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Aug * 1144,4"Porell041424101.K.41,0414",0;WM*011/04, 

Ale terts pooit broogiMSO•D do taak 	*AOW vorm 
(orde 2.) 
Do yadotionoiloos mala daas door 0414 ia opeoviald 
la daar 1 .M44"14 not do of" von Jaatitio(Un. 
~rok", dia v doom ootio blonk te mijns 
Da roehtoroomaionaria (dir. 	 ) nua eeo aMutioask 
atmadpmat 
P4,14„»,9". wil de • ~ter nd.t ~dm,  mies  
gidid"De etsit voorde Prooldent Van de qamothaaudiame 
op de boogie to ~ion aa dien ~dool de, te moditau. 
~ooi ken doevaa not do roobtor«uamahmaarko de mak 
gasli ~roken oerdom. 

~af. dooit ~do do naakt 
witaijoitor von do ailitairomma aarin~ao mot 
to hebben besprdkoo. 
Mor boetend geen bouffloar toson dem ootiom 
/Or worbakeeldine bij batte Zikoo ~aft korte 
rooludfo vat diverse oporotios op demo ~moa oe opoodig 
wijk bij PIDSOWNDoit di" to ~vn tadelewird, moet 
dood eest rapport mala rooda oordor wood ~OM 
wal kaamt smalion. 

15ooloton Icor« do roomodopitddiket vet' 	eg von 4 	 ► er 
te versettan op Yrijdog b D000mbora 
Da booprokiag WIM 11 Doombor kimt te ~loos 
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OCHTENDBESPREKING 4 December 1957.  

Aanwezig, P.11.13 .V.D. p &E.A. tgo4H.B. yEEVN. tICB/G. 

Ellg geeft een kort reaum4 van de actie van het 
Veteranen Legioen (Afd.Ameterdam) tegen het Indonesische 
Hoge Commissariaat 
Gebleken is dat dit pand reeds door de Rijkspolitie 
onder bewaking is gesteld. 

P.H.B.V.D.  deelt mede een klacht ontvangen te hebben 

• van de H.C. Roermond over het eigenmachtig optreden 
van 2 rechercheurá (B.V.D.?) in Echt en omstreken. 
-Dit geschiedde i.v.m. een onderzoek naar een Hongaar. 

P.H.B.V.D. informeert hoe de zaak "Fineterwolden ervoor 
staat ( het breken van de communisten bij de a.s. verkiezingen). 

H.C. stelt voor,bij lezingen zoals deze gisteren plaats 
vonden 	 een notulist aan te wijzen. 
H.B. meent dat W.O. dit reeds doet. 
Nagegaan zal worden of dit inderdaad zo is. 

5 December 1957. 



OCRTENDBESPREKING d.d. 5 December 1957. 

Aanwezige P.R.B.V.D.,R.K.A. IR 

De kwestie Indonesit t het blijkt dat 	en consorten 

visa voor Belgit hebben ontvangen, dus niet voor Frankrijk, 

zoals eerder gemeld. 

is naar Parijs vertrokken, daar de ambassadeurs 

vergadering, die eerst te Wenen zou plaats vinden, te Parijs 

gehouden zal worden. 

P.H.B.V.D. deelt mede hedenmiddag de grote bespreking met 

I.D. Rotterdam te zullen voeren. 

3221re Geconstateerd is dat TGRIKIRISSOF (vroeger consul 

generaal in Nederland) thans een hoge functie heeft in de 

Russische Vakbeweging. 

9 December 1957. 



Meelem 11494"P* 110,44.0•Ylo,04,5:444. 	ipigeaplogeSMILI. 

n1/~, deelt ooft, dot KgIV, ao nodigr,lebtatr~ 
~toot me nmetionleadm Zaken wi none% ~ncw 

berlobten t.a.v. activiteit.» bot44› mot betrekking tot 

do ~tic Indom.» bij bom blommikmon* 

IWILOON 	 4111.1t 	D. do vroeg in isoovorro 
de stok ie gemold »ot do None* Politterx4I,P• " da 
joarnalicten"• 

faini col dit rader oftionmenkoss 

Op !Mimadage 9 ~or col eo 940 ver oma ~kim 
~te vindon bot,* bat vocrotsa von do roceriair instak* 

efoohaffing von mouw.-otriklo ».1411, gedsrland. 

