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OCHTENDBESPEEKING op woensdag 2 maart 1960

Aanwezig:

Afwezig t

8*B wijst er op, dat er zeer zeker een sterke stroming in de Rooms-Katholie-
ke kerk is om tot. een overeenkomst te komen met het Kremlin om de verloren
gegane gebieden achter het Ijzeren Gordijn weer te kunnen bewerken, waar-
tegenover wellicht een. inzetten voor Vrede en Ontwapening zou moeten staan.
Even zeker is er echter een sterke tegenstroming en het is nog niet te zeg-
gen waar dit op uit zal lopen*
E.D vraagt of deze vragen misschien iets te maken hebben met de boodschap
die in de B.K. kerk in Oost-Duitsland is voorgelezen en die tot uiterst
verzet oproept*

S.C kondigt voor eind maart de komst van een Sowjet handelsdelegatie aan,
op basis van reciprociteit.

Het hoofd van de Russische handelsdelegatie heeft verzocht om de invitaties
over hem te laten lopen.
H«fi wijst er op, dat er een schrijven: van EJi. ambassadeur in Moskou is
binnengekomen, waarin deze juist vraagt dit niet te doen, maar een en ander
over hem te laten lopen, omdat hem anders de kans wordt ontnomen om met de
Minister van Handel in Moskou te spreken»
H.C zal het stuk van opvragen*
Men vraagt zich af of en zo Ja wat wij hieraan kunnen doen.
KB/G zou een waarschuwing tegen de Russische praktijken willen doen uit-
gaan, namelijk dat zij de indruk wekken grote partijen af te nemen, terwijl
zij achteraf één stuk bestellen (om dit na te maken} of zelfs alleen de teke-
ning aanvragen*
Voordat wij kunnen uitmaken, wat er gedaan moet worden, zal H.C de zaak in
zijn verband moeten bekijken*,

H*B deelt het volgende mede op hetgeen, hij 29 februari j*l. zeide over de
gestolen codes van het Britse schip.
De Volkskrant van vanmorgen meldt-, dat de codes zijn teruggevonden aan
boord van het schip en niet zijn gecompromitteerd.

ff*B memoreert - in verband met de stakingamogelijkheid in het bouwvak gedu-
rende het weekeinde - dat E.BVD nog eens zou trachten contact te maken met
de staatssecretaris van Sociale Zaken . Een van de wen-
sen die wij nog steeda hebben is een hoofdambtenaar in de sfeer van. de
arbeidsgeschillen bij wie wij onze informatie op korte termijn over stakin-
gen kunnen neerleggen. Vroeger hadden wij de heer , die echter niet
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helemaal goed geplaatst bleek.
H«£ wijst er op, dat de ABW B in Amsterdam nog steeds veel invloed heeft en
dat zij zeker zullen trachten, de hand te krijgen in een eventuele staking*
PH.BVD vindt in de Staatsalmanak de adaua Mr* , plaatsver-
vangend hoofd van de afdeling arbeidsverhoudingen, die hij kent uit Indië.
Ben andere mogelijkheid ia de BVA, •, die ons steeds bijzonder be-
hulpzaam is*
PH.BVD kan aan de heer vragen bij wie hij aan het juiste adres
is* Het gaat er ons om dat wij iemand hebben die in de beweging van deze
zaken zit.

*

2 maart 1960.



OCHEENDBESPREKING op donderdag 3 maart 1960

Aanwezig :̂ £B*ffTO - Ĥ ÜC"*̂  Ĥ JF*-̂  JU-*"- J^f'- KB/ff - KB/&

Afwezig : Ĵ »fC - QJW

aaart 1960»



OCETENDBESFEEKING op vrijdag 4 maart 1960

—-f -X _X ^X ^^ ^
Aanwezig» HÎ STD - HJEa - QJKt - H>5 - ErfG - ïpD - KB/a -**̂ ^ .̂x'̂  x*^ x^ x^ x"^ ^^
Afwezig t B.B3< '̂

E.C heeft een volledig programma van het bezoek van de Russische handelsde-
legatie (notulen 2-3-1960} van Buitenlandse Zaken ontvangen* Bij ieder be-
zoek van een delegatie of een deel van de delegatie is een lid van de Rus-
sische Handelsmissie aanwezig, ook en . Ook de begeleiden-
de ambtenaren van de E*V.D* en E.Z. staan aangegeven»
Na discussie wordt besloten dat PH»BVD Mr.dr. zal opbellen
om te informeren wie de organisatie van dit bezoek in handen heeft. De be-
geleidende Nederlandse ambtenaren zouden tevoren door pns op de hoogte moe-
ten worden gebracht van onze wens, hun na afloop van ••$•. bezoek vragen: te
stellen. Een lichte briefing zou op zijn plaats zijn, waarmee overigens
niet al te veel geheimzinnigheid hoeft te worden betracht, daar het vanzelf
spreekt dat de B.V.D. als, Veiligheidsdienst is geïnteresseerd in het doen en
laten van de leden van deze delegatie. Een belangrijk punt van de briefing
zou moeten zijn dat men oplet of delegatieleden trachten het programma te
ontlopen of te veranderen*.

PB.BVD gaat vanmiddag spreken met Admiraal ELst over het statuut B*V.D. -
M.I.D*, waar door de Chef Staf actie op genomen is, welke echter niet zo ge-
lukkig schijnt te zijn uitgevallen»

PE.BVD is bij Mr. geweest, die zei inderdaad de meeat geschik.-
te contactpersoon voor ons te zijn, daar hij de bewegelijke zaken behandelt
en onze informatie onmiddellijk Dij de Minister op tafel kan leggen. In ge-
val van zijn afwezigheid zouden wij bij de heer terecht kunnen.
EH.BVD had gezegd, dat de man van on» de heer is en dat als deze op-
belt Hij onmiddellijk aengehoord moet worden. De heer bleek nog-
al goed op de hoogte te zijn van onze berichtgeving, waarover KB/R en E.B
zich verblijden*

- 2 -



- 2 -

JLJUi deelt mede, dat hij gisteren de heer van de B.V.D. heeft ge-
sproken, naar aanleiding van hetgeen werd besproken op 22. februari inzake
de afdeling Culturele Betrekkingen vso. OJC, & W, De heer deelde
desgevraagd mede, dat de man waarmee «ij contact zouden moeten onderhouden,
de heer ia.
H»B zal onder verwijzing naar het gesprek: met ÏÏJCJ telefoniach contact met
de heer opnemen*

maart 1960.



