De "Koude Qorlog"
Politieke oorlogvoering
Van von Claueeuitz zijn de beroemde woorden dat oorlog voortzetting
is van politiek met andere middelen. Eij wil hiermee aangeven dat de oorlog een middel is ter bereikitig van een politiek doel. .'anneer gezocht
wordt naar een imam voor de strijd die tussen staten of groepen van staten
gevoerd vordt en waarbij de ene partij haar vril poogt op te leggen aan de
andere partij, dan is de term "politieke oorlogvoering" nog het meest bevredigend omdat zij lean dienen als een aanduiding van het gehele terrein
van de oorlogvoering, uelk terrein dan naast de warme oorlog de overige
vormen van oorlogvoering omvat welke kunnen dienen om de wil aan de tegenpartij op te leggen.
Definitie koude oorlogvoering
De strijd, welke - evenals de warme oorlog- een onderdeel vonxat von
de politieke oorlogvoering en eveneens tot doel heeft de eigen wil op te
leggen aan de tegenstander, waarbij het accent ligt op niet-gewelddadige
wapens. Deze oorlog lean ten diepste een strijd zijn van tegongestelde
ideologieen en wordt als regel gevoerd met diplomatiel:e, economische en
psychologische middelen. Kij heeft zowel een openlijkc als een verborgen
zijde, in de laatste spelen vooral spionnage, sabotage en voorbereidingsactiviteiten tot een greep naar de oacht een belangrijke rol.
De geheime oorlopyoerinp
De koude oorlog zal zowel openlijk als in het geheime gevoerd worden.
De politieke onderhandelingen kunnen in het openbaar gevoerd worden, zij
kunnon eohter ook in het verborgen plaats vinden, De resultaten kunnen
geheel of gedeeltelijk of in het geheel niet geoperibaard worden. De economische oorlogvoering kan voor een deel bovengronds en voor .een ander deel
clandestien gevoerd worden, er lean een levondige ondergrondse handel in
strategische materialen bestaan. De psychologische oorlogvoering zal voor
een deel niet, maar voor een ander deol wel verborgen blijven, Het propagandistisch bewerken van personen of groepen zal veelal in het geheJbn getschieden, hot verspreiden van gcruchten is ook een activiteit die in het
vcrborgene plaats heeft. De koude oorlog is dus voor een deol geheime oorlog en in deze geheime oorlog zljn or nog enkelc andere activiteiten die
een belangrijke rol spelen. Men zal de tegenstander in zijn kracht en zwakheld uillen kennon, het middel daartoe is spionnage. Ket potcntieel van de
tegonpartij zal - behalve door cconomlscho oorlogvoering in do zln als hierbovon bedoold - ook op bijzondere wijze aangetast moeten worden, Dit zal
kunnen geschicdon door actievc en passicve sabotage. Qepoogd zal worden
door
infiltratie binnen te dringen in de sleutelpunten van de maatschappij van de tegonstander en in allerlei in die samenleving bestaande
vercnigingen en organisatios. Tenslotte sullen vele van de hiervoor genoemde activiteiten tot doel kunnen hebben hot bcvorderen van do greep naar
dc macht van binnen tiit, Ook overige voorbereidingen hiortoe, zoals het
verzamelen van matorieel en het instrueron van pcrsonoel, zullen in het
diepste geheira getroffon worden.
Het communisme en de kotide oorlog
Het communisme streeft ns^r de wereldcommunistischo maatschappij« Ter
bcreiking van dat doel moot gestredon vordon. Deze ganse strijd kan, in
navolging van het hiorbcven gestelde, politieke oorlogvoering genoemd worden. Hij wordt gevoerd op basis van een ideologie, die voor het communisme
de betekenis hoeft van leer, geloof en drijvende kracht. Vanwege de vele

- 2risico's voorlopig aan grote warme oorlogen verbonden, zullen deze vermoden
worden* Indien deze oorlogen uitbreken tussem de impcrialistische machtcn
onderling, zullen zij benut worden om de zaalc van het oomraunisme te bevordercn* Indien nodig zullen beperkto warme oorlogen gevoerd wordon. Overigore
zal het communisme, tcr bereiking van zijn doel, de koude oorlog preferen,
d.w.z. door middcl van politicke onderhandolingen, oconomische on psychologische oorlogvoering zijn wil pogcn op te leggon aan de togcnpartij.
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De koude oorlog is voor de communisten de baste methode gebleken om
de ontbinding van het kapitalistische kamp te bevordoren. Deze desintogratie heoft de moeste kans op succes indien de tegenstellingen in dat kamp verdiept en vorschorpt worden. Volgens hot communisme bevat hot imperialisme
enkele fundamentele tegenstellingen die tcnslotte zijn ondergang zullon betckenen. Deze tegenstellingen zijn die tussen kapitaal en arbeid, die tussen
de impcrialistische machton onderling en die tussen de imperhlistische machten en de landon die door hen uitgebuit uordcn. Aan deze togenstellingen
-die door gewijzigdo omstandigheden uiterlijk telkens kunnen vcrandorcn, maar
fundamenteel dczelfde lilLjven- uordt door do communiston do grootste aandacht
bo8teed.
Het oommunlsmo en de psychologischo oorlog
Do psychologische oorlogvoering zal er op gericht zijn het moreel van
de kepitslistischo wereld aan te tasten* Dit zal goschieden door allcrlei
acnscn en groepen tegen elkaar op tc zotten, waar gecn spanningon zijn deze
te scheppen en waar ze zijn ze te verscherpen. Spanningen tusscn de klasscn,
tussen volkcn en hun regeringon en tusscn landen onderling. Deze oorlogvoev
ring zal een zodanige houding t.o.v. het communisme aoeten ontwildcelen dat
dc wBcrbaarheid tegen het communisme ernstig ondergraven wordt.
communisme en de eeheimc oorloff
Door spionnage zal geprobeerd worden de kracht en de zwakheid van het
kapitaliatisch kamp te onderkennen. De sabotage zal het matorielc potentieel
van de tegenpartij aan moeten tasten* Deze sabotage zal veelal de vorm aannemen van stakingen, die ogenschijnlijk een sociaal do el maar in werkelijkhcid een politiek doel hebben. Gepoogd zal worden ingang te vinden in nietcomraunistischc organisaties om deze te doen werken ten gunste van het communisme, Infiltratie in do bronnen van macht in de sawonlcving zal enerzijds tot doel hebben op bepaalde posten onmiddellijk het communiemo te kunnen dienen, andcrzijds om goodo positioa te veroveren ter bevordoring van
een evcntuole greop naar de maoht.