Rot 31" in da bedosliig. dat bij uitrol* alleen ven neligleobe 

mijd* contra» plaats ~tip bij isroli door do ~mg^ 
Z'. ~tree op buitooltendars el» ook de tiocolo ~raio 
blijft bootes* 

9 Zwoller 1957. 



~mei. R.L.IND.,p.s.».T.luinic.A.,g.,r30.04., en 
P.N.11.1 aam. Kl/N (s). 

Op verse* van N•11.1r•D• geeft 12/0 con °verzachtte het 
verloop der waak 	 1, die Zaterdag 3.1*  na .aa kort 
contact not de eze*Merine at ach. der 	mnrall door de Kon. 
Merembaneade ie gearresteerd* 

&huk Deelt mode, dat Uitmalend** Zeken leen bewaar heeft 
tegen publicatie in dik mek, hetgeen de enige mogelijkheid 
la t.o.v. ZMN1N, deer lealmgemmedezdet ken morden eangaamdeme 
LB.V.D. zal hierover opraken met Kol. 	(M.I.».) en 
Cdr• 	(Merid) vorzedkea bij dit geeprek enneemis to .141. 

Verzocht bij dit ~prak tevens te willen bepalen, wie 
bot andere** verder aal voortzetten. 
1504

. 
Geeft een kort overzicht van de leatete onteikkellagineake 

do voorgenomen eanelog van leden in bot INiti~ Legioen Peder. 
laad op bet D.C• ven Indemenit. 

De *aanlag cel niet doorgaan, het beatnar van de afdeling 
Aseaterdam van het kasteel' heeft ingegrepen. 

ja Deelt ~mede, dat een omkom 	 volgans beriebt 
ven de I.D. Den Naai vaas Zaterdag4.1* met een grote con 
geld de grene sou overgaan. 	 • zondegodddoe 
werd de melding door de l.). den Neeg ingetrokken« 

9 Downbar 1937•ilf) 



OORTINUOMPREKINO (1.4_10 peeeeker  

~wam L3ora.,p~dujur.A.J.B./0.0 .04P.E.B., 
11/1., smr. re/x (s). 

:11.2:  Is in verband met de affaire ZWIN - 
(van I.D.) gemot, desa sou een 

communiqa2 laten sammstellea. 
~rot bleek echter, dat la.Sa. beswarea maakte tegen 
publicatie, voordat zij precies bekend waren met de feiten, 
Men sameavattiss van de ~vaas is au naar Budaka. 
11.11.V.D. overweegt een volgende maal la dergelijke zaken 
Du.Za. voor voldongea feiten te stelle». 
Versacht KI/0 per afzonderlijk geval een mmonvattlag der 
feiten samen te stellen. 

y.g.!pylal?  Vraagt hoe de heading van de D.V.D. zal zijn 
.o. Mia. van Dultenlaadse Zake% als de D.V.D. zaken gaat 

foneem mades In.Za. er in te kennes. 
gat,v.k.  Zegt, dat het openlijk constateren van feiten 
blaam a. bevoegdheid der D.O.D. ligt. 
De D.V.D. neemt geen n maatregelen" t.a.v. de betrokkene. 
Overwoog* enige vorm van premie op Ilu.Za.( bijv. via de 
NATO) em de handiag van dit Ministerie t.a.v. spiennage 
sakea te doen herzien. 
IALL I.v.a. de wereldtioteemstalliag in 1252 in ~egel 
worden in Nederland 12.000 Raam op bezoek verwacht. 
Moet de D.V.D. bij Dr1.21a. op maatregelen t.a. hiervan 
aandringen? 
4,v o.  bijv. betrokkenen alleen laten rondleiden door 

daartoe geschikt »vonder perser" 

U.DfV.D.  Stelt voor inzake fe 	M publicaties met 
achterboudiag van de maan. 

acht publioatiemt aam meer spestsenlair. 
	Ashl de B.V.K-te klein am alle ie double-operaties" 
aa* te houden. ar aal au en dm moeten worden afgesloten 
door publicaties

e 
 ook al vanwege het parchologloch Ofte* 

hiervan op de bevolking. 
In nota aan Budia. dieet te worden vermeld, da* de B.V.D. 
overtuigd is, dat 	ook een ORNSIOVsnaa is. 

aa I.v.m. liberalisatie van het uitgaand grensverkeer naar 
Balgilik vestigt E.O. de aandoe» op de signaleringen voor de 
3.I.D., die door de B.V.D. worden versorgel. 
N.B.V.D.  Zal het op prijs stellen als dit met B.I.D. wordt 
opgenomen. 

