
VERGADERING op maandag 2 november 1961

B. STICHTING VOOR ONDERZOEK VAN ECOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN.

Dcze etichting bestaat reeds een jaar, gedurende welke tijd spreker een be-
paalde taak ten aanzien daarvan heeft gehad. De stichting is samen net
Mr.Elnthoven tot stand gebracht en op 1 april I960 opgericht.
In 1939 hebben Dr. , drs. , de heer Van den Heuvel en enkele
anderen een reis gemaakt naar de Verenigde Staten. Spreker trad op als secre-
taris van dit gezelschap. Reden van de reis was dat men een toenemende indi-
recte Sowjet-propaganda constateerde tegenover een afnemende invloed van de
communistische partijen. Dit werd zo belangrijk geacht, dat net wenselijk was
dit spel te bekijken. Hierbij werd de medeworking van psychologen ingeroepen
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en de inbreng van spreker was zijn kennis van bet communisme.
De groep heeft in drie sferen in de Verenlgde Staten gesprekken gevoerd, t.w.
Harvard University, het organisatiecentrum New York en net regeringscentrum
Washington. De gesprekken hebben hun neerslag gevonden in een rapport, dat
eindigt met een conclusie en wel dat de toenemende indirecte beinvloeding van
de Sowjet Unie het wenselijk maakt instellingen te creeren, die zich bezig
houden met dit probleem en die eventueel tegenmaatregelen zouden kunnen nemen
om deze beinvloeding tegen te gaan.
Dit plan is ter kennis gebracht van bepaalde kringen in Nederland, die vol-
doende basis hebben gezien voor de oprichting van de Stichting Ecologie.
Waarom het woord ecologie? Het woord is afkomstig uit de biologie en heeft
zijn weg gevonden naar de sociologie. Het is die tak van wetenschap die poogt
aan te geven de relatie tussen het organisme i.e. het menselijk organisme en
zijn omgeving. De cultuur omgeving oefent duidelijk invloed uit op het orga-
nisme. Dat de politieke omgeving invloed uitoefent op de menselijke physiek,
bewijst het feit dat er in de Sowjet Unie ziekten zijn, die nergens anders
voorkomen.
De Stichting Ecologie draait nu enige tijd met een bescheiden stafje, waarvan
de belangrijkste is een jonge psycholoog. Zij heeft een vijftal taken, t.w.

a. Documentatie. Registratie van alles wat in Nederland gedaan wordt op het
gebied van de studie van, de voorlichting over en de bestrijding van het
communisme.
Registratie van alles wat in Nederland geschiedt op het gebied van staats-
burgerlijke vorming.
Studie-documentatie psychologische oorlogvoering van en tegen het conmu-
nisme.

b. Studie van psychologische oorlogvoering van en tegen het communisme.

c. Bevordering voorlichting. Er zijn in Nederland verschillende instellingen
die zich bezig houden met voorlichting over het communisme. Het idee is
daarmee vooral ervaringen uit te wisselen.
Een tweede voorlichting is de schriftelijke voorlichting. Er bestaan plan-
nen een blad uit te geven, dat qua qualiteit te vergelijken zou zijn met
bladen ale "Ost Probleme" en "Eat et Quest", e.a. "Vrede en Vrijheid" heeft
het project bekeken en zich bereid verklaard voor de uitgave van het blad
- dat "West-Dost" zal heten - te zorgen.