Bij K.O. worden in verband met deyactiviteiten van de tegenpartij de volgende onderwerpen bestudeerd:
1. spionnage
2. sabotage
3. ondermijnende propaganda
4. insurrectie

De strijd van het communisme voltrekt zich heden ten dage voor
een belangrijk deel op het gebied van de psychologlsche oorlogvoering
Het is zeker van belong de vijze waarop dit geschiedt nauwkeurig te
analyseren* Hierdoor zou ook een duidelijker antwoord gevo^den kunnen
worden op allerlei vragen over de aantrekkingskracht van het communis
me op verschillende bevolkingsgroepen en de invloed van de communistische propaganda op de publieke opinie, direct en indirect. Verder
zou deze studie aanknopingsptmten kunnen leveren voor een efficient*
bestrijding van het commonisme door tegen-propaganda.
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Betroftt Moyolo Herbowapoaiag.
Do laststo tijd broagt «ijn studio Taa hot oossmaismo en hot
houdoa Tan Toordraohtoa TOO* diTorso groopoa ai4 tolkoao op hot
terrain ran do boetri4ding Tan h»t oonmuaiMM. D«»« kan op Tele
fronton goTOord wordon. Hat do B.V.B. doot is kot Toraaaolon ran
gogoTona oror hot oongramleaot do •taatagoTaarlijko aotirltoiten
door *ija annhangoro bodroron oa hot borordoron Tan do beToiliglng
daartogoa. Doio nlot TOO! BOOT daa iadirooto bootrijding Tan hot
oooamnlareo - hoo bolangrijk si4 ororlgons ook aogo sijn - is sloohts
oon sljdo Tan do totals bo0trljdi»g Tan hot ooasmnisno* Zondor ooa
dooltroffondo offoasioTo psjrohologiaoho oorlog^ooring sal hot
Wostoa altijd in hot dofonsiof oa la hot aadool tlljron. Politick
oa so aodlg »ot wapoagowold sal hot oomunismo bootrodoa dioaoa to
wordon. Soeiaal-aoonosdaoho situation dlo als oorsakon Tan hot
eonnunisaio aangowoson kunnoa wordoat sullon stooton war don woggononon, ook dit is bestrijdiag Tan hot ooosmniaao. Boronal sal hot
oononaisBo idoologisoh bostrodoa aootoa wordoa. Doso bostrijdiag
is oatogonsoggolijk do bolaagrijkato, oadat sij positiof is. 214
stolt togoaoTor do ooaaraaietisoho idsologio eoa aadoro idoologio
oa sij borgt do aogolijkfaoid la sioh dat togoastandors tot modostaadors wordon. Al do Toornoostdo aspootoa Tan do boatrijdiag Taa
hot ooomaaisBO staan niot los Taa olkaar, si4 Toraoa ooa goheol*
ladioa «oa orer hot oon sprookt dioat BOB ook Taa hot aador iots
to wot OB.