3121.• brengt de in beelagaam te berde van 2 pakketten, inhoudende 
4100 brieven van het 	-comiti in Omt•lerlijap welke 
drieven door Nederlanders aan Amerikaanse ingezetenen meeaten 
werden verzonden» 
mijd).  Stelt voor de redacties van enige dagbladen la te 
lichten en de mak te publiceren. 
B.C. Opport het denkbeeld de publicatie ia buitenlandse bladen 
te-laten doen, waarna de Nederlandse pers di* kan °mimosa. 

10 Deemiber 1957. 



23113~11.444.111~ 1QS7. 
~do 0.717. D. *M.M. 

Se ►r.1CDPI (a). 

eike Rel ~per* 0Ver de rede Ven Sea"~"b 
te nadien op bi tleemkonst vim Irm1 41011100~0 

partljen. tijdens bet 	benam der S.U. Mat 
aan ~Sag en CUN te ~aa ~ta  

Deelt wede. dat ~go beles~ gegovens endemie 
0.0. ever het telt. dat Minn meer sensbdtlag gest 

~kis as t gelamd, Idem Jesge.slarlik. Dit laatste land 
bedt nog ~le rentrlattes la echt te nemea. 

LittlftgiVesilgt de omadasht op het •ertzvic van J.IWIP 
~tgimakt naar loken veer vortlelag Inga won►  

zlearbeld-eorreepondeateehapt, Net verblijf Is Uoebes le a• 
leagdarle gepland. dat de vraag rijmt. doen mij »se iets 
~re deert* kW. serene volg** 
11.1i.V.D. 	gems% dat de;teer. esa de oehtendbes~as 
de aandacht van betrekken ~ma weegt In de ~den 
roer deer boa op eiah genome ►  werkeeambedas. 
Dit aal geaohledea door rede onderlljalag van de 
betreffend* ;eaciage la de sopte ~talen veer betrohkeee. 
Metalen sa llen dagelijks eerden toegewendere. 

Eiga, Ihmott de Heer 	~ia l.vda. de Ilbersli" 
~e vn* bet greneverkeer met Delg». 
nader vindt blower) geen bysendere gevolgen. 

4n de wek vim 	 is weinig MOM** 
davét morgen la streng arrest en la na 

verhoerd door do -nem. uareemansda, 
De veresehtlasiten ever de uitslag van het ~heer al» niet 
erg boeg geepeemea. 

~korkimataselia•ilas vragen hemt bet gesteld la met de 
veer pablleatle. 

ka. De mok 40. 	.brlarren tael aso n.h.V.13 4, 
werden aangeboden t.b.v. bet CM. 

11 Desember 1957* 
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jahlta. thisr* een ~mto» woei de holding ven do 

r*Wertgfr t•o•v. owsktroeol en ini opionno" dit i•vme. 

do rok VIM 

.11"r. Govid 	ab 

Mat  geeft een soder oversla» over bot lostoto mpport 

la demo opeontioddrooht noes Utrookt op oere~oiro 

leljno van 	)41 

/1.5.04D« Odertrovomo in c.P.r. J.C.2 

$I 1j,  de" oen kort ~opsla» mor de gelag vim 

en intieme gobebtrbeninften la de C•Psti. rent het 

in do ~odes gepnbilaearde Smak. V•Pi Tfhlt, '..1nw en 

oluoins, 
la hot Da* vno hot dintrietnbostoer Anstordss is 

~ken, dot irvurn in kot btt la von voor de Qwr 

emprodtterendo otiddten, hen tor hand ~laad chs, 

door Vrl'ilMf en 	 Aldus een YolkettaILI Ven gar. 1.1 . Y1tr"3-1). 