OCHTENDBESPRBZING op zaterdag 5 naart 1960

Aanwezig*
Afwezig ï
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H*D vraagt of er voor een eventueel te houden Haelaum conferentie een pro*
gramma moet worden opgesteld en zou daarbij dan gaarne de hulp van andere
afdelingen inroepen.
PH.BVD zal dit eerat even met H.KO bespreken»

5 maart 1960.



OCHTENDBESPREKIHG op maandag 7 maart 1960

Aanwezig: 3*»^- PH^VD"- UJU^- GSKT^ E-tf'- EJS^- E^- KB/S - KB/lf'
—- r X^ --^ ' ^ X^ ' ^/r •

Afwezig :

PH.BVD heeft zaterdag Mr .Dr. opgebeld (notulen ̂ -3-1960), die
hem verwees naar de heer , Adjunctdirecteur Subdireotie
Exportbevordering. Deze was blij, dat hij "het consigne kreeg" en zou de
Nederlandse ambtenaren die betrokken zullen zijn bij het bezoek van de
Russische delegatie zeggen, dat er t.z.t. een bijeenkomst zal zijn, waar-
bij hun gevraagd zal worden mededelingen te doen die van belang kunnen
zijn voor de algemene achtergrondakennia.

H»BVD heeft in de notulen van 19-33-1959 gezien, dat hij kennelijk verzuimd
heeft mede te delen, dat hij reeds maanden geleden* zoals afgesproken,
staatssecretaris Soolvink heeft benaderd en dat deze verklaard heeft zeer
veel prijs te zullen stellen op een geregeld contact, dat dit echter eerst,
met de Minister geregeld moest worden, die echter volgens de heer Roolvink
geen bezwaar zou hebben, omdat hij zich ni«t bemoeit met dit soort zaken»
H.BVD heeft vervolgens van Minister Toxopeüs gehoord, dat binnenkort de
afgesproken vergadering van de nieuwe ministers bijeen zou komen en had
zich voorgesteld deze zaak alsdan aan de orde te stellen (notulen 29-1—* 60),
Prof* De Quay heeft gezegd dat de convocatie van de nieuwe ministers door
Binnenlandse Zaken zal plaatsvinden, maar nog steeds is er niets gebeurd»
Vandaar dat het contact met staatssecretaris Roolvink nog niet geregeld ia,
terwijl deze daar kennelijk op gesteld is. Hét is goed, dat wij de lijn
met hebben, aldus H»BVD, maar de policy-kwestiea moeten met
de staatssecretaris worden besproken. H.BVD houdt bovendien rekening met de
mogelijkheid, dat laatstgenoemde niet graag heeft, dat wij deze zaken met
een lager geplaatst ambtenaar afdoen*

KB/N doet mededelingen over de bouwvakstaking, die in een apart KB/R rap-
port zullen volgen*

PHJ3VD heeft met de heer de cursus van het Defensie Studie Centrum,
doorgenomen en gelooft, dat deze heel goed is geweest. Volgend jaar moeten
wij maar weer eens zien of er iemand van ons voor deze cursus in aanmerking
komt..

PH*BVD brengt het a.s. vertrek van de heer ter sprake, waardoor
wij weer genoodzaakt zouden zijn te trachten een sinoloog van Buitenlandse
Zaken tijdelijk gedetacheerd te krijgen. De heer heeft er op ge-
wezen., dat het arbeidsreservoir bij Buitenlandse Z&en zeer beperkt is en
gesuggereerd dat de B.V.D. zelf een sinoloog in dienst neemt, waardoor voor
een serie jaren in deze vacature zou zijn voorzien.
Het oog is gevallen op de heer , '
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Hij zal begin mei zijn werkzaamheden aanvangen, zodat hij
nog voldoende tijd heeft om zich in te werken v66r het vertrek van de heer

7 maart 1960.



OCHTENDBESHteKING op dinsdag O maart 1960

Aanwezig: ĝ gTO - FR^D - $J - Op*'-

Afwezig :

PH.BVD zal de heer opbellen en H«BVD zal vanmiddag tegen de
Minister zeggen, dat hij niet langer op de ministersbijeenkomst zal wachten
(notulen gisteren) en zich met Minister Van Rooy in verbinding zal stellen
om het contact met staatssecretaris Rooivink te regelen.

KB/N geeft het laatste nieuws van het stakingsfront, dat in de KB/fr dagstaat
zal worden opgenomen*

H*BVD vraagt wat wij aan de Russische goodwill missie (notulen 4-3-1960 e.v.)
doen, waarop H.C uitlegt, dat FH.BVffi met de heer van Econo-
mische Zaken heeft geregeld, dat aan de begeleidende Nederlandse ambtenaren
tevoren zal worden medegedeeld, dat na afloop van het bezoek zij op een bij-
eenkomst verzocht zullen worden mededelingen te doen t.b.v. de B.V.D.

8 maart 1960.



ƒ
OCHTEND BESPREKING op woensdag 9 maart 1960 *"

Aanwezig:
*

Afwezig t

PH.BVD deelt mede, dat morgen om 17*00 uur de P.G. Amsterdam hier zal komen,

H»BVD heeft van de Minister gedaan gekregen, dat hij twee dagen in eind
maart heeft bepaald, die hij aan de nieuwe ministers zal voorleggen om uit
te kiezen voor een bijeenkomst met de B.V.D.