Do laatato tijd broagt aija work «1J horhaaldolijk la grot*
bodriJToa, waar ~aoala U bokoad 1*. Toor dirootioa oa hogor poraoaool Toordraohtoa fohoudoa wordoa o-ror hot ooumaiaao. De bodooliag
TRU doao loaiafoa is do aohtorgroad Taa allorloi boroiligiaga•aatroffoloa w»t BOOT to dooa lovoa* Bij de di«ouMi«a die
op d««« To«rdra«hi«a kovt haraaaldaHJk de idaologia«h«
oMaaiMM t«p •pmk». H«t caat ai*t aaa w ia «ea d«rg«lijk«
op to viJBoa dat dit gooa problewn !• Tan do B.V.D. Za do
oorsto plaata ia dit aiot juist, wij kuaaoa oaa woric aiaaor loa
aioa van eoa idoolociaoho aohtorgroaif ia do twoodo plaata wordt
van ioaaad dio oror aot ooavanioBo aprookt rvrwaoht dat kij ia
iodor goral ooa idoo Booft Tan alia aijdoa ran kot ooeianniaaa oa
•ofcor Taa doao BOOT Dolaacrijko tijdo. Niot alloon in do aodrijroa
•aar praotioeh ia olko froop koaoB do laatato.tijd Trag«n aaar
Toron OTOT do idoologiaoko oorlogvooriag toffoa kot oonauaiaBo.
Ia Torbaad Mot hot boroaataaado hob ik d« laatato tijd eaigo
aaadaoht (oaokOBkoa aaa do wijao naarop do "MoaAo HorboimpoaiBff1*
hot eoamuaioao boatrljdt. Doao bowagiaf apoolt thaaa ia do idoolo^iaeho bootrijdiag Taa hot ooawmiaBo ooa oitormato balangrijko
rol. ZiJ faat or Taa uit dat idoologlooa do drijToado kraobtoa
aija ia do oatwikkoliag Taa do •oBoaoid oa dat do oalgo dooltroffaado boatrijdiaff Taa hot ooanaalamo ia kot daartogoaoTor atolloa
Tan ooa aapariouro idoologio. Tooaal ia do froto bodriJToa hob ik
Teraohilleado •onaoa oataovt dio «14 woaoa op doao bowogiag oa
alj aaaraaddoa or ooaa ooataot •«• op to BOMOB. Sat hob Ik godaaa
oa ik boa tot do ooacluaio gokoaoa dat k»r iadordaad ^roto aogolijkhodoa llggoa TOOT ooa offootioTo OB poaitiovo boatrijdiag Taa
hot ooMnaaiaBo. Al ia daa do idoologiaeho Watrijdiag Taa hot eoav
•BBiaBo g>ooa taak Taa do B.V.D., ik goloof dat or alloaaiaa rodoa
ia aich hiarraa vat a>oor op do hoogto tt atolloa. IB do oorato
plaata dua oadat hot B.V.D.wark a« oanaaal aiot loa ataat vaa

••a idoolOffiaoAo aehtergroad, IB do twooto plaato oadat raa B.T.D.
awbtoaaroa -die coals oadorgetokoado la do buitoaworold optrodoaTemaeht word* dat d«*a wuraahaag galumd wordt.
Zoala U b«k«nd sal tija, ia h*t e«atr«B Taa d« "Morvla BarWvap*la ZwitMi-land (Caux). Elk Jaar word«n la d« andm Joaiv Juli,
Augustus «a S»ptasib«r grot* bij««ako«ataa gakondaa naaraaa d»»lg»BO»m
wordt door all* aogolljk* paraoaaa ait do §••&•!• worold. Boa bolaagxljk
taoMi ia doao BijooakowitoB ia do idoologiaoho bostpijding Tan kot
ooawtaiano.

14 Jaal 1954

19 September 1958.
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Zaer geacbte beer

Tea zeerate ceg ik U dank roor d« toezending vaa d«
buadel politieke preaten ran de heer Bebreadt. Ik rind bet
eea zeer geelaagde gedachte» de Toortreffelijke politiek*
tekeniogea van de heer Behreadt - die duafct nij duidelijk
op iateraationaal peil aiaaa - ia dese vora uit te gerea
ea Ik twijfel niet, of dec* uitgare aal haar effect aiet
•isseo.

Met de meeete boogachting,

Mr.J.S.Sinninghe Dansti

AANj de HoogEdelGeatreage beer
Directeur der Stichtiag MTrede ea Vrijbeid'%
Poatbna W»,
*a-Q r a T e n h a g e ..-
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BLj deze heb ik de eer, U namens hat bestuur van
d« Stichtlng Vrede en Vrijheid, de onlanga verschenen vereaneling politieke prenten van F. Behrendt aan te bieden.
De Heer Behrendt is als vast medewerker aan onze
periodiek "De Bohte Waarheid" verbonden. Vele prenten, opgenonen in deee uitgave, werden speciaal voor "De Echte Waarheid"
getekend.
Bet bestuur van de Stichting Vrede en Vrijheid hoopt,
dat U ondanka de bittere ernst van het onderwerp toch enig
genoegen moge beleven bij het doorzien van dit boek.
Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste
hoogachting,

Directepr

VREDE ENVRIJHHD
•
PO6TREKEMNG9495

K.A. d.d. :

L*8.t

HierbiJ moge ik U het Jaarverslag
van de Stichting Trede en Vrijheid over
het jaar 1956 aanbieden.
Inmiddels verblijf ik met gevoelens van de meeste boogachting,

Directeur*
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Jaarverslag van de Stichting Vrede en Vrijheid
over het jaar 1958.
In October 1958 is de voorzitter van de Stichting Vrede en
Vrijheid overleden. Het Bestuur verliest in hem een actief en kundig man, die de strijd tegen het communisme, waar hij ook ion,
krachtig stimuleerde.
Ook de redactie van "De Echte Waarheid" verliest in hem een zeer
kundig adviseur, die tot de laatste dagen voor zijn ziekte de eindcorrectie verrichtte.
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Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden welke in 1958 hebben plaats gevonden, was een aanmerkeli^ke
achteruitgang te zien van de C.P.N.
Ale voornaamste oorzaak hiervan mag wel vermeld word en, de reeds in
1957 ontstane onenigheid in de communistische parti^j, waarbi^j de
voorzitter van de C.P.N. en de voorzitter van de E.V.C. uit de partij werden gestoten. De hierdoor ontstane kloof in de communistische
partij was merkbaar in de verdeling van het aantal zetels van de
Tweede Earner. De nieuw gevormde zogenaamde "Brug-partij" kreeg
hierdoor 4/7 van het aantal communistische zetels en de C.P.N.
behield er slechts 3/7.
Behaalde de C.P.N. in 1946 bio'na 11% van het totaal aantal stemmen,
de resultaten in 1958 waren 4-. 14$. Van de in 1954 voor de Provinciale Staten behaalde 24 zetels behield zij er thans nog slechts
18.
De Gemeenteraadsverkiezingen vertoonden nog grotere teruggang.
Het behaelde stemmen percentage to am hiet hoger dan 3.3^» Zij verloor 80.696 stemmen en in totaal 65 gemeenteraadszetels.
In de drie grote steden: Amsterdam, Rotterdam en ' s-Gravenhage
behaalden de communisten onderstaande resultaten bij de zetelverdeling:
Amsterdam
1953