d. Voorbereiding kadervormirig. Dit zal waarschijnlijk wel een van de belang-
rijkste taken worden van deze Stichting* Een mooi voorbeeld van hoe men
deze taak, de bestrijding van het communisme, in combinatie met anderen zou
moeten verrichten, is de "Economic League" in Engeland, die de bestijding
van het communisme gepaard doet gaan met positieve economische voorlich-
ting.
Spreker wil het gebouw van de kader opleiding zien als steunend op drie
zuilen: a) het politieke wereldgebeuren, b) het communisme en c) de eigen
waarden van het Westen.
Wat betreft de terreinen in de samenleving die het eerste voor deze kader-
vorming in aanmerking komen, dit zijn: het Onderwijs, de Strijdkrachten en
het Bedrijfsleven. Als voorbeeld noemt spreker het Middelbaar Onderwijs,
waar steeds de klacht naar voren komt dat de laatste jaren te weinig ge-
daan wordt aan de jongste, na-oorlogse geschiedenis.
In het kader van het geschiedenis-onderwijs zou het dus op de Hiddelbare
scholen mogelijk zijn dit binnen te brengen, hoewel spreker wel ziet dat
deze mogelijkheden nog in het verre verschiet liggen.
Bij de strijdkrachten ligt het gemakkelijker, omdat daar al iets gebeurt.
Ook in het bedrijfsleven wordt al een en ander gedaan.

e. Sfreciale acties. Spreker noemt een voorbeeld, een groep jongeren in Neder-
land gaat volgend jaar naar Helsinki om daar de stem van het Westen te
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laten horen en de communistische wereld niet alleen aan het woord te laten.
Deze mensen zullen bekwaam gemaakt moeten worden voor die taak, iets dat
door de Stiichting bevorderd kan worden*

C.

D. MOGELIJKHEDEN SAMENWERKING B.V.D. - ECOLOGIE.

Spreker zou deze mogelijkheid even willen richten op de terreinen die hij
reeds noemde: documentatie, studie, voorlichting en epeciale acties*

Documentatie - bijvoorbeeld wie houden zich in Nederland bezig met studie over
communisme, wat zijn nun resultaten.

Aan de andere kant kan spreker zich voorstellen, dat de B.V.D. gelnteresseerd
is in de gegevens die de Stichting Ecologie tracht te verkrijgen. Het is
altijd prettig te weten wie zich bezig houdt met de studie van de psycholo-
gische oorlogvoering van en tegen het communisme.
Studie - de Stichting heeft met name in Nederland belangstelling voor de
psychologische implicaties van de psychologische oorlogvoering en een onder-
zoek onder de studenten heeft tot in bepaalde kringen een beeld opgeleverd van
hoe men daar denkt over het Oost-West vraagstuk, de uitwisseling e.d. Spreker
kan zich voorstellen, dat de B.V.D. hierin gelnteresseerd kan zijn.
Yoorlichting - hier ziet spreker grote terreinen van mogelijkheden tot samen-
werking. Er is in Nederland een zeer sterke behoefte aan voorlichting over de
Oost-West tegenstellingen, het communisme, zowel wat betreft de ideologische
als ook de organisatorische kant. In wetenschappelijke en journalistieke krin-
gen, in kringen van onderwijs en bedrijfsgroepen bestaat hiervoor grote
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belangstelling*
Aangenomen, dat een K.O. zich tot taak zou willen stellen aan deze behoefte
te voldoen, dan zou daaraan tot op geen duizendste voldaan kunnen worden en
er moet due in Nederland echt gezocht worden naar middelen en mogelijkheden
om aan deze stijgende behoefte op een of andere manier tegemoet te komen.

Spreker ziet samenwerking op de volgende gebieden:
1) waar voorlichters samenkomen, te proberen hun kennis van het conmunisme

te vergroten. Daar zullen alle partijen verenigd moeten zijn, dus ook
B.V.D. en Ecologie. Er is momenteel een groep voorlichters, spreker denkt
hierbij aan , , , e.a. <
die geregeld bij elkaar komen en proberen gezamenlijk de kennis van het
communisme te vergroten.

2) de kadervorming in de bedrijven zal mogelijk volgend jaar hier en daar be-
ginnen. Spreker memoreert de drie zuilen, waarop z.i. de kadervorming moet
komen te rueten . Hierbij kan de B.V.D. mogelijk helpen.
Wie is beter gequalificeerd over communistische activiteiten te spreken dan
de B.V.D.?