H*B werd gisteren opgebeld door de heer , die zijn bezorgd-
heid tot uitdrukking bracht over het bezoek van de Russische goodwill missie,
dat hij noemde "datgene waarvoor wij altijd bang waren".
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Niemand van de begeleidende ambtenaren van Economische Zaken spreekt Rus-
sisch, had gezegd - die naar de mening van de aanwezigen
wat laat voor deze zaak in de bres springt.
H*B betoogt dat, nu klaarblijkelijk de stroom bezoekers uit de Oostblok-
landen zich begint te verbreden, het toch alleszins gewenst is dat wij
aerieus onze gedachten laten gaan over mogelijke actie onzerzijds.
Na uitvoerige discussie, waarbij het bezoek van de Oekrainse delegatie als
lichtend voorbeeld wordt aangehaald en H,BVD het idee oppert met pensioen
gaande Marine officieren in de gelegenheid te stellen op onze kosten, Rus-
sisch te leren, op voorwaarde dat zij daarna bij voorkomende gelegenheden
voor ons tolken, wordt besloten dat BFH zal worden aangewezen om systema-
tisch na te gaan of het mogelijk ia een kern van Russisch sprekende perso-
nen te vormen, waaruit wij kunnen putten voor werkzaamheden als bovenom-
schreven*
H*B en BFB zullen dat straks met E»BYD bespreken.

EL.D heeft gisteren een gesprek gehad met Mr. • van Binnenland-
se Zaken over de Inwendige Veiligheid, waarbij hij de wenselijkheid ter
sprake bracht dat aan de Commissie Beveiliging Electriache Centrales een
ruimere opdracht wordt gegeven en overigens de noodzaak van nadere aamen-
werking tussen Binnenlandse Zaken (0»0. & V.) en de B.V.D. inzake de Inwen-
dige Veiligheid bepleitte., willen wij dit gehele project van de grond krij-
gen.
B»D gelooft, dat het gesprek goed viel.*
De heer zal een en ander op papier zetten en aan Mijnliefi
toesturen met de suggestie dat men daar nog eens on de tafel gaat zitten en
zich beraadt op de juiste wijze van aamenwerking»



OCHTEWDBESPREKING op donderdag 10 maart 1960

Aanwezig: Ĥ BVD'- PĤ BVD*'- HJEtf"'- OJW"'- JLJf^. HXf"- a,ZT"- KB/6f
-*ii_ - . . '""'̂  jX*̂  .n*"̂  *̂  x̂  ^^^

Afwezig :

KB/H deelt mede, dat wij nog een nadere beschrijving zullen krijgen van de
nieuwe snelzender.

PH.BVD heeft gisteren de stukken over Kraag aan Admiraal Kist gegeven met
het verzoek deze door te nemen. Hij zal dan volgende week hier komen voor
een gesprek, waar ff-C en tt.D aan deel zullen nemen. Een formule moet nog ge-
vonden worden voor de actie die Admiraal Kist zou moeten gaan nemen.

KJCA heeft gisteren een nogal bewogen vergadering van de Commissie
over het vreemdelingentoezicht bijgewoond. Het gesprek kwam steeds weer op
de Marechaussee en werd dan gestopt, omdat er nog geen antwoord van de
Minister is op de vraag of de Marechaussee in het vervolg zal deelnemen aan
deze vergaderingen
Een voor ons gunstig resultaat van de besprekingen is dat er een zekere con-
trole zal blijven aan de grens Belgie/Wederland. Om hierin te voorzien, werd
gedacht aan het plaatsen van veiligheidvonderofficieren van de Marechaussee
aan de grens, zoals ook nu het geval is» De moeilijkheid bleek echter om een
steunpunt voor deze onderofficieren te construeren* De Directeur-Generaal
van Politie dacht hiervoor aan de dichtabijzijnde Gemeente- of Rijkspolitie,
terwijl H»KA een steunpunt van de Marechaussee zelf bepleitte.
H»BVD vraagt zich af waarom zij zich niet rechtstreeks met de Staf in Den
Haag in verbinding kunnen stellen, waar zij toch immers onder ressorteren*
ELJKA deelt mede, dat de heer v.d.Minne tegen deze oplossing een imaginair
geval in het veld had gebracht van bijvoorbeeld grensoverschrijding door
20 zigeuner*. In een dergelijk geval zag de heer v.d.Minne als beste oplos-
sing dat de Gemeente- of Rijkspolitie in de naastbijzijnde plaats in Nader-
land wordt opgebeld* Ook hier had H.KA tegen in gebracht, dat het terugval-
len op steunpunten van de Marechaussee zelf mogelijk moet zijn. Het gesprek
werd hier evenwel weer afgebroken en. het geheel was zo verward, dat de
F.G. Amsterdam voorstelde de secretaris dit eerst te laten uitwerken en rond
te sturen» %

HJKA brengt de opdracht van de Minister in herinnering om over de tweede
helft van 1959 weer een PANORAMA samen te stellen (notulen 24-2-1960).
In de uitvoerige discussie wordt, de wenselijkheid naar voren gebracht, dat
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wij aan de Minister zullen zeggen, dat dit Panorama alleen voor hem en de
secretaris-generaal bestemd is. Hen is echter bang, dat mej. en
de heer dit toch zullen zien, zomede de afdeling van
Mr*Mijnlieff. De bedoeling ia dus om in een rapport van per afdeling ca*
twee bladzijden, een overzicht te geven van de werkzaamheden van de afde-
ling in de verslagperiode. De activiteiten van EB/G, KB/N, E XIII en E IX
zullen moeten worden opgesplitst en ondergebracht bij de afdelingen B, C
(en D).

KB/fr. deelt mede, dat wij de hand hebben kunnen leggen op een aantal in het
Russisch geschreven stukken, die bestemd waren om vernietigd te worden.
Er lijken verschillende interessante rapporten bij te zijn die een aandui-
ding kunnen vormen voor de lijn die aan de communistische partijen is uit-
gegeven.
H.C geeft toestemming aan H*B om de heer deze rapporten te laten
inkijken, teneinde er snel een beoordeling over te kunnen geven.