1958

10 (21.8^

6 (13.590

Rotterdam

' s-Gravenhage

4 (8.396)

2 (5-956)

2 (5.8%)

1 (3.590

De gissingen waar al de afvallige stemmen van de C.P.N.
gebleven zijn, zijn veleif; het vormen van een opinie hieromtrent
ligt zeker niet op het terrein van de Stichting Vrede en Vrijheid.
Toch ware het bijzonder interessant indien de verschuiving met
zekerheid zou kunnen worden vastgesteld. Dit zou het werk van de
Stichting Vrede en Vri^heid ten zeerste vergemakkelijken.
Tijdens de verkiezingsperiode werd de oplage van "De Echte Waarheid"
tot 60.Q0_0 exemplaren verhoogd. Speciaal de Zaanstreek had hierbij
de aandacnt van Vrede en Vrijheid. Er werd in bepaalde plaatsen
een huis-aan-huis-verspreiding georganiseerd.

- 2Voorts werden in een oplage van 100,000 stuks de pakkende tekeningja
uit het Januarinummer (biz. 22 en 23) verspreid.
Op de eerste tekening ziet men hoe de partijgenoten Brandsen en
Geugjes het partijbestuur der C.P.N. verlaten, waarbij zij onge—
stoord op hun fiets huiswaarts keren; op de tweede tekening wordt
uitgebeeld hoe deze zelfde twee partijleden, wanneer zij in een communistische Staat zouden hebben geleefd, met geweld worden weggevoerd . Deze beide tekeningen appeleren zeer zeker op het gevoel
voor humor dat ook onder de aanhangers van de C.P.N. nog niet geheel dood is.
Niettegenstaande het aantal stemmen van de C.P.N. iets is
teruggelopen, is het de taak van Vrede en Vrio'heid steeds waakzaam
te blijven. De democratic is het aan zich zelf verplicht te blijven stridden tegen al diegenen, die haar grondslagen willen onderr*~ mijnen.
Deze verplichting houdt in, dat geen poging achterwege mag blijven,
door goede voorlichting te velde te trekken tegen de misleiding,
waarmede de vertegenwoordigers van het communisme in Nederland hun
positie trachten te handhaven en zelfs zullen trachten te versterken.
De organisatoren van het SovJet-Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Brussel hebben vele honderdduizenden Nederlandse bezoekers getracht - en erkend dient te worden soms met succes - te
misleiden.
Over dit Sovjet-PavilJoen werd door de Belgische Prof,
een brochure uitgegeven, geiaamd: "Het Sovjet-Paviljoen, Techniek van de Massa-misleiding".
Deze brochure werd met goedkeuring van Prof.
herdrukt en
in BTederland in een oplage van 3000 exemplaren verspreid, speciaal
onder de kaderleden van politieke- en vakorganisaties.
Bovendien werd in "De Echte Waarheid" een artikel aan het SovjetPaviljoen gewijd.
De Stichting Vrede en Vri'jheid kocht een aantal exemplaren
van de prentenverzameling van Fritz Behrendt "Kijken Verboden"
en verspreidde deze op plaatsen waar het vele lezers verwachtte.
In September liet Vrede en Vrijheid de voormalige agent van de
Eussische Inlichtingendienst en auteur van het boek "Recht op
eigen geweten",
naar Nederland komen,
Tijdens dit bezoek werden een aantal persconferenties georganiseerd, waarbij de heer
gegevens verstrekte over de huidige anti-communistische stroming, welke in Rusland groeiende ia.
In samenwerking met de plaatselijke organisaties van boekverkopers in Nederland werden door Vrede en Vrijheid in een achttal
plaatsen lezingen georganiseerd, waarbij de heer
een en
ander over zijn werk uiteenzette.
Door de pers werd hieraan veel aandacht geschonken en hierdoor werden ruim 5 mi11ioen Nederlanders benaderd.