3) De Luchtmacht Stafschool heeft een leergang ingesteld voor psychologische
oorlogvoering en spreker heeft hiertoe een programma voorgesteld, dat niet
minder dan 12 - 2k uur moet duren. Dit programma moet bestaan uit een
zekere psychologische ondergrond, oorlogvoering, communisme. Hiertoe is
een team gevormd van een socioloog, eukele B.V.D.'ers, een man van de
militaire psychologische oorlogvoering.

4) Het blad West-Oost gaat op 1 januari 1962 verschijnen. Dr. zal
zich met de redactie hiervan belasten. Hen denkt aan een vijftal rubrie-
ken en wel

I. In de eerste plaats wordt gestreefd naar een goede voorlichting over
de ontwikkeling van de communistische ideologic en praktijk.

II. In aansluiting hieraan worden geregeld beschouwingen uit communis-
tische bron in het blad opgenomen, die uit een oogpunt van documenta-
tie waardevol zijn.

III. Op gezette tijden zal verder de positie en betekenis van het commu-
nisme in de niet-communistische wereld belicht worden.

IV. Regelmatig zal de fundamentele vraag aan de orde worden gesteld, waar-
om het Westen zich teweer moet stellen en hoe het de communistische
uitdaging dient te beantwoorden. In verband hiermede zal met name aan-
dacht worden geschonken aan de waarden van het Westen en de mogelijk-
heden tot vernieuwing en versterking ervan. In aansluiting hieraan wil
dit blad tevens een bijdrage leveren tot versterking van het besef van
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, welke wij in het Westen
hebben, ongeacht onze nationaliteit, levensbeschouwing en politieke
richting, voor de wijze waarop het Westen de communistische uitdaging
dient te beantwoorden.
In deze rubriek wil men dus het antwoord op het coamunisme openen.
Hierbij wordt doorbroken een jarenlang anti-communisme, dat alleen
maar anti-communisme was en wordt een schuchtere poging gedaan de
positieve kant te brengen.

V. In de ideologische strijd van het communisme is de taal een wapen van
grote importantie. Het het oog hierop wordt tenslotte een rubriek
geopend, waarin tegenover elkaar gesteld worden de in het Westen
gangbare en de communistische betekenis van woorden, die in de ideo-
logische strijd tussen Cost en West een belangrijke rol spelen.

Aan dit blad zou de B.V.D. in die zjLnkunnen medewerken, dat wanneer men be-
paalde zaken in de samenleving wilJroren̂ Hi&hier een medium is om dat te
spuien. Dit hoeft niet vaak voor t* tavenJinaar er is in ieder geval een
mogelijkheid. De bedoeling is nam̂ l̂ ,̂  dat*%et blad West-Oost verspreid zal
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worden in kringen die toch ook voor de B.V.D. van betekenis zijn.
Hoger en Middelbaar Onderwijs, Industrie, Politic!, journalisten, jeugdlei-
ders, vooraanstaande figuren in de strijdkrachten - allemaal raensen die iets
meer willen weten van het eommunisme•



TAAKAFBAKEHING B.V.D. en S.O.E.V.

Op 27 December is tussen H.B.V.D., H.K.A.Z., het nieuwe

hoofd K.O. en het oude hoofd K.O., thans Directeur S.O.E.

V., de volgende afspraak tot stand gekoraen ten aanzien van

de taakafbakening tussen de B.V.D. en de Stichting voor On-

derzoek van Ecologische Vraagstukken.

Sommige contacten van het oude hoofd K.O. met diverse rela-

ties zijn enerzijds B.V.D.-contacten, anderzijds persoon-

lijke contacten. De zuiver persoonlijke contacten van het

oude hoofd K.O. zullen worden gecontinueerd door hemzelf

in zijn functie van Directeur S.O.E.V..

Voorzover uit zulk een contact voortvloeit een behandeling

van stof, die op enigerlei wijze op de B.V.D.-taak betrek-

king heeft, zal dit eerst door de Directeur S.O.E.V. met

hoofd K.O. worden opgenomen.