10 naart 1960.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 maart 1960

Aanwezig; EL»BWr\ PjĴ BVD - IjUXA- OJf̂ - P̂ c - H^«/- E*ŷ - EB>̂ - M/ff

Afwezig t

H «BVD heeft voor zich een uittreksel uit de notulen van de Ministerraad
van 26 februari j «l», behelzende een mededeling van Minister Luns dat er
nog steeds een tegenbezoek van Russische journalisten aan Nederland op uit-
nodiging van de Regering op het programma staat en dat dit volgens de Minis-
ster zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden en de Regering zich daar niet
tegen moet verzetten* Minister Luns acht overleg in een interdepartementale
commissie vooraf noodzakelijk.
Ha discussie wordt besloten, dat H»B het beste in deze commissie kan zit-
ting nemen, daar de C en D aspecten van deze zaak daarin toch niet ter spra-
ke zullen komen*
H«KA zal de heer opbellen en vragen, wat er aan deze zaak
wordt gedaan.
H. D spreekt zijn bevreemding uit, dat ter gelegenheid van deze drie journa-
listen uit Rusland ineens over beveiliging wordt gesproken, terwijl dit
onderwerp t. a. v. de "goodwill missie", die momenteel (o. a. beveiligde) be-
drijven afreist, niet ter sprake is gekomen*
H*KA vestigt er de aandacht op, dat voor het eerst dit uittreksel van de
notulen van de Ministerraad niet Zeer Geheim is gerubriceerd - doch onge ru-
briceer d door Binnenlandse Zaken aan ons is doorgezonden.

KB/N doet mededeling over de staking*
De EVC»58 houdt zich duidelijk op de achtergrond en verwijst iedereen die
bij hen. komt voor richtlijnen naar de A.N.B. (H* V. V.). De communisten scha-
ren zich dus geheel achter het N.V.V*
H*BVD wijst op de gevaarlijke toestand die kan ontstaan als gevolg van het
feit, dat het N.V.V. de ongeorganiseerden én de elders georganiseerden
C waar onder dus de £VC*58 is te rekenen) ateunt. Als na afloop van de staking
deze communisten zich nu als leden aanmelden van de A.N.B., zullen de socia-
listische leden zich zeker verzetten als de A*N.B. de communisten niet wenst
p̂ te nemen, onder het motto: "Zij hebben bij de staking ons geld opgemaakt
en het is niet meer dan eerlijk dat zij nu mee contributie betalen11. H»B ia
vandaag naar Amsterdam om over dit gevaar te spreken met de heer *
PH.B deelt nog mede, dat de EVC*58 zelfs adhaesie betuigingen uit Praag en
andere IJ.G«-steden doorstuurt aan het stakingscomite .

KB/H. deelt mede, dat KB/G zijn werkzaamheden in Frankfort ook nog heden zal
voortzetten»

H. D vestigt de aandacht op een artikel in de H. R. C* van gisterenavond
de ontsporing van de trein Parijs - Marseille . Het blijkt zonneklaar, dat
hier zeer kundige saboteurs aan het werk zijn geweest.

PH*B vestigt de aandacht op de volledige rapportage in De Waarheid over het
bezoek van de Russische goodwill missie»
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H.BVD brengt verslag uit over de vergadering met Minister Toxopeüs en de
Tweede Kamercommissie voor de BVD. Xevoren had Minister Toxopeua H.BVD ver-
teld, dat de heer In 't Veld des middags bij hem kwam en of hij deze wilde
ontmoeten, hetgeen H.BVD met de meeste nadruk heeft geweigerd. In dit ver-
band vertelt H.BVD, dat hij van de heer Burger een brief heeft gekregen waar-
in deze aankondigt af te zien van het idee om een voor de B.V.D. gunstig
artikel in het Vrije Volk. te doen verschijnen* H*BVD heeft de heer Burger
in vrij scherpe bewoordingen van zijn afkeuring van dit besluit kennis ge-
geven»
Mr«Burger, als Voorzitter van de Kamercommissie, had gisteren een suiker-
zoete inleiding gehouden. De BVD had wel bewezen dat op haar werkzaamheden
niets aan te merken waa, want na alle publiciteit en tam-tam zou men een
stroom van klachten hebben verwacht, terwijl er in werkelijkheid twee zijn
binnengekomen, één bij de Minister is aangespoeld en nog een vierde die
echter bij de Minister van Justitie thuis hoort. In al die jaren, dat de
Commissie er is en na alle reclame die er voor gemaakt is, is dit wel het
beste bewijs dat - hetgeen de heer Burger ook steeds gezegd heeft - de BVD
het werk behoorlijk doet»
Professor Oud was de Voorzitter bijgevallen en had betoogd, dat Kamercommis-
sie of geen Kamercommissie, iedereen weet dat men als fractievoorzitter
wordt overstroomd met vragen en klachten en Oud heeft veel klachten gehad,
maar nooit over de BVD. Prof.Oud is het dan ook met de Voorzitter eens, dat
dit het bewijs is dat de zaak behoorlijk werkt en de ambtenaren van de BVD
op de juiste manier hun plicht doen.
Professor Romme daarentegen liet een ander geluid horen en zei dat hij niet
overtuigd was. Als hij zijn vrienden aoü vragen of zij weten dat er een
Kamercommissie is voor de BVD, zou hij stellig ontkennende antwoorden krij-
gen. Hier waren de overige leden van de Kamercommissie het er over eens, dat
vanzelfsprekend de vrienden van prof.Romme niet behoren, tot de categorie
van mensen die zich door de EVD. gelaideerd voelen en dua^>erichten dienaan-
gaande in de courant zouden heen lezen; dat er echter voldoendepubliciteit
was gegeven aan het bestaan van de Commissie. E.BVD had profr&Qiaangeboden
hem de stapel courantenknipsels naar aanleiding van de uitlatingen van de
heren Diepenhorst en In 't Veld te doen toekomen* Prof.Romme wist toch niet
of wij er niet goed aan zouden doen er wat dieper in te duiken*

1.