- 3De verspreiding van "De Echte Waarheid" werd ook in 1958 met
kracht voortgezet. Thans wordt ook regelmatig "De Echte Waarheid"
gezonden aan de Rooms Katholieke- en Christeli(jke Hilitaire Tehuizen waardoor de lezerskring aanmerkelijk is uitgebreid.
Besprekingen, om "De Echte Waerheid" in alle officiele cantines van Land-, Zee- en Luchtmacht ter lezing te leggen, mislukten.
Met steeds meer Directies van grote bedrijven, werden afspraken
gemaakt, om werknemers van deze bedrijven, waarvan bekend is,dat zij
niet afwijzend tegenover de communistische ideologie staan, rechtstreeks "De Echte Waarheid" toe te aenden. De adressen werden door
deze bedrijven aan de Stichting Vrede en Vrijheid doorgegeven.
In november werd .de naam van Vrede en Vrijheid genoemd in de
dagbladpers, in verband met de uitgave van de Russische vereie van
Boris Pasternak's "Dr. Zjivago".
De berichtgeving door de Haagsche UitgeveriJ en Drukkerij
Mouton 8s Co hieromtrent was onjuist. Aangezien het hier een vertrouwelijke kwestie betrof, waarbij de Stichting Vrede en Vrijheid
trouwens in geen enkel opzicht financieel betrokken was, is hiervan verder door Vrede en Vrijheid geen werk gemaakt.
Met anti-communistische organisaties in andere landen werd de
uitwisseling van publicaties voortgezet. De ontvangen documentatie
diende dikwijls als infonnatiebron bij de samenstelling Tan de inhoud van "De Echte Waarheid".
De komende verkiezingen voor het parlement, zullen in 1959
volop werk geven aan Vrede en Vrijheid. Reeds is een grootscheepse
campagne in voorbereidinglom in de communistische centra met kracht
het communisme te bestrijden.
Vrede en Vrijheid wordt op de hoogte gehouden omtrent het bijeenroepen van een Wereld-congres van anti-communistische organisaties. De Toorbereidingen hiertoe, die Vrede en Vrijheid met belangstelling volgt, zijn voorlopig mislukt.
Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven steunt thans de
werkzaamheden van Vrede en Vrijheid, zodat de verschillende acties
in de toekomst nog kunnen worden uitgebreid.
Het is verheugend dat het Nederlandse bedrijfsleven wakker
blijft inzake het communistische gevaar.
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*DE ECETE WAARHEID".

De oplaag van "De Eohte Waarheid" bedraagt nomenteel constant 25.000
•xeoplaren.
De finanoiele basis van de organisatie is gesond.
kan geeonstateerd vorden dat d« be langats lling voor het streven
van de organisatie in het algeneen toeneent.

De eerste tekenen aa het versohijnen van het art ike 1 «ijn gunstig.

Naast aotiviteiten tersake van "De Eohte Waarheid" is Vrede en Trijheid
besig vooxal "De Waarheid" afbreuk te doen.
ties-
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M oxgaaiaatia TOED1 li 7HUHSH) aaldt
4mt »ij xaaaltaat baflnnaa
ta Tarkrijgan wit hwn aoti« t«g«n d« Amterdanve lnnirt\>lad«n*
Hot korstauMwr ran des* blaadj«0 d*t roxig* jarvn •tooda tvae v«llen
black dit Jaar raada tot aaa ral ta Blja. tarnggalopan*
Tardar dzoifam ilj in da loop Taa hat ja«r «aa oa dasa buurtbladan,
da Bgiu ABObladaa eoaovrraatia ta gaan tandoan, an dat haaft thaaa raata
TOZ» aanganoaan*

Tardar wordt gawild dat TRTT)|lni YMJSBIP aaa ataaeil vit^af TOOT
janfdlaidara Tan alia •oaakarlaf, vaaria »ij vordan Toorgalieht valka
blaadjaa an andara or^anan Tan aoaanniatiaoha of Mat-ooaauniatlaoha tandana sijn.
•ada oatraagan *ij daarbij ialiohtiagan oatrant da nitgavaivelka TOOT
hat lagar Tarbodan sijn*
»/.

Toorta wordt hiarblj garoagd aopia Tan aan oixanlaira aan adrartaardara
in da Vaarheid an da buurtbladan toagaatunrd batraffanda aaa door da orcaaiaatia gahondan ane.uata op baparkta aohaal oadar feaxhaidlasar**
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Postrevening 9495
's-Gravenhage.
"Be Waarheid."
De in.deze nota verwerkte cijf era zijn verkregen door
ondervraging van 314 abonn4's ran het conununiatische dagblad
'De Waarheid."

Deze 6ourant heeft de meeate lezers onder c*e lappet gesmlarieerde groepen der bevolking, 64 % heeft namelijk een salaris lager dan / 2800.-, en 28 £ een salaria tuesen de / 2800.
en / 4000.- per jaar.
Van deze menaen heeft 87 % alleen lager Onderwijs genoten
10)1 bover dien Uulo-of Vakonderwijs en l£ Mlddelba<ir Onderwija.
Hierbij dlent te worden opgemerkt, dat het hoofd van het gezln
wa&rran de ondervraagde deel uitmaokt in 62# van de gevullen
alleen Lager Onderwijs genoten heeft, in 27/i Mulo- of Vakonderwije, in 1,< Middelbaar Onderwijs en in 1# een Universitaire
opleiding. (Van de eerate groep werd in 2,^ ran de g«vallen
geweigerd ge^evens te veratrekken van de tweede groep in
Het grootste gedeelte (00^) van de ftndervraagden is
4# is Rooms Katholiek, te.wijl 13^ de Kederlands Hervormde
Godsdienst belijdt.
(3?f geen antwoord).
Verder valt op, dat 29% der ondervraagde lezers de leeftijd
van 35 jaar nog niet heeft bereikt, 41^ tussen 35 en !>0 jaar
oud is en 30,4 ouder is dan 50 jaar.
Een andor punt dat de aandacht verdient, is, dat van alle
ondervraagde abornl's er 3^ tevena zijn geabonneerd op "Het
Parool', 2f> op 'Met Vrije Volk', 1^ op de ''Volksksant", 2-i op
het "Algemeen Handelsblad ', 5^ op de ''Courant/Kieuws van de Dag",
Ijt op "De TeleGraaf" en 1^ op de "Rieuwe Dag De Tijd".
Daer hierin enige doublureu zijn verwerkt, ttoudt dit in dat
17£ van de 'Wa>}rheid'l-lezera DJ: 1 ander dagblad is geabonneerd
en 1^ op 2 andere bladen.
Voorts ia ^1^ der ondervraagden geabonneerd op de AVKO-Hadiobode, 8.^ op de VA:lA-Radiogids en 1;» op de i<CR/-OTnroepgids.