Vealovend ia or onn opood varsadariag von i lainailre eet  de 
lt•ibaez dor eenden. ~e dem ttong.3.e~ 

12 afroordbor 19S'. 



OCHTENDBESPREKING d.d. 13 December 1957. 
Aanwetigs 	,R.K.A. ,KB/G. ,EB/N II. ,H.B.  secr.KB/N (S) 

H.B.V.D. 

H.B.V.D.  

Deelt mede gisteren bij de Minister van Justitie te zijn geweest 
en een uiteenzetting te hebben gegeven over het rechts-extremisme 
in Duitsland en Nederland. 
H.B.V.D. meent,dat het besprokene verhelderend heeft gewerkt, 
dat het belang van het rechts-extremisme niet te zeer moet 
worden overtrokken. 
Bij de Min. van Oorlog heeft H.B.V.D. de nota afgegeven over 
de spionnage gevallen, waarbij betrokken zijn leden van de 
militaire missie van de R.A. 
Mogelijk brengt Min. STAP dit op de NAVO conferentie ter sprake. 
H.B.V.D. zal KB/G nog berichten of de Amerikanen op de NAVO 
conferentie moeten komen met deze mededelingen. 
H.B.V.D. vraagt KB/G over de 	publicatie. 
Heeft i.v.m. drukke werkzaamheden nog geen gelegenheid gevonden. 
Operatie 

Mej. 	 uit 0.-D1d. wil een boek schrijven over 
Indonesi%. Heeft een visum voor Nederland gevraagd. 
H.C. wil over haar het Min. van Justitie uitvoeriger berichten dar 
in deze gevallen te doen gebruikelijk is. 
Accoord. 

KBf G.  
H.B.V.D. 
KI=147-  

H.C. 

.• 

Affaire 
heeft tegenover de Kon.Marechaussee zaken 

genoemd y  waarover ZWIN hem inlichtingen vroeg. 
Nagegaan zal worden wat 	 aan ZWIN verteld kan 
hebben. 
Voor de publicatie dient nog even te worden afgewacht. 
Berstvolgende45.4.1 zullen 	en 	 worden geblazen. 
Min. STAP zal de nota vandaag nog in de Ministerraad brengen. 
(zie begin dezer notulen) 
De strijd in O.P.N. is in volle hevigheid ontbrand. R.GORTZAK 
heeft op een vergadering van het distr. bestuur A'dam zijn 
houding verdedigd en het standpunt van BRANDSEN en GEGGJES. 
GORTZAK en Rie LIPS hebben beiden gedreigd met uittreden uit 
het P.B. 
Zaterdag is er Verbondsbestuursvergadering der E.V.O. Een 
verklaring zal worden uitgegeven, waarin het V.B. der E.V.C. stel 
ling neemt tegen de resoluties der C.P.N. 
Stelt voor na terugkeer van P.R.B. en B.A.B. ook ter eigen 
instructie, van de nu ter beschikking zijnde gegevens inzake 
de in de C.P.N. bestaande controversen. 

13 December 1957. 

KB/G.  

H.B.V.D. 

H.B.V.D. 

inim  

H.B. 



~ge n•K•A • OciVig• .1CB/R0.11•11• 

Addia, Doelt msda, dat er ever de eplaseace nets am de 

reeerieet asigg neen ei mee les 

~4. Idee lamdw de Investie 	 • 

"za"  tuien mtera everalekt van der 	gebeertealeaaa la 

C.P.Ttio-S•V•e• Tilj INievaeht br-  t ~braks der ~aa tamme 

C.P.P. at Pjiii•C• fieheedt de C•P•N• Wrat greep er de 2•INC.: 

daa «aai de liquidatie van laatatglenemede to voieweehtee. 

14 pecialire ►  19'. 
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eve"f
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tt epleanage rapper% Geeft e kort ~d men 
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twen maa 54V4C4mbendea4 

paer heg we  DE, gaten le de eoropproakelljke ~latte 
verwerpen en ie «en notie van vert:~ In lis  
eangownimine 
~es  heeft e eerepreadtallike resointde enaraebijalijk 
wol es,~4, 

IetStaan wij 	st tegenover bet ~en er perboi 
 kramt «n tip te krijgen? 