2. Het tweede geval bij de Minieter binnengekomen, betrof ,
in Amsterdam, die geen baantje kon krijgen.

H.BVD heeft uitgelegd dat de BVD daar geen bemoeienis mee had en betoogd
het volkomen begrijpelijk te vinden, dat de Gemeente Amsterdam niet nog
meer communisten in dienst neemt dan zij al hebben.

3. Een van de twee gevallen die bij de Commissie waren binnengekomen betrof
Mevrouw en haar zoon ' over wie foutieve ante-
cedenten zouden zijn doorgegeven»
lUBVILheeft medegedeeld, dat wij met de beate wil van de wereld niet
hebben kunnen uitvinden hoe deze zaak zit. De zoon is niet bij ons bekend.
Daar het hier betreft een redelijke brief en de zaak serieus door Mevrouw

is aangepakt, heeft de Kamercommissie besloten dat zij van haar
kant eens zal zien wat er aan de hand is. De secretaris, de heer.
zal Mevrouw hiertoe oproepen..

4* Eet tweede bij de Kamercommissie binnengekomen geval betreft
, die zich beklaagt dat Minister De Quay hem niet heeft geant-

woord op een telegram dat hij tijdens de kabinetsformatie aan de forma-
teur heeft gestuurd en waarin hij zijn diensten aanbiedt. Dit werd door
de heer de BVD in de schoenen geschoven. Vanzelfsprekend bleef ook
van dit geval niets over»
Mr«Burger had tot slot gezegd, dat nu de Kamercommissie gehoord heeft wat
er van de klachten is overgebleven, haar niet veel anders reat dan af te
wachten óf er klachten komen»
Prof.Eomme daarentegen vond dit passief en was van mening dat de Kamer-
commissie bij de BVD moest gaan kijken hoe men daar te werk gaat.. De heer
Burger had hier tegen in gebracht, dat de Kamerleden toch ook niet gaan
kijken bij de P.T.T., terwijl dit toch een open dienst is. Bovendien,
had de heer Burger gezegd, waar blijft de verantwoordelijkheid van de
Minister, die wij immers ons vertrouwen schenken. BUBVD kon slechts één
ding zeggen, namelijk: Ik heb niets te verbergen, komt U dus vooral bij
ons; ook prof. hebben wij uitgenodigd om eens te komen kijken
en die is tevreden zijns weegs gegaan. Prof.Romme sprak de wens uit eens
te willen weten "wat er in zo'n dossier staat". H,BVD had hierop geant-
woord, dat het er niet om gaat "wat er in staat", maar hoe met de inhoud
gehandeld wordt en had de 5- en 8-Jaarregeling genoemd. De heer Tilanus
bleek hier nooit van gehoord te hebben en S.BVD moest het allemaal uit-
leggen, waarbij hij er de aandacht op vestigde, dat de Kamercommissie dit
allemaal toegestuurd gekregen heeft. Tilanus begreep ook niets van de
dossiers, want hij had toch met de heer Van Maanen door de telefoon ge-
sproken, die hem had verteld dat de BVD geen dossiers heeft. Op dit punt
werd de heer Tilanus door zijn mede fractievoorzitters besprongen, die
hem onder het oog brachten, dat de leiding van de BVD hun toch dossiers
heeft laten zien. &.BVD had gezegd wel te begrijpen hoe dit misverstand
waa ontstaan: de heer TJUanus had door de telefoon tegen de heer Van Maa-
nen gezegd: "Dat de BVD toch van iedere Nederlander een dossier heeft",
hetgeen laatstgenoemde natuurlijk heeft ontkend. De heer Tilanus kreeg
van zijn collega's ook nog iets te horen over het feit, dat hij dergelijke
dingen door de telefoon zei. De fractievoorzitter van de GHÏÏ bleek zich
overigens op te werpen als een beschermengel van de militairen en wilde zich
steeds vergewissen of de militairen ook over dezelfde wetenschap beschikker
als de BVD) bezit»



Men heeft gisteren afgesproken, dat minister Toxopeus ook de bij hem
binnengekomen klachten over de BVD in de Kamercommissie voor de BVD zal
behandelen. Daar de Minister niet gezegd heeft, dat dit te ver gaat, heeft
E.BVD hier niet tegen willen protesteren, ook al omdat het zo bijzonder
weinig zal voorkomen. H.BVtt wijst er echter op, dat dit staatsrechtef-
lijk gesproken, waanzin ia»
B.D vraagt of requesten aan E«M. de Koningin die ook bij de Minister van
Binnenlandse Zaken binnenkomen, hier geen uitzondering moeten vormen.
H*BvD ie van plan hier een onderhoud met Minister Toxopeus over te hebben,
en zeggen dat hij niets te verbergen heeft, maar dat dit er uit staats-
rechte}[lijk oogpunt gezien, toch wel volkomen naast is»
Men verbaast zich dat de experts in het Staatsrecht Oud en Bomme hier
niet over gevallen zijn en OVJ gelooft, dat de Minister het niet beseft
heeft. Als men zich met een klacht tot iemand wendt, aldus OVJ, is het
toch de bedoeling dat men van deze zelfde persoon satisfactie krijgt» Op
die manier zouden andere Kamercommissies zich met andere onderdelen van
zijn ambtsgebied kunnen bemoeien»

De Kamercommissie zal nu op 5 april a.e* hier komen, 6 personen (vijf
fractievoorzitters en é$n griffier). Men wil dan o»a. weten hoe het zit
met die onderzoeken, hoeveel dit er zijn, voor wie worden verricht enz.
E*BVD zal dit straks met S.D bespreken.
Verder wil E.BVD de dreiging van de vijandelijke inlichtingendiensten in
Oost-Duitsland demonstreren aan de hand van een kaart van Duitsland, waar-
op een en ander staat aangegeven en tegelijkertijd hun laten horen de
radio-oproep op de band opgenomen door Ir.
Een derde programmapunt zal zijn het infra-rood, altijd een succesnummer»

B.BVttheeft snel de overige agendapunten moeten afwerken, daar de klach-
tenkwestie zeer veel tijd in beslag heeft genomen»

11 maart 1960*



OCHTENDBESPHEKING op zaterdag 12 maart 1900

Aanwezig: H^JWÏ) - PJUBVb - EJSt - H»B - H^^- B>C - KB/S -

Afwezig :

H.B beeft met een gesprek gehad dat ongeveer gelopen is langs de
lijnen zoals in de notulen van 11 maart j.l. is neergelegd.