'

gaat

Sinds de Stichting "Trade en Vrijheid" in Maart 1952 haar actie
tegen "De Wa^rheid" is gaan voeren heeft dit blad vele duizenden
abonn6's verloren. Het is tijdene de c-mpagne gebleken dat aefc
name in Amsterdam, vele mensen die nun abonnement op "De Waarheid" zouden willen opzeggen, door communistische intimidatia
hiervan worden weerhouden. In arbeideruwijken komt het voor dat
de bezorgera van andere kranten, wanneer zij nun bladen willen
be a or gen bij mensen die aanvankelijk op ''De Waarheid" wuren
geabonneerd, d/or de communiatische buren worden lastig gevallen.
'VreJe en Vrijheid" heeft er ook steeds na&r ge^treefd de industrie zowel ale; de handeldrijvende raiddenatand er van te overtuigen, dat adverteren in het comrounistiauhe blad uit den boze
is.
De Stichting wees er daarbij steeds op, dat in eenland, waarvan
ie bevolking zwaur gebukt onder ie lasten van de bev;apenicg
te^en het cotrnunisme, elke "ateun aun dat cozumnisne afbreuk
doet a>m de vaderlardae zank. Bovendien werd onder de .andacht
van de odrerteerders in Rottardam en 's-Gravenhage gcbracht,
dat ook op commercicle gronden e:en advertentle in ''De Waurheid'1
niet ale doeltreffe d kan worden beschouwd, gezien het reeda
geringe en nog steeds aterk teruglopende aantal abonnl's.
De adverteerders worden regelmatig voorzien van documenten
over de communistische terreurpraktijken en ontvungen ook ateeda
het blad "De Echte Waarheid".
Wij maken de lezers van dit rapport er op attent, dat er in
Amsterdam een aantal wijkkranten onder vorachillende namen
wordt verai.reid door de Amuterdamse Buurtbladen Combinatie
(A. B.C.)

Deze bladen worden gekndtttdrukt bij de communist ische drulUerij
Heiermann & Co, i&andstraat 147 Amsterdam,
De inkomsten die het A.B.C. concern uit deze bladen heeft,
komen ten goede a.n ae Communisti.^cke Partij ftederland.

fVERGADEKING op oaandag 2 november 1961

STICHTINQ VOOR ONDERZOEK VAN ECOLOGISCHE VRAAGSTDKKEN.
Deze stichting bestaat reeds een jaar.
De sticnting is
op 1 april I960 opgericht.
In 1959 hebben
en enkele
anderen een reis gemaakt naar de Yerenigde Staten.
Heden van de reis was dat men een toenemende indirect* Sowjet-propaganda constateerde tegenover een afnenende invloed van de
coofflunietische partijen. Bit werd 20 belangrijk geacht, dat het wenselijk was
dit spel te bekijken. '.

- 2-

De groep heeft in drie eferen in de Verenigde Staten gesprekken gevoerd, t.w.
Harvard University, het organisatiecentrum New York en het 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 weneelijk naakt instellingen te creeren, die zich bezig
houden net 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 voldoende basis hebben gezien voor de oprichting van de Stichting Ecologie.
Waarom het woord ecologie? Het woord is afkomstig uit de biologic en heeft
zijn weg gevonden naar de sociologie. Het is die tak van wetenachap die poogt
aan te geven de relatie tuasen het organisme i.e. het menselijk organisme en
zijn omgeving. De cultuur omgeving oefent duidelijk invloed uit op het organisme. 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 Stiehting Ecologie draait nu enige tijd met een bescheiden stafje.
Zij heeft een vijftal taken, t.w.
a. Documentstie« 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 staatsburgerlijke vorming.
Studie-documentatie' psychologische oorlogvoering van en tegen het communisme.
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 plannen een blad uit te geven, dat qua qualiteit te vergelijken zou zijn met
bladen als "Oat Probleme" en "Eet et Quest", e.a. "Vrede en Vrijheid" heeft
het project bekeken en zich bereid verklaard voor de uitgave van het blad
- dat "West-Oost" zal heten - te zorgen.
d. Voorbereiding kadervorming. Dit zal waarschijnlijk wel een van de belangrijkste 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 voorlichting.