Met relaties, waarmce zowel een B.V.D.-contact als een per-

eoonlijk contact met het oude hoofd K.O. bestaat, zal een

zodanige taakverdeling worden' betracht, dat de B.V.D. de

onderwerpen:

comraunisme Nederland;

subversieve activiteiten, met uizondering van propa-

ganda ;

beveiliging;

eontra-inlichtingenwerk;

zal verzorgen, terwijl voor rekening van de S.O.E.V. komen:

communisme algemeen;

waarden van het Westen;

psvchologische oorlogvoering*

De relatie tussen B.V.D. en S.O.E.V. zal uitsluitend wor-

den onderhouden door Hoofd K.O., en Directeur S.O.E.V.,

c.q. nun officiele vervangers.
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Ten aanzien van elk in aanmerking komend geval zullen

hoofd K.O* en Directeur S.O.E.V. onderling tot overeenstem-

ming zien te komen over de taakafbakening, waartoe de meest

gerede partij het initiatief zal nemen. Betreft net een

B.V.D.-relatie, dan zal bovendien worden ingeschakeld de

officiele gesprekepartner van de betrokken B.V.D.-relatie.

Aan de S.O.E.V. zal regelmatig het maandoverzicht van de

B.V.D. worden verzonden, voor background information* De

S.O.E.V. zal daarin vervatte concrete berichten, weIke niet

uit open bron bekend zijn, slechts mogen uitdragen in over-

leg met Hoofd K.O..



ECOLOGIE
A AN bet Otevers Deynootpleia te Sche-

•'••venlngen zetelt de Stichttng voor On-
deraoek van Ecologlsche vraagstukken.
De sttchtlng geeft oak een blad ult (Cost-
West) en 'stett eich ten doel het bsoor-
deren van de voorlichting met betrekking
tot de Oott-West-verhouding, zulkt op
grondilag van de waarden van het Wet-
ten. ZQ aoet Ott alt onaflumkeUfke inttel-
ttng."
Door Het VrUo Volk is bet blad Inder-
tUd nlet BO enthousiast ontvangen. Er be-
Btaat Jn Nederland al een blad dat we-
tenachappeujk verantwoorde voorlichttng
geeft over de ontwlkkeUngen In Ooat-Eu-
ropa. Men geeft voorllchting of men
geeft het nlet, maar wat is de waarde
daarvan als dlt gebeurt op grandslag er-
gens van (de waarden van bet Weaten?)
Wle financier! de stlcbtlng en bet blad?
Bovendlen bleek de atichting by monde
Tan baar dlrecteur, de beer C. C. van den
Heuvel, ook 'advles1 te geven. Dat IB vorlg
Jaar WJ voorbeeld gedaan. Hfl rted toeu
studenten at om naar bet Wereldjeugdfes-
tlval te gaan omdat — EO'hllJkt ult Fnare-
tra — 'deae .studenten te wetnig voorbe-
reU, umren om in dete omgevtny iets te
kutmen bereflcen.'
De beer Van den Heuvel la overlgena
self — oamen met ztjn medewerker Men-
nes — wel gegaan. Dat wll nggen: hi]
la ttJdena bet Pertlval In Helsinki ge-
weest. ZtJ zullen daarover een rapport uit-
Keten. Vorlg Jaar Janl been de sticbtinf
getomcbt tot een grotere coftrdlnatle~te ko-
men op het gebled van de Ooat-Weat-
studie. Voor de aUchting waa toen aan-
wezlg dr. Couwenberg en er waren ver-
der medewerkexa van de Spectator en
bet Ooit-Europa-fftsUtuut (van de Am-
•terdamae FollUek-Sodale Factatelt) att-
genodigd.' Ook toen Is weer de vraag ge-
eteld vaar bet Boologlaoh Inrtltwrt rijn
geld vandaan baalt en ook toen bleef bet
antwoord weer beperkt tot 'bedrgten «n
parttcuUeren'. Dew bUeenkomst, die Bon-
der dat men bet eena werd la gedndlgd.
werd ook becoeht door vlce-admlraal b.
d. H. Boa, dlreeteur van bet Defenrie-
Btudieoentnim. Dlt Centrum houdt re-
gelmatig herhallngscursussen in De Ple-
teraberg voor hoge polltlefunctlonartaaen,
ambtenaren van ministerlea en burgemees-
ters over het comnnmiBme,
Onlanga beweerde de beer Boa nog dat
er voor het chrlsteiyke Westen de taaJc
Ugt In de vonn van «en geestelljk re-
veU de wereW te tonen dat het Weaten
nlet la gedegenereerd en geeatelQk ten
dode opgeschreven. *De in grote armoe-
de levende volken elders moeten we er-
van overtuigen dat once op chriatelttke
waarden gebouwde staatevonn verre is te
verkleoen barren em bewlnd als dat In de
SowJet-Unle.1
Voor het nlet-chrlsteujke bevolktngadeel
Is dlt op B)]n mlnst een onamakeUlke hap
eten.
Het teeraame Interview In Pharetm geeft
nleuw voedsel aan de veimoedena dat het
Ecologlsch Instituut — al of nlet vaag-
ujk — lets met de BVD heeft te maken.
•De vonken Van den Heuvel en Mennea