1. E*B waa begonnen met te vragen of deze mensen niet als "anders georga-
niseerden" hadden kunnen worden aangemerkt. Dit was buitengewoon moei-
lijk, had geantwoord en had hier enige redenen voor genoemd. De
voornaamste reden noemde aan het einde, namelijk dat de staking
in Amsterdam mislukt zou zijn als zij de ABWB'ers nieA hadden gesteund.
Dit is dus een manoeuvre geweest om het stakingsfront verenigd te hou-
den.
H. D trekt hieruit de conclusie dat het N.. V. V. een kapitalistische vak-
vereniging is.
H .B wijst er op, dat de regering zich tot partij heeft gemaakt en dat
mede daardoor deze situatie ontstaan is.
De ANB heeft in Amsterdam slechts 3*000 georganiseerde leden, terwijl de
AfiWB er 4*000 heeft. Voorts *w«é£ men v»lk&e£rv»rr*Bfit geweest- ̂Sw het
zeer hoge percentage (60-70J6) ongeorganiseerden, waarmee men werd ge-
confronteerd»

2. H.B heeft vervolgens gevraagd hoe zich de verdere gang van zaken
voorstelde, dat hij er zeker van kon zijn dat de communisten zich als
lid zullen laten inschrijven. Dat al kwamen er maar 2*000 ABWB'ers over,
dit een ernstige bedreiging van de ANB kan worden en dat wij dan van-
zelfsprekend genoodzaakt zouden zijn een oog in hè t zeil te houden.

gaf toe, dat het buitengewoon moeilijk zou worden de mensen te
weigeren, maar bleek niet van mening te zijn, dat de ABWB'ers zich in
werkelijk groten getale zouden melden, ook al omdat zij zouden terug-
schrikken voor de hogere contributie van de ANB»

3.

- 2 -



- 2 -

H*B vraagt naar aanleiding van de notulen van gisteren - tegenbezoek Russi-
sche journalisten aan Nederland - of van hem in dit stadium ieta wordt ver-
wacht •

E»B ontvangt van PH.BVD het betreffende uittreksel uit de notulen van de
Ministerraad.

12 maart 1960.



OCHTENDBESPREKING op maandag 14 maart 1960

Aanwezig: Pg-BTlJ - H*JBC"- 03W'- j£*Bf~ 5»<; - 5*ü - ̂/Sf - Ô f

Afwezig : H.Bjg- *"
j»**

9

maart 1960



OCHTENDBBSPREKINQ op dinsdag 15 maart 1960

Aanwezig: R«*7ïf - Hj^BTO - H^XX -^öW"- H^B" - H^iK - TLjf - TSpflf -

Afwezig :

Commandeur had de gelegenheid aangegrepen om te vertellen over de
zeer vele oefeningen & la H.KD die zij houden; vrijwel elke week wordt een
steekproef genomen met het gevolg dat zij zich een redelijk beeld kunnen
vormen - althans die indruk kreeg H.BVD - van de deugdzaamheid van hun
aecurity.

- 2 -



- 2 -

H.BVD deelt mede, dat er een gesprek zal plaatsvinden onder vier ogen
tussen de Chef-Staf en Admiraal Kist.
Laatstgenoemde heeft nu officieel medegedeeld, dat hij op verzoek van de
Regering als coördinator zal aanblijven»

H.D doet mededeling van het onderhoud dat PH»BVD, H.C en hij gisteren met
Admiraal Kist hebben gehad over de beveiliging van de posten achter het
Ijzeren Gordijn, zowel t.a.v. Buitenlandse Zaken als van de militaire atta-
ché's.

- 3 -



15 maart 1960.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 16 naart 1960

Aanwezig: JH*Btfï> - Kjtf^- WKf*- H*Bf - H^ - H^- KJJ/flf-

Afwezig : .

H.C heeft een brief voor zich van de P. G. Suriname die inlichtingen vraagt
naar aanleiding van een artikel in het Handelsblad over marihuana smokkel
en illegale wapenhandel. Uit het artikel blijkt op geen enkele wijze dat
de zaak een politiek aspect heeft.

3.



\G op donderdag l? maart 1960

Aanwezig: FJï«*vl> - I£JKi - G5KT-

Afwezig :

H.D heeft gisteren van H.KD gehoord, dat wegens accommodatie-moeilijkheden
er deze lente geen Heelsumconferentie zal plaatsvinden. Pit zal dus ver-
moedelijk wel oktober worden.

PH.BVD heeft vanmiddag de vergadering met de grote I.D.'s over de beveili-
ging Politie.
Op vraag H.C zegt PH.BVD, dat vooralsnog de gewone physiefce beveiliging
van de I.D.'s onder de loupe genomen zal worden. Daarna kunnen wij verder
gaan. Een goed ding is dat wij van 21 politie-instantiea een zonder uitzon-
dering positieve reactie hebben ontvangen.

17 maart 1960.



OCHTENDBBSPEEKING op vrijdag 18 maart 1960
.......... ___ ,7

Aanwezigi

Afwezig :

/

PH.BVD gelooft, dat de vergadering van gisteren een zeer goede vrije tijds-
besteding voor de I.D.'s is geweest. Men heeft zich beperkt tot de I.D.-
beveiliging, hoewel sommigen reeds verder wilden gaan. PH.BVD heeft echter
gezegd, dat hij begonnen is ex art. 3 en niet art. 1. Het bleek, dat onze
questionnaires wel typisch uitgegaan zijn van het boekje beveiliging; veel
zaken bleken veel eenvoudiger gedaan te worden dan men volgens dit boekje
had gedacht, vooral bij de kleinere I.D.*6.
ra. BVD heeft voorgesteld de verslagen aan de betreffende I.D.'a toe te
sturen met aan ieder individueel een aanbiedingsbrief, waarin wij zijn̂ ge-
val op de korrel nemen en ons Anea3obdx.il/ff lii ̂TBTTffi

~
H.D deelt mede, dat naar het idee van PH.D het een zeer gunstige reactie
was geweest, dat men uit zichzelf met de vraag was gekomen hoe de beveili-
ging moest worden voortgezet, als de zaak voor de rechter kwam. Dit is een
teken dat men er tenminste over nadacht. PH.D vond de bijeenkomst dan ook
geslaagd..
PH.BVD deelt nog mede, dat de I.D.'a in die twee maanden tijd al veel maat-
regelen bleken te hebben genomen.»