bet Qvnn Deynootpleln te ScneAAN
veningen zetelt de SttobUng voor On-

derioek van Eeologisebe vraagsrakken.
De stlchting geeft ook een blad uit (OprtWest) en 'ttelt ate* ten doel het twror- J
deren van de voorlichting net betreUOng t
tot de Ooit-We*t*verhoudiitff, niftt op
grondttaff tan: Oe waarden -van het Wetten. ZV doel d&elM onafluaOeemt Hotel**/
•;-••'. "
Door Het Vrfle Talk i* net blad inderttfd niet so entbotuiast ontvangen. Kr bestaat in Nederbnd si een blad dat wetenscbappeltfk verantwoorde voorUebting
geeft over de ontwikkettngen in Ooet-Buropa. Men geeft voorlichting of men
geeft bet met. maar wat is de waarde
daarvan als dlt gebeurt op grondalag ergens van (de waarden van bet Westeo?)
Wle flnandert de sUchtlng en bet blad?
Bovendien Ueek de stiobtlng b« monde
van haar directenr. de beer C. C. van den
Heuvel, ook •advles' te geven. Dat is vorig
Jaar WJ voorbeeld gedaan. HQ rted toen
studenten af om naar bet Wereldjeugdfeatival te gaan omdat — wbUJkt nit Pharetra — 'deee .ttudenten te metnlg voorberetd toaren om in deee otngeotog iett te
tcunnen oereticenf
De beer Van den .Heuvel is overigeoa
self — samen met ailn medewerker Mennee — wel gegaan. Dat wil seggen: WJ
is tUdens bet Festival in Helsinki.geweeet ZiJ sullen daarover een rapport nltgeten. Vorlg Jaar junl heeft de atiobjUgg,
getracbt tot een grotere coordlnatie te komen op bet gebied van de Oost-Weststudie. Voor de stksbting was toen aanwedg dr. Couwenbarg en er waren verder medewerken van de Spectator en
bet OortrKuropa-fflatttaut (van de Amft~A**u» PoUUek-Sodale Paculteit) ultgenoxHgd. Ook toen is weer de vraag gesteUl waar bet Boologtoeh Instttuut «Qn.
gold Tandaan baalt en ook toen bleef bet
antvoord weer beperkt tot •bednjven en
paractHeren1. Dese bUeenkomst, die sonder dat men bet een* werd is geHndigd.
werd ook besocht door vice-admiraal b,
d. H. Bos. directeor van bet Defensleetudiecentrum. Dit Centrum houdt regdmatdg herhaHngscursussen to De Pietenberc voor boge poUtiefunctionariMen,
ambtenaien van mlnisteriecen burgemeesten over bet eommunisme.
•
Onlangs beweerde de beer Boa nog o>t
er voor bet christeUlke We«ten de taak
"•* in de vorm van een geesteUJk rede wereld te tonen dat bet Westen
is gedegenereerd en geesteBJk ten
dode opgeschreven. 'De in grot* armoede levende volken elders moeten we ervan overtuigen dat on». op cnrlsteMJlte
maiden gebouwde staatsvora verre is te
verkleaen boven een bewind ab dat in de
o
w
bevolldngsdeel
is dit op sQn mlnst een onsmakeUlke bap
eten.
Bet leename Interview In Fbaretra geeft
nieuw voedsel aan de vennoedens dat bet
Beologiseh Instltuat — al of nlet vaagIIUc — tete met de BVD heeft te maken.
•De vonken Van den Henvel en Mennes
.aprongen over van de BVD, ^
nu alleen persoonlijke rdatlee.'
bet blad van de VC-studenten.
De beer Van den Henvel bad 31 veranderlngen in bet Interview voorgeateld.
waarvan die m.b.t. de BVD sou moeten
juSen: Ik. Ueef in ambteUJk verband tot
1 Januarl 1062. in die MJd beb Ik mtJ In
bet b«zonder toegelegd op de bestudering
van bet wereldoonnnunlstne en de psychologist* oorloffvoering/ De beer Van
den Heuvel legde ook uit wa&rom. 'Oit
een ooffpmt van "puWte wlerftoiu" lu»
ik never met Oat mv» ouOe JtmcHe vermeU wordt (Hit yeldt v**!*'*??*1**
ook voor de Heer Mennes}. Of OeH telf •
it dlt helenual niet erg. moor er looft
nog tteed* Het aerucht dot de tOehttinr
Scotogte een tnttrument van de BVD ton
xtin'

Bn tocb at)n er slimmer manleren om
genichten uit de wereldj^belpen. .
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da Stichting Toor Ondarsoak Tan Eeologiach* Yraagvtvkkaa
adr««t Van Stolkwag 10, *«-Qrav«nhag». T»1.542?O3.
D«e« atlchting stelt zich tan do«l d« bvyorderlng
ran h*t ond«r«o«k en da b«stud«ring Tan oag*TlngainTload«n
op de aens, in het bijcondar Tan inTloaden Tan da politiaka
o«g«Ting.
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STICHTINQ voor ONDERZOEK van ECOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN
=====================================================

Oevestigd te •s-Qravenhage, ran Stolkweg 10.