• aprongen over van de BVD, hebben er
nu alleen penooniyke relattea,' aehrqft
het blad van de VU-atudenten.
De beer Van den Heuvel had 31 veran-
derlngen In bet Interview voorgeateld,
waarvan die m.b.t. de BVD sou moeten
lutden: 'Ik bleef in ambtelijk verband tot
1 januari 1962, in die tfld beb Ik nUJ m
het bUzonder toegelegd op de bestudering
van het wereldoommunlsme en de psy-
chologlsche oorlogvoering.' De beer Van
den Heuvel legde ook nit waarom. 'Ott
een oogpunt van "public relations" heb
ik Uever niet dat mifa woe functte ver-
meld warat (alt geldt vanzelftprekend
oofe voor de heer ilennes). Op eksh self
it Ait helenual niet erg, moor er toopt
nog tteedi het perucht dat de tOchting
Bcotogte een instrument van de BVD arm

,_ll
Knipsddienst

Tel. is 38 30

dd.

Vrii Nederland

<-2ni... . 16
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Bn toeh st]n er slimmer manteren
geruchten mt de wereld to helpen.



Betreft: Stichting ter Voorlichting over de Cost-West Verhouding

Opgericht: maart 1962

Doelstelling van de stichting: het bevorderen van de voorlichting

' met betrekking tot de Cost-West verhou-

ding, zulks op grondslag van de waar-

den van het Westen, zoals deze met name

tot uitdrukking gebracht zijn in de

Universele Verklaring van de Rechten

van de Mens van 19̂ 8. Zij doet dit als

onafhankelijke installing.

Stichtingsbestuur:

) leden van

) het

) s tic h tings

C.C. v.d. Heuvel, ) bestuur.

De stichting is de uitgeefster van het om de twee maanden verschijnen-

de tijdschrift Oost-iVest.

Redact eur:

Kedactie en Administratie: van Stolkweg 10, 's-Gravenhage.

De Stichting voor Onderzoek \»an Ecologische Vraagstukken heeft inder-

tijd medegewerkt aan de oprichting van de hierboven vermelde stichtingi

's-Gravenhage, 12 maart 196**.