18 maart 1960*

/~tot hulp bereid verklaren, zolang deze niet op financieel gebied ligt.



OCHTENDBESPEEKING op zaterdag 19 maart 1900

Aanwezig-: K+Sfff^- P&*3&fo - E^~ R^O^- H^S^ KB/G?<L KBytf"
' ' -• - - -•- — <r --^ x*̂  •x̂  X1̂

Afivezig :
^-/---*
f

H.BVD doet mededeling van een verhaal van H.KO. Deze heeft enige tijd geleden
van Kapitein van de LUID de vraag gekregen of hij voor de Luchtmacht-
cadetten in Breda eena een voordracht kon houden over het communisme.



fOCETENDBESPHEKING op maandag 21 maart 1960

Aanwezig j Ĥ BVü"- FJJ*fiTO - JJjW"-̂  pfB- &<€'- JBUüf - KB/B -

Afwezig :

Notulen vrijdag:

PH*BVD wijst er, dat in de passage over de I.D.-vergadering de 10e zin
als volgt veranderd moet wordeni "en ons tot hulp bereid verklaren,
zolang deze niet op financieel gebied ligt".

E*BVD deelt mede, dat er bericht is gekomen, dat de bijeenkomst van de
nieuwe ministers en etaats-aecretarissen op 8 april des avonds in de puist
zal plaats hebben.

KB/N doet mededelingen over de vergadering van de ABWB die gisteren heeft
plaats gehad en die door *fOO mensen werd bezocht.
De ongeorganiseerde arbeiders krijgen slechts ƒ 2,50 per week méér, in
tegenstelling tot de georganiseerden wier uitkering met f 10,-- is gestegen,
Het gevolg is, dat de ongeorganiseerden het werk zouden willen hervatten en
de ABWB is gisteren op pad geweest op voetbalvelden e.d. om alsnog te

- 2 -



- 2 -

trachten het benodigde geld bij elkaar te zamelen.
Men spreekt er over» dat de uitkering voor de stakers zeer laag is en ver-
wondert er zich over, dat na al die jaren contributie betalen de weer-
standskas niet grotere bedragen kan uitkeren. Als men echter bedenkt, dat
er in het gehele land + 50.000 man staken, zijn de bedragen die wekelijks
worden uitgekeerd immens en is het begrijpelijk dat men het kalmpjes aan
doet.

H»B vestigt er de aandacht op, dat de Russische goodwill missie zeer tevre-
den is vertrokken met veel offerten in hun zak.
H.C deelt mede, dat er geen lacunes, in de programma's zijn vastgesteld en
dat men niet in de hotels is achtergebleven
E.D heeft gehoord, dat bij het bezoek van de delegatie aan het Scheepebouw-
kundig proefstation in Wageningen het gedrag van de heer aan diens
ondergeschikten was opgevallen als te zijn vriendelijk op het kruiperige
af tegenover de Bussen van de goodwill missie.

21 maart 1960.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 maart 1960 /?

Aanwezig: X*&fo - PH.BVD - QVJ - H^B - E*C"- H*!T- KB/a'- KB/rf

Afwezig : HJCA



OCHTENDBESPREKING op woensdag 23 maart 1960

Aanwezig: PB«BVl5 - HJKÜ - OVJ - H.B - R.(T - H J) - KB/ff - KB/fif

Afwezig :

PH.BVD heeft gisteren een gesprek gehad met de Commissaris der Koningin
in de Provincie Zuid-Holland, die uit zichzelf begon over het grote voor-
deel dat er voor zijn kabinet lag in het contact met de B.V.D. via de heer
: , die het volgens de heer : voortreffelijk deed*

H»B heeft gisteren een gesprek gehad met de heer B.J.E.M. de Hoog (notulen
-̂5-1960) die in het begin van mening bleek te zijn dat onze bedoeling is:

het indoctrineren van mensen die naar landen achter het Uzeren Gordijn
gaan. H»B heeft uiteengezet, dat dit niet de bedoeling is, maar dat met het
toenemende verkeer als gevolg van de coëxistentie politiek het de taak van
de B.V.D. is hier een wakend oog in het zeil te houden.



OCHTENDBESPRBKING op donderdag 2k maart 1900

Aanwezig: PH.BVD - H.KA - H.B - S.C - H.D - EB/G2 - KB/fT

Afwezig : H.BVS - OVJ /"i
PH.BVD is opgebeld door inspecteur van de I.D. Amsterdam om advies
wat te doen met een in een rondvaartbootje gevonden filmpje afkomstig van.
de Ru. goodwill missie, die reeds aangifte van verlies had gedaan. PH.BVD
heeft geadviseerd het filmpje onontwikkeld terug te geven*

PH.BVD heeft van de Minister van Binnenlandse Zaken een brief van de heer
In ft Veld ontvangen met twee klachten betreffende activiteit van de B.V.D.
Deze klachten zijn afkomstig van de heer en Mxr.

•

PH«BVD heeft de dossiers van beide heren gelezen, en is tot de conclusie ge-
komen, dat de B.V.D. er wel goed af komt. PH.BVD stelt voor de Minister
beide dossiers te laten lezen in zijn aanwezigheid, zodat hij een toelich-
ting kan geven.
HJCA zegt, dat de Minister al in het bezit is van een dossier van Ir.WILMAN.
Dit zou dan tegelijkertijd terug gevraagd kunnen worden.