WI"  ,ikahat neg etewie dubio over de nieuw vdt 
to eenden brt/4th~ 
ra,  wijn verwebillende vrempnatog e  die een,* bauntwoard 

is 
neetan ~nam 

ni; brief met feiten een voor do 	adanoblen 
gebruikt kome warden twpm 4. meenten. 

jhradalik 	etin beepralkiiut wezee ~daag slee plente. 
viadnever de ~yr et er leta dient te gebeuren en 
is jalp 

apf _005  ~ar aal beeinniddeg te 14400 uur ~to 
vinden. 

16 Ibrearber 



OCHTENDBESPREKING d.d. 17 December 1957. 

Aanwezig: H. B.V.D. .H.B.V.D. 	 ,KB/N. 	Oker. 
Secr. KB/N (S). 

H.B.V.D. 	 Heeft afgesproken piet H.C., dat Min. STRUYCION zal opbellen 
naar Hr. 	 en bezoek van de B.V.D. aankondigen i.v.m. 
ddmarohe 
De vraag is, wie moet er heen en wat moet er gezegd worden. 

KB/G. 	 Geeft overzicht van de activiteiten van 	 waar- 
uit zijn byzondere interesse voor 	 voortspruit. 

H.B.V.D. 

	

	 Gesprek met «W. levert wel moeilijkheden op, daar deze zédr 
onafhankelijk ia ingesteld. 

KB/G., 	 Basis voor een gesprek met-K: is wel te vinden. 
H.BV.D. 	 Van ministerraad nog geen nieuws i.z. het spionnage rapport. 
H.C. 	 Namens Hr. 	 is gevraagd naar de namen van de leden der 

militaire missie van de R.A. 
H.B.V.D. 	 Vraagt laatste nieuws uit C.P.N.-E.V.C. 
H.B. 	 Grijpt terug op het door B. in December 1957 samengestelde 

"Beeld ten aanzien van C.P.N. E.V.C." 
a.B.V.D. 	 Geeft een overzicht over het gesprek met Min.SUURHOF. 

Conolusie: E.V.C. dient tot elke prijs te blijven bestaan. 
Het door B. samengestelde "Beeld" is niet aan de Minister 
gegeven. 

121±.1 	 De conclusie van de bespreking (B. -KB/N) gisteren is geweest, 
dat nog niets gepubliceerd dient te worden om de C.P.N. geen 
wapen tegen de oppositie in handen te geven. 
Vandaag tot dag zal bezien dienen te worden of gepubliceerd 
moet worden en hoe. 

H.B.V.D. 	 Legt zich bij de conclusie der bespreking neer. 
H.B. 	 Hoe en aan wie dient de rapportage der beschikbare gegevens 

te geschieden. 
H.B.V.D. 	 Aan Min.President onder mededeling, dat de gegevens ter 

persoonlijke informatie zijn. Aan Min. SUURHOP onder 
mededeling, dat niets dient te worden doorgegeven ter 
publicatie. 
Distributie van de verbindingen is te omvangrijk en daardoor 
gevaarlijk, of wel het bericht verwatert te veel. 
Dus een berioht aan 3 Ministers( Min.President,Min.SUURHC9, 
en Min. STRUYCKEN). 
Eventuele verzending nog nader te bespreken. 

17 December 1957. 



OCHTENDBESPREKING d.d. 18 December 1957. 

Aanwezig: H.B.V.D. 	ord. pli.B. 9 103/N. 9KB/G. 