, Coordinatie studentencontacten aet Hantelorganisaties

H.BVD beeft H.KO bij deze vergadering uitgenodigd, daar H.B bet wenselijk
acbt, dat alle gegevens over contacten van bona fide studentenorganisatiea
•et nationale en Internationale mantelorganisaties, op een plaats sanen
worden gebracht.
H.B zet uiteen, dat in toeneaende mate contacten worden geconstateerd tus-
sen comnunistische en niet-conaunistische jeugdorganisaties, voornamelijk
in studentenkringen. De opdracht ran afdeling B omrat o.a. bet nagaan
en onderkennen ran aogelijke dreigende gevaren tegen de reiligheid van de
Staat.
Tot circa 1961 bestond roor dit onderwerp de nogelijkheid tot aanlopen bij
KO. De situatie is nu ecbter zo, dat in de Dienst geen centraal punt meer
bestaat.
H.B wijst hierbij ook op de SOEV, die vaak over goede contacten in de stu-
dentenvereld beschikt.
H.BVD stelt voor bij afdeling B de sectie BFA als actief coordinatiepunt
aan te wijzen.
H.KO zet aan de hand van een overzicht over bet contact van KO net studen-
tenorganisaties uiteen, hoe e.e.a. zich in de jaren heeft ontwikkeld, vaar-
bij blijkt dat sinds bet optreden van de SOEV one contact met de NSR een
aflopende zaak is geworden met als laatate ontmoetingsdatua 6 juni 1963.
De taak van algemene voorlicbting over bet communisae bij studentenorga-
nisaties is door KO afgestoten en rain of aeer overgenoaen door de SOEV.
Volgens reacties uit NSR-kringen zou de wijze van voorlichting door de
SOEV niet veel voorstellen. Bovendien beschouwen de studenten de SOEV als
een overheidsinstelling.
H.BVD tekent bier aan, dat hoevrel bet de SOEV natuurlijk vrij staat deze
voorlicbtende taak voor zich op te eisen, dit niet inhoudt dat zij een mono-
polie hebben. Indien wij bet als Dienst noodzakelijk achten zullen vij zelf
ook bepaalde activiteiten kunnen ontwikkeleno
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Prof. (zie ook Aurora dd. 2̂ -10-1966)

In verband met het vermelde in dagrapport C dd. 18-11-1966 deelt TPC made
dat PH.E een inleiding van de genoeade professor heeft bijgewoond in het
kader van de bijeenkomsten voor voorlichtende instanties gehouden door het
Oost-iVest Instituut. iffeggegeven verd het bekende stereotiepe verhaal omtrent
de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. Bij vragen hoe de leer van de
niet-inmenging zich verhield tot het Sowjet ingrijpen in Hongarije, kwaa
duidelijk naar voren dat een redelijk gesprek niet mogelijk is gezien het
denken op twee niveau's en in verschillende termen.
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1. Prof. SHUMOYSKY

In De Telegraaf van 16-2-196? verscheen een brief van prof. Shumovsky, vaarin
hij protesteert tegen het op 15 februari over hem gepubliceerde bericht.
H.C deelt oiede, van Buitenlandse Zaken te hebben vernomen dat daar
een soortgelijke stap heeft ondernomen. heeft contact gezocht met
De Telegraaf en heeft daarbij de vraag gesteld of het bericht door de BVD vas
gelnspireerd. H.C heeft reden 00 aan te nemen dat de bron van de inspiratie
in deze de Stichting__QQ8tsJteafe betrekkingen is.
Er wordt geefiscussieerd over het punt dat dergelijke activiteiten van
Oost-jtfest Betrekkingen op rekening van de BVD kunnen worden geschreven en
dat daar weinig aan kan worden gedaan. Gehoopt wordt dat De Telegraaf het
dimenti van prof. Shumovsky niet voor kennisgeving zal aannemen.



