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COMMUNISTISCHE PROPAGANDA MET BETREKKING TOT DE NA DE CONFERENTIE
VAN GENËVE OPGETREDEN INTERNATIONALE ONTSPANNING.

In het kader van de door de CPN gevoerde propaganda voor
vreedzame coëxistentie van Oost en West en de daaraan - volgens
communistische begrippen - verbonden toenadering tussen alle
democratische en vredelievende krachten in Nederland, vroeg het
partij-dagblad "De Waarheid" aan een onbekend aantal min of meer
vooraanstaande figuren hun mening over de Geneefse conferentie
kenbaar te maken en uiteen te zetten welke de consequenties daarvan - naar hun opvatting - zouden moeten zijn voor de buitenlandse
politiek van ons land en voor de onderlinge verhoudingen in het
binnenland.
Ia haar brief aan de betrokkenen stelde de Waarheid-redactie
- in de persoon van Fred.Schoonenberg (oud-hoofdredacteur van
De Waarheid, oud 2e Kamerlid, thans parlementair redacteur van
De Waarheid) - o.a. dat in deze ontwikkeling (als gevolg van Genève)
voor Nederland een kans lag om een buitenlandse politiek te gaan
voeren, welke meer in overeenstemming is met de belangen van zijn
economie, wetenschap en sociale vooruitgang en beter beantwoordt
aan het verlangen naar vrede en veiligheid, dan de buitenlandse
politiek, welke tot dusver werd gevoerd. Voorts dat het thans mogelijk lijkt een betere verstandhouding en samenwerking tot stand te
brengen tussen de verschillend gerichte groepen.
De antwoorden van een veertigtal der aangezochten werden
tussen 22 Augustus en 7 October j.l. in De Waarheid gepubliceerd.
Hiervoor was, onder redactie van Fred.Schoonenberg, een speciale
rubriek "Nederland na Genève" ingesteld.
Onder hen, wier antwoorden aan de openbaarheid werden prijsgegeven, bevinden zichi
7 als lid bij de CPN aangesloten, c.q. aangesloten geweest zijnde
personen;
5 personen van wie zulks niet met zekerheid is vast te stellen,
doch die in elk geval behoren tot diegenen, wier houding en uitingen er op wijzen, dat zij aanhangers zijn van de communistische
ideologie;
5 inzenders hebben door hun optreden in het verleden (b.v. in verband met de Nederlandse Vredesraad) getoond, dat het hua volstrekt
onverschillig is, dat zij aan het communisme diensten bewijzen;
8 deelnemers behoren tot die groep personen, die al eerder adhaesie
betuigden aan acties, waarvan het communistische karakter niet
aanstonds voor een ieder duidelijk herkenbaar was;
van de 15 overigen kon tot dusver niet worden vastgesteld, dat zij
op enigerlei wijze steun aan het communisme verleenden; onder hen
komen uitgesproken anti-communisten voor.
Reeds het feit alleen, dat men, naast communisten en meelopers,
een aantal te goeder naam en faam bekend staande, niet van communistische sympathieën verdachte Nederlanders (o.m. hoogleraren,
medici, kunstenaars, journalisten, schrijvers en predikanten) bereid heeft gevonden in het onderhavige geval medewerking te verlenen, heeft in communistische kring grote voldoening gewekt.
- Zeer -
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Zeer voldaan over de geslaagde opzet sloot de hoofd-redacteur
Marcue Bakker met een hoofdartikel in De Waarheid van 10 October
de rubriek af. Hij kwam aan de hand van de ingekomen antwoorden
tot de conclusie, dat in het Nederlandse volk de wens leeft om de
ingetreden ontspanning verder te ontwikkelen en dat de mogelijkheid voor een gesprek tussen politieke tegenstanders gebleken is.
De Waarheid zal voortgaan met het bevorderen van de geest van
ontspanning en blijven streven naar eerlijke en vredelievende
discussie.
Het is niet aan te nemen, dat de namen van de niet-communisten
of sympathisanten, die aan het verzoek van de Waarheid-redactie
voldeden, door de CPN vergeten zullen worden, wanneer in de toekomst, naar het bekende recept, comité's van aanbeveling of lij»t*R
van adhaesiebetuigers samengesteld moeten worden ter camouflering
van het communistische karakter van dan aan de orde zijnde acties.
In dit verband is b.v. vermeldenswaard, dat Fred.Schoonenberg in
zijn brief aan één der uitgekozenen een opsomming gaf van de namen
van hen, die zich reeds tot medewerking aan de onderwerpelijke
actie bereid hadden getoond, klaarblijkelijk met de bedoeling om
eventuele schroom of tegenzin bij betrokkene te overwinnen.
Bekend is b.v., dat o.a. de namen van hen, die indertijd
het protest tegen de vrijlating van de beruchte S.D.-er Lages
ondertekenden, zijn vastgelegd om daarvan ten behoeve van de communistische vredesbeweging - en waarschijalijk ook bij andere
passende gelegenheden - gebruik te kunnen maken.
-o-o-