Zaak 

H.B.V.D.  deelt mede, dat de zaak in de Minister-raad besproken 
is. Gevolgs alle aanwezigen vddr uitwijzing van gehele groep 
Russen. (Mil. en Marine). 
Min. van Buitenlandse Zaken hierbij echter niet aanwezig. 
De nota is aan deze gezonden(Parijs), waarin door 	 en 

eveneens op uitwijzing is aangedrongen. 
KB/G.  geeft hierover nog enige aanvullende gegevens, welke 
hij vernomen heeft van 

KB/N.  meent, dat thans het moment is gekomen, dat een publicatie 
in de krant zijn hart zal kunnen afwerpen. 
Het bericht zelf -bihoeft niet meer te bevatten dan: 
"B. B2ANDSEN is gedesavoliteerd in de partij. Betekent dit, dat 
"hij binnenkort zal verdwijnen en een ander(partijlid) in zijn 
"plaats komt?. 
"In kranten als Het Vrije Volk en Het Parool zal een dergelijk 
Bericht zijn uitwerking niet missen. 
Door H.B.V.D. en KB/N zal dit onderwerp nader worden besproken. 
KB/N  heeft de diverse contacten in E.V.C.- kringen gebriefed 
t.a.v. hun aan te nemen houding. 
Slechts de bouwvakken gaan met de C.P.N. mede,de anderen hebben 
allen de motie van vertrouwen in B. BRANDSEN gesteld. 
Hedenavond,18 December, komen de Metaal-C.P.N.-ers  bijeen om te 
trachten een (andere) verklaring op te stellen dan die door 
het D.B. der Metaal is ingediend bij het H.B. 
Een discussie vindt plaats over de figuur van B. BRANDSEN, 
P. de GROOT's positie in de partij en de gevolgen die uit deze 
gehele actie voor partij in E.V.C., kunnen voortspruiten. 

E.L.C. 18 December 1957. 



OCHTEUDBESPREKING d.d. 19 December 1957.  

Aanwezig: H.B.V.D.,H.K.A.,H.C.,H.B.,KB/N.,KB/G. 

deelt mede, dat REUTER en BRANDSEN voorgedragen zijn voor 
royement uit de C.P.N. 
Men zal ook trachten B. BRANDSEN het vice—voorzitterschap 
van het W.V.V. te ontnemen. 

H.B.V.D.  

H.B.V.D.  

KB/N.  

deelt mede van 	 een copie ontvangen te hebben van 
diens nota aan Min. LUNS inzake 

overhandigt H.B./KB/N een brief, ontvangen van Min. SUURHOF 
en afkomstig van zekere 
C.P.N.—lid, volgens KB/N). 
H.B. zal de zaak schriftelijk afhandelen voor H.B.V.D. 

doet mededeling van bericht 	inzake 'Polen in 
Nederland".(en activiteit onder Hongaarse vluchtelingen.) 

Uitlating GORZYNSKI: "De Russen hebben ons al meerdere 
malen verweten, dat we te weinig aandacht besteden aan de 
Polen in het Buitenland". 

Uitlating 	 zoekt met zijn — Hongaarse van 
origine — moeder contact met h.t.l. verblijvende 
Hongaren. 
Het ligt in de bedoeling, dat de Waarheid hierover dan 
publiceert. 
Vaak gebeurt dit echter ook niet en ~den de gegevens 
doorgegeven aan de Hongaarse legatie. 
Priedr.BAMUCH zou de contactman in deze zijn. 

19 December 1957. 



H.B.V.D. 

OCHTENIBESPRWIRG d.d. 20 December 1957.  

Aanwezige H.B.V.D.,P.H. 

De zaak 	wordt nogmaals onder de loupe genomen n.a.v. 
de vraag van P.H.B.V.D., wanneer deze zaak "voorkomt". 
KB/G geeft een kort verslag van zijn bezoek aan 	op . 
19 December 1957 ( zie dagstaat 20 December 1957 ). 
Conclusies afgewacht zal worden bericht, omtrent datum van 
rechtszitting. 

Geval  

In hoeverre is t.t. nog noodzakelijk. 
Het contact WNIN-• 	 is geconstateerd. 

 

KB/N.  

 

Deelt mede dat de vergaderingen van de Detail - C.P.N.-ers en 
BNCP-C.P.N.-ers resulteerden in een motie van wantrouwen 
.tegen Bertus BRANDSEN, zoals wel te verwachten was. 