1. .Stichting .Post en JLest
Naar aanleiding van het vermelde in net dagrapport van de afdeling
C dd. 2-5-1967 betreffende het bezoek dat van de R.A. op
8 maarb aan van de Stichting Cost en West thuis zal bren-
gen, wordt gediscussieerd over de vraag wat de aard en de achter-
grond van dergelijke contacten is.
TPC wijst erop dat de Stichting 0 en W. ook contacten onderhoudt
met Westelijke inlichtingendiensten.
Qnze informaties over wat Oost en West precies doet zijn zeer be-
perkt. Niet uitgesloten wordt geacht dat de KGB Oost en West als
een soort filiaal van de BVD ziet. TPC stelt voor de discussie
hierover t.z.t. in kleiner^verband voort te zetten.
H.BVD meent dat als het berCnvloedingswerk dat de stichting ver-
richt negatieve effecten zou hebben op onze positie daaraan aan—
dacht moet worden geschonken. HierbiJ dient in beschouwing te wor-
den genomen de publiciteit die ontstaan is ten aanzien van de rela-
tie tussen CIA en studentenorganisaties. H.SBP wijst erop, dat uit
een artikel in de NYT van 22 februari valt af te leiden dat in
deze zaak de desinformatia-hand^van de KGB werkzaam is geweest.



3. SUchtinKOogt/Weat

Near aanleiding Tan het vermelde in het dagrapport van de afd* C dd.
9-̂ -1968 punt 1, vraagt H.BVD of de brochure over Vietnam ran het Oost en
West-instituut bij de aanwezigen bekend la. Dit blijkt niet het geval. H.E
zal eorgen dat de brochure in on* bezit ko«t.
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2. NSR - BVD

H.B maakt melding van een bericht circulerende in de kring van de NSR, dat {

een ffledewerker van het Cost-West instituut zou hebben uitgelaten dat de I
voormalige NSR-president een schuld van ca. / 5.000.— had die |
was betaald door het Cost-West Instituut, welk instituut dit geld van de
BVD heeft ontvangen. Het NSR-bestuur, dat gevonnd wordt door de SVB, is voor-
nemens hieraan public!teit te geven. Overlegd wordt wat hieraan zou kunnen
worden gedaan. In eerste instantie lijkt een check-up van dit bericht bij
de heer wenselijk.
H.B, PH.E en HK zullen hierover overleg plegen.
(Nader is besloten dat PH.E en HK deze zaak met dhr. zullen
opnemen).



2. NSR - BVD

RK en PH.E hadden gisteren een gesprek met de heer van het
Post-West instituut. Daarbij kwam naar voren dat dhr. zitting
heeft in een adviesraad inzake de buitenlandse betrekkingen van de NSR en dat
hij velerlei contacten met het voormalige NSR-bestuur - voor de SVB periode -
onderhield. In dit contact zijn bij tijd en wijle gelden aan het NSR (lees:
NSA) ten behoeve van de activiteiten van deze organ!satie ter beschikking ge-
steld. Dhr. meende dat dhr. of zijn directe medewerkers
in dit kader een bedrag van / 5.000.— kan zijn gegeven. Er is geen sprake van
dat de BVD met deze zaak iets te maken heeft gehad. Dhr. gelooft
niet dat de SVB met deze zaak direct in de publiciteit zal treden. Hocht dit
het geval zijn, dan zal hij overwegen of zijnerzijds commentaar kan worden ge-
geven. Hij zal ons waarschuwen wanneer hem iets van het in de publiciteit
komen bekend wordt. Van onze kant deden we hem dezelfde toezegging.
Dhr. werd medegedeeld dat als de BVD bij het publiek maken van de
zaak wordt genoemd, wij niet zullen nalaten dit via de geeigende kanalen
(dhr. , Voorlichting) met nadruk te ontkennen.
H.BVD meent, dat wij zullen moeten afwachten hoe e.e.a. verder loopt.
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5. Post-West Instituut (C.C> T«d. H»uTal)

H.BVD brengt het komcnde saaengaan ran dit Inatituut »et het DSC en het
NIW ter eprake, HiJ atelt eich Toor, de beer V.d. HeuTel uit te nodigen
Toor een gesprek ter opheldering van diens poeitie (ook in verband met
materiaal dat deae nog van. de Oienst ontvan^t).

AURORA dd.JL9 HOV