Directeur van de Stichting is de secretaris van het bestuur, d« heer
C.C. van den Heuvel*
Opgericht medic april 1960.
Statutaire doel: De bevordering van het onderzoek en de beetudering
van omgevingsinvloeden op de mens, zowel van de niet menselijke als
van de menselijke omgeving.
De naam is nl. gekozen naar voorbeeld van de "Society for the
Investigation of Hunan Ecology" te New York*
Ecologie koat uit de biologie en is de wetenschap die zich bezighoudt vet de studie van de relatie tussen organismen en htm omgeving
en due ook de mens en zijn omgeving. Omgeving is te onderscheiden in
enerzijds de cosmische - aardse en anderzijds de menselijke t.w. de
cultuur. Deze cultuur omvat in wezen een complex van omgevingen van
geestelijke, sociale, politieke, economisehe, technische en andere
aard, die alle weer hun invloed op de mens uitoefenen.
Van deze invloeden is de werking van de politieke omgeving op
de mens wel €fn van de belangrijkete. De invloed van de politieke
omgeving, die bepaald wordt door het communism* is van belang voor
een groot gedeelte van de mensheld, t.w* voor hen die in de communistische wereld leven alsook voor hen daarbuiten, die zelf weer een object van belangstelling voor het communisme vormen.
Het is voornamelijk deze be£nvloeding die door de Stichting nader
wordt bestudeerd.
De voornaamste objecten van wetensehappelijk onderzoek zijn:
1» de Internationale en nationale politieke constellatie, vooral
in verband met de Cost-West verhouding;
2, het comnunisaef
3* de waarden van het Westen.
Als resultaat van deze onderzoekingen heeft de Stichting Binds
haar bestaan een aantal studies over bovengenoemde onderwerpen doen
verschijnen*
Voorts organiseert de Stichting geregeld lezingen met discussie
ten behoeve van personen die op enigerlei wijze belast zijn met de
voorlichting over het communisme. Daarnaast worden voordrachten gegeven voor het bedrijfsleven, strijdkrachten en studenten.
De verdere voorlichting van de Stichting geschiedt door publicaties in het 2-maandelijks tijdschrift Oost-West (uitg. van de Stichting
Cost-West) en in het blad Geestelijk Weerbaar (uitg. van het Voormalig
Verzet Nederland).
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Ala basis voor haar voorlichtingsactiviteiten beschikt de
Sticbting over een documentatie van gegevens verkregen uit o.a.
boeken, tijdechriften, rapporten, dissertaties, films en foto's.
De Stichting onderhoudt relaties net soortgelijke instituten in
binnen- en buitenland (in Frankrijk - Centre de Recherche du Bien
Politique - Parijs).
Financien - Particuliere giften en opbrengst van lezingen.

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarverslagen van de
Stichting over de jaren 1960, 1961 en 1962*

"s-Gravenhage, 1<t januari

Betreft: Stichting ter Voorlichting over de Cost-West Verhouding
Opgericht: maart 1962
DoeIstelling van de stichting: het bevorderen van de voorlichting
1

met betrekking tot de Oost-West verhouding, zulks op grondslag van de waarden van het Westen, zoals deze met name
tot uitdrukking gebracht zijn in de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens van 19^8. Zij doet dit als
onafhankelijke instelling.

De stichting is de uitgeefster van het pm de twee maanden verschijnende tijdschrift Oost-West.
Hedactie en Administratie: van Stolkweg 10, 's-Gravenhage.
De Stichting voor Onderzoek wan Ecologische Vraagstukken

heeft inder-

tijd medegewerkt aan de oprichting van de hierboven verraelde stichting.
In het jaarverslag van 1962 van de S.O.E.V. wordt dit vermeld. Voorts
doet dit jaarverslag nog mededeling van het feit, dat zich rond OostWest een groep van ongeveer vijftig medewerkers heeft geschaard uit
verschillende levensbeschouwelijke en politieke kringen in Nederland
en Belgie.

1s-Gravenhage,

12 maart 1964.

CD/
R A P P O R T

v a n GBR.

Ho. i 4857.

DAT. 2 9 FEB. '£

Het blad "Oost-West" wordt uitgegeven door de
Stichting Onderzoek van Ecologische Vraagstukken*.

21 februari 1964
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Coordinatie studentencontacten met Mantelorganisaties

H.B zet uiteen, dat in toeneaende mate contacten worden geconstateerd tussen comnunistische en niet-conaunistische jeugdorganisaties, Toornaoelijk
in studentenkringen. De opdracht van afdeling B oarat O.B. het aagaan
en onderkennen Tan nogelijke dreigende geraren tegen de veiligheid van de
Staat.

H.B vijst hierbij ook op de SOEV, die vaak over goede contacten in de studentenwereld bescbikt.

Volgens reacties uit NSR-kringen zou de wijze van voorlichting door de
SOEV niet reel voorstellen. Bovendien beschouven de studenten de SOEV als
een overheidsinstelling.
H.BTO tekent hier aan, dat hoewel het de SOEV natuurlijk vrij staat deze
voorlicbtende taak voor zich op te eisen, dit niet inhoudt dat zij een monopolie hebben.

De SOEV heeft bij de studenten een goede positie, o.m. dank zij financiele
tege,..oetkomingen.

1. Opleiding diplomatieke dienst
H.E heeft van PH.E Ternomen, dat de etichting Oost-Weat al sinds geruiae
tijd een aandeel heeft in de opleiding van toekonstig personeel ran de
diplonatieke dienst.

AURORA dd. ^

NSR - BVD
HK en PH.E hadden gisteren een gesprek net de heer v.d. Heuvel van het
Oost-ffeat instituut. Daarbij kwam naar voren dat dhr. v.d. Heuvel sitting
heeft in een adviesraad inzake de buitenlandse betrekkingen van de NSR en dat
hij velerlei contacten met het voorraalige NSR-bestuur - voor de SVB periode onderhield.