H.B.V.D. Bespreekt met H.C. de melding van KB/V inzake de Indonesitr 
, die op grond van zijn"zwarte" heden len verleden 

als ongewenst vreemdeling het land uitgezet zou worden. 
KB/V vermoedt, dat als gevolg hiervan represaille -maatregelen 
op Nederlanders in Indonesill kunnen plaats hebben. 
H.C. heeft deze zaak reeds met P.H.C. besproken, die aller-
eerst bij 	zal trachten uit te vinden hoe de normale 
gang van zaken in deze gevallen momenteel  is. 
H.C. zal verder contact met CAW hierover opnemen om actie 
van die zijde te voorkomen. 

  

P.H.B.V.D. 	haalt tevens in 't kort de zaak "I.D.Redmno aan, zoals deze 
thans ligt. 

23 December 1957. 



P.H.B.V.D. 

OCHTENDBESPREKING d.d. 21 December 1957. 

Aanwezig: 114,3107■PeopPom 	floVealpyriiahip.y,36:140g■ , 9049/4. 

doet verslag van zijn bezoek aan Brussel. 
Het resultaat van deze bespreking is minimaal. 
Nader contact hierover blijkt nodig. 
Met 	werd "het geval 	"(: niet met name genoemd) 
besproken. 
Het bleek dat Justitie hier geheel zelfstandig in te werk gaat 
zonder met Buitenlandse Zaken overleg te plegen. 
stelt voor Buitenlandse Zaken een copie te zenden van de brief 
die Justitie ontvangt. Justitie zal hiervan op de hoogte worden 
gesteld. Tevens zal met Buitenlandse Zaken een afspraak gemaakt 
dienen te worden inzake de aan te nemen houding in dit soort 
gevallen. 

P.H.C. 

P.H.B.V.D. 

Bezoek aan DRES van 	en 	(terrein verdeling 
B.I.D.—M.I.D.) 
Besloten wordt te wachten tot 	 terug is, met wie de 
zaak zal worden doorgenomen. 

is van mening, dat aan de Canadezen geen bericht behoeft te worden 
gezonden over de achtergrond van 	 zoals KB deze kent. 

deelt mede de zaak 	  nog eens met KB/G te hebben 
besproken, waarbij beiden tot de conclusie kwamen, dat vooreerst 

I nog een aantal vragen aan EIK gesteld kunnen worden, waardoor 
bespreking met 	 op hoog niveau dus nog even opgeschort 
kan worden. 

deelt mede van STRUYCKEN vernomen te hebben dat 	(journalist) 
terug in het land is. 
STRUICKEN wil gaarne op de hoogte gesteld worden van verblijf-
plaats en contacten van 

H.B.V.D.  

H.B.V.D. 

H.C. 

E.L.C. 23 December 1957. 



H.B.V.D. 

H.B.V.D. 

OCHTENDBESPREKING d.d. 23 December 1957. 

Aanwezig:H•B•V•D• 	 ,HA". i» • 29 40. 
Afwezig: H 

haalt rapport aan waarin Friedl  BARUCI  genoemd wordt als de man, 
die destijds betrokken was bij een smokkelzaak(handschoenen). 
We kennen 
Haalt men hier de zaak door elkaar of ie Friedl er ook bij 
betrokken geweest? 
Een antwoord hierop is niet te geven. 

brengt nogmaals het 	rapport ter sprake, waarin 
GORZYNSKI meldt, dat de Polen door de Russen op de vingers zijn 
getikt voor wat betreft hun activiteiten onder de Poolse 
emigranten. 
H.B.V.D. stelt de vraag of nader 	 uitgediept kan 
worden of men onder deze Russen verstaat: 
Moskou of R.A.-Den Haag en onder Polen: Warschau of Poolse legatie 
(gezant)... 
Het meest logische lijkt hier het niveau Moskou Warschau. 
KB/N zal nagaan of achterhaald kan worden wat hier precies 
bedoeld werd. 

deelt mede, dat het W.V.V. waarschijnlijk op het schrijven van 
Bertus BRANDSEN - geantwoord heeft, dat het momenteel achter de 
E.V.C. staat.  

Verder blijkt dat men bezig is de royementen te bestuderen van 
figuren als 	 en 

IS Donderdag jol. reeds geroyeerd. 