PH.JBVD zou gaarne de heer In 't Veld zelf willen onderhouden om hem eens
de juiste wijze van handelen ten opzichte van de B.V.D, heel duidelijk te
maken.
PH.BVD zal een concept-brief maken voor de Minister om aan de heer
In 't Veld te zenden.

maart 1960.



OCHTÏHDBESPHEKIHÖ op Trijdag 25 «aart 1960

Aanwezig: PB.BVD - H.Ó. - H.B - H.<T - H.D - D/fl - KB/tf

Afwezig t H.BTO - 07J

PH»BVD deelt maar aanleiding Tan de notulen Tan gisteren »edet dat hij
bij nader inzien een brief aan de Minlater zal schrijren betreffende de
brief van de heer In 't Veld.

25 «aart 1960.



OCHTEKDBESFREKINa op zaterdag 26 naart 1960

Aanwezig: PH.BVD - H.KA. - H.B. - B.C. - H.t> - KB/G -
Afwezig : H.BVD - OW

PH.BVD ia gisteren bij Minister ïoxopeüe geweest. Hij heeft de
gelegenheid gehad om net de minister over de door de heer In H
Veld voorgebrachte klachten te spreken (notulen 25-5). De mini-
ster zal de heer In 't Veld antwoorden dat na een ingesteld onder
zoek niet is gebleken van ten onrechte doorgegeven feiten en hij
is niet van plan geweest de heer In 't Veld in de kennisneming
van dossiers van de BVD te laten delen» Tot bericht acht hij zich
wel verplicht nu het een Kamerlid is dat zich tot de verantwoor-
delijke minister wendt. Hij is zich daarbij wel bewust van de be-
zwaren dat dit contact tot een klachtenbureau van de heer In 't
Veld zou kunnen uitgroeien. De minister zal voortaan ook alleen
mededeling doen aan de Kamercommissie van het resultaat van een
onderzoek van aan hem persoonlijk gerichte klachten* Dus geen
overlegging van bescheiden of een uitvoerige verantwoording*

PH.BVD heeft op de CVIH-vergadering van gisteren de heer
gespreken aangaandes
a*

b.

o.

PH.BVD had verder met genoegen geluisterd naar de propaganda die
gemaakt werd voor de BVD door de Comm. * Onze papieren
stegen met de minuut*

EB zegt dat BOG bezoek gehad heeft van de heer . Hij
kwam informeren naar het orgaan van Vrede en Vrijheid* Enkele
commandanten hadden verspreiding ervan willen verbieden omdat
zij in de veronderstelling verkeerden, dat het een communistisch
propaganda-blaadje was*
Kennelijk wordt men op een dwaalspoor gebracht door het woord
"Vrede" en neemt men dan maar aan dat het verkeerd is*

KB/H doet nadere mededeling over de vergunning die bereids door
de Burgermeester van Amsterdam is gegeven aan het Comitt van
protest tegen de rassenmoord ig Zuid-Afrika*



OCHTENDBESPHEKIHa op maandag 38 naart 1960

Aanwezig: JBvBTO - BJCA - OVÏ - ffiiB - B>*ö - EJD' - KB/tf - KB/tf

Afwezig a

H.C doet een verhaal over belangstelling die in CRft-kringen bestaat roor
een kruittraneport in Groningen, waarover nadere gegevens nog onbekend
zijn*

Eet is mogelijk, dat het een opslagplaats der West-
Duitsers betreft, maar het kan ook een Nederlandse geheime opslagplaats
zijn.

H»B attendeert op het feit, dat op de ambassade van Zuid-Afrika het woord
"moordenaars" is geschilderd en vindt de politie-bewaking hier bepaald
onvoldoende..

Verder attendeert H»B op een artikel in de Volkskrant betreffende aanslagen
in België, waarschijnlijk gepleegd door la Hain Bouge»

28 maart 1960»



OCHTENDBESPHEKING op dinsdag 29 maart 1960

Aanwezig: HUSTO - Iĵ IA ~ jfK - E*8̂ - PĤ Ö"*-

Afwezig s

- 2 -
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E»B leest in De Waarheid, dat De Qroot op een zogenaamde spreker» bijeen-
komst ran de C*PJt. heeft opgeroepen om met kracht de strijd te roeren
tegen het vestigen van Duitse wapendepots in Nederland*

heeft in De Volkskrant gezien, dat aan de Oost-Duitse grens de douane-
en vreemdelingencontrole zal worden teruggebracht tot «n, zodat dus een
dergelijke toestand zal ontstaan, zoals dus reeds aan de Nederlands/Belgi-
sche grens bestaat, namelijk dat de controle hetzij door een Nederlander
hetzij door een Belg wordt uitgeoefend. -
In een desbetreffende overeenkomst is dan ook o»a. opgenomen de mogelijk-
heid van grenscontrole op elkaar s grondgebied.
gyirA deelt desgevraagd mede, dat dit een technische kwestie is en voor ons
geen enkel effect heeft,

29 maart 1960*



OCHTESDBESFREKIIÏG op woensdag 30 «aart 1960

- .. _, j , ... ,. j.
Aanwezig: ffijgfe - P££BvD - JLJÜL - OJW- gbï' - tt.<J - 5*ü -

Afwezig J -~ *

deelt «ede, dat de bijeenkoaut «*t de politie ran gisteren iet»
•inder auooevrol waa en de diaouseie minder leTendig, dan de vorige keer»
Waarschijnlijk is dit het gevolg van de omstandigheid dat het gisteren
geen I.D.-»ena«n waren zoaJLa vorige maal, al behoorden -t&r$- tot het tweede
of derde garnituur̂ x«**»**x̂ y*"1̂ -̂
Qp vraag van K.BVD zegt lÊ VD dat niet zoala vroeger steeds: het geval
was, o» hogere toelagen werd gevraagd voor de I.D.-ambtenaren.

30 maart 1960.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 31 Baart 1960

Aanwezig: fHSÉTO - ILJtA - HJT - H-C - 5 -̂ K£/tf K
Afwezig i BJBTO - 0?J - O/tT ' ^

JL «aart 1960*


