoeling de opinies van de personen, die
op dit verzoek ingaan, te doen opnemen in een speciaal nummer
van "De Waarheid.", • dat zo mogelijk in een oplage van 1.000.000
exemplaren zal worden verspreid. De Waarheid-redactie stelt
bij haar verzoek bekend, dat de - uiterlijk 23 Mei 1956 in te
zenden - bijdragen uiteraard letterlijk zullen worden opgenomen
en dat in het uitsluitend aan de bijdragen gewijde nummer geen
commentariërend artikel van de zijde van de redactie zal worden
geplaatst.

Het behoeft geen betoog, dat het welslagen van deze actie
de partijleiding het gevoel zal geven, dat zij vordert met haar
pogingen om uit het isolement te geraken. De moeilijkheden, die
de partij ondervindt in verband met de "Stalin-affaire" tracht
de CPN-leiding kennelijk te negeren door alle aandacht te vesti-
gen op de haars inziens succesvolle, op ontspanning gerichte
buitenlandse politiek van de Sowjet-ünie. Mocht de redactie
van "De Waarheid" er in slagen de speciale Waarheid-editie in
de aangegeven grote oplage nog vóór de verkiezingen te doen
uitkomen, dan zou dit, vooral als er in belangrijke mate
vooraanstaan«fc**ade niet-communistische figuren aan medewerken,
kunnen bijdragen tot versterking van de positie van de partij
bij de verkiezingen medio Juni a.s.

Mei 1956.