Hierop volgt een algemene bespreking in hoeverre de afd. B. 
het werk 	 momenteel kan opvangen. 
P.H.B.V.D. stelt voor de zaak bij Binnenlandse Zaken aan te binden, 
daar blijkt, dat men 

met een tekort aan krachten 
komt te zitten. 
De mogelijkheid, dat men eventueel met het argument zal komen: 
"wanneer mil.missie het land uit wordt gewezen, komen er immers 
krachten vrij", doet H.B.V.D. voorstellen een overzicht te maken 
van de situatie zoals die van B.V.D-zijde kan worden bekeken: 
n.l. A. het aantal personen van Russische Ambassade - Handels- 

legatie %in Mil.Missie, dat subversieve/spionnage activi- 
teiten pleegt. 

B. bij uitwijzing Mil.Missie wordt dit aantal verminderd met... 
Rest dus nog steeds een aantal, dat dan, zo niet meer, onze 
aandacht verdient, zodat van inkrimping personeel geen sprake kan 
zijn, eerder een toename zal moeten plaats vinden. 

E.L.C. 23 December 1957. 

 

    



OCHTENDBESPREKING d.d. 24 December 1957. 

Aanwezig: H.B. 

Afwezig: H 

H.B.V.D. 

K.B./G  

Besproken wordt het artikel over Paul de GROOT in het 
Parool (23.12) en Volkskrant van 24.12. 

deelt mede een gesprek te hebben gevoerd met Min. SUURHOF 
en Evert VERKEER. 
Het onderwerp 	 werd ter sprake gebracht door 
H.B.V.D. 
Hier keken beide heren 11661 vreemd van op. 
Het blijkt dat 	niets over dit Russ. contact gemeld heeft. 
Mogelijk heeft hij dit wel gedaan bij 	 van de 
Kath. werkgemeenschap in de P.v.d.A. 

geeft een kort overzicht van de zaak 
Het blijkt dat 	contact met haar heeft. 

- Evontuele verhuizing. 	naar Carnegie-flat. 
H.B.V.D. zal introductie voor E.C.III verzorgen bij 

24 December 1957. 



OCHTENDBESPREKING d.d. 27 December 1957.  

Aanwezig: P .152:V.D. ,157(.0 ,41,16 H. 

Afwezige g.B.v.D. 

P.H.B.V.D. 	vraagt hoe het gesprek met H.K.O. over het artikel t.a.v. P. de 
GROOT in Volkskrant  en Parool is verlopen. 
KB/N en H.B. zijn bij deze bespreking n.l. aanwezig geweest. 

Voorstel van P.H.B.V.D., een bespreking te houden over het 
publiceren van artikelen in de diverse kranten, bij voorkomende 
gelegenheden, zoals b.v. thans de kwestie C.P.N./B.V.C. 

deelt mede, dat nog meer royementen te verwachten zijn. 

De E.V.O./Metaal zal drie vergaderingen organiseren. 
KB/H  meldt het laatste nieuws inzake 

P.H.B.V.D. 	doet tenslotte het voorstel de dagtaken KB/G en KB/N aan alle 
deelnemers der ochtendbespreking te verstrekken, zodat een 
ieder op de hoogte is van de lopende zaken. 

KB/N.  

KB/N. 

OCHTENDBESPREKING d.d. 28 December 1957.  

Aanwezig: H.B 'V.D. ,P.H.C. ,B.A.B. ,KB/N. 9 1513/11. 

Afwezige P .H.B 'V.D. ,H.K.A. ,H.B. ( ziek) 

bespreekt het artikel in het Vrije Volk. 
Men had drie punten aangegeven, die in dit bericht verwerkt 
zouden worden. In grote lijnen heeft men zich daaraan wel 
gehouden. 

Door KB/H  wordt het 	 verhaal in 't kort aan H.B.V.D. 
medegedeeld, alsook het bericht van Buitenlandse Zaken, dat 
men het plan heeft 3 militairen het land uit te zetten. 

meldt, dat Maandag 30 December 1957 een E.V.C.-Verbondsbestuurs-
vergadering plaats zal vinden, waar gestemd zal worden inzake: 
motie van vertrouwen in B. BRAMMEN. 
Publicatie hiervan zal eventueel volgen in Werkend Nederland. 

28 December 1957. 
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