
OCHTEHDBESPREKING op vri.ldag 1 december 1961

Aanwezig: PĤ BTO - H,JS*£ - Ĥ B" - HX - P̂ dT - Kg/fl' - KB/JT - H.jf/CH

Afwezig :

Verder vestigt H.B de aandacht op de aerkwaardige verklaring van ULBRICHT
in het Centrale ComitS bij de S.E.D.. Hij had geen moeite gehad net de de-
stalinisatie; hij had dan ook niets recht te setten, want a.a*
waren niet voor niets uit de partij gezet. Zij immera wilden het Qostduitse
communistische regime opgeven terwille van de hereniging van Duitaland,
evenals Malenkov dat wilde.
Merkwaardig ia dat in 1953 berichten de ronde hebben gedaan, aldue H.B,
dat de Russen bereid zouden zijn Qoet-Duitsland op te geven op bepaalde
voorwaarden, waarvan er dan een een neutraal Duiteland zou zijn.
Het Westen heeft dus een grote kans gemiat,

PH.D vertelt over de wijze vaarop ninister Toxopeus het beveiligingsaroor-
schrift hanteert:
Een code van de BB werd door de minister gestuurd aan o.a. de Provinciale
Evacuatie Commissarissen. Qp de verzegelde binnenenveloppe stond "mag niet
geopend worden v68r uur U". Minister Toxopeus vond het gewenst, dat zijn
collega'e het stuk te zien kregen, maar aan zijn collega's kon hij geen
verzegelde enveloppe sturen en er op zetten "niet openen voor uur U". Het
stuk werd dus op "ambtgenoten wijze" verzonden,
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De beer vond het een aardig stuk voor* Defensie Voorbereiding, die bet
veer ter kennis hebben gebracbt van de Rijkaverkeerainspecteura*
Met het gevolg, dat op een gegeven moment de Provinciale Evacuatie Commis-
saris in Zuid-Holland,in gesprek met de Rijksverkeersinapecteur van Zuid-
Holland, van deze bet stuk te zien kreeg, en in alle staten raakte.
De zaak is nagegaan, en 20 bleek o.a. dat Sociale Zaken bet aan alle Rijks-
inspeeteura van Volksgezondheid bad gestuurd. Alleen bet miniaterie van
Maatachappelijk fferk had de voorzorgamaatregel genomen om Binnenlandee Zaken
op te bellen en te vragen of bet stuk vermenigvuldigd mocht worden.
Resultaat van dit alles is nu, dat het stuk teruggebaald wordt en de code
veranderd moet worden.
PH..D vertelt dit maar als aardige illustratie van de gevolgen van ondoor-
dacht optreden in de beveiligingaafeer*

H.KAZ deelt mede, dat de bealiasing over bet ontalag van Jbr.
bij minister Visser ligt, die er zicb mee bemoeid beeft. De afdeling

Comptabiliteit van Defensie echrijft intusaen aan de afdeling Comptabiliteit
van Binnenlandae Zaken, dat de beer met ingang van
1 december is overgeachreven naar Binnenlandse Zaken*

H.BVD heeft PH.BVD giaterenavond in het kort mededeling gedaan van het ver-
loop van zijn gesprek met Admiraal Kist.
Het was al een beetje moeilijk begonnen, omdat de beer Kist in het CVIH
had gezegd de reacties van de anderen binnen te hebben die met zijn plan
accoord gingen, maar dat de BVD "nog enkele bezwaren bad"*
Na afloop beeft H.BVD in een gesprek onder *t ogen met Kist gezegd, dat het
concept in deze vorm voor cms onaanvaardbaar is. Getracht zal nu worden het
in een voor ons aanvaardbare vorm te gieten* De bedoeling van Kist is, met
bet oog op de mogelijke complicaties die de wisseling in de Oenerale Staf
per 1 mei met zich meebrengt, de regeling op te trekken tot ministerieel
niveau, zodat de Chef Staf er geen bemoeienis mee beeft*
KB/6 vindt dit op zicb zelf een goed idee, maar dan niet in deze vorm*
PH.BVD denkt dat H.BVD maandag uitvoeriger veralag zal uitbrengen*

r
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OCHTENDBESPREKING op maandag 4 dec ember 1961

Aanwezig: H^WTD - PH^TD - H.j^tfT - H^B - EfOf - PJWf- H3/CT - KB/JT -
Afwezig : --

Qp 6 december on 11*00 uur zal afscheid worden genomen van en kennis
worden gemaakt met zijn opvolger ', in de Puist, procedure a la

•
PH.BVD en BAB gaan met de heren lunchen, terwijl H.BVD *s avonds een diner
te hunner ere geeft*
Op vraag KB/G zet H.BVD uiteen, dat 's functie is: hoofd van het
Security Bureau NATO, voorzitter Security Committee en secretaris Special
Comaiittee,

H.BVD heeft opgebeld over de zaak • zei
er alles aan gedaan te hebben de heer benoemd te krijgen en gezegd
te hebben dat deze niet het slachtoffer mag worden van de ruzie tussen

en Binnenlandse Zaken*
Vrijdagmorgen heeft de heer mededeling gekregen dat hij inderdaad
ontslag heeft gekregen* Hij is nu bij KO.

H.BVD doet mededeling van zijn gesprek met Admiraal Kist, in aanvulling op
hetgeen PE.BVD vrijdag reeds mededeelde.
Admiraal Kist heeft met veel onderbrekingen het relaas van H.BVD aangehoord.
Zijn uitgangspunt was geweest: ik merk dat de MID het bestaande statuut on-
aanvaardbaar acht, waarop H.BVD had gezegd dat dat dan zo mocht zijn, maar
dat hij het als een bestaand statuut beschouwt. Als de MID eenvoudig zegt
dat het onaanvaardbaar is en zij adstrueren deze bewering niet nader, dan
kan je het/naast je neerleggen. Zolang ze niet met bezwaren komen, neem ik
aan dat het bestaat, had H.BVD gezegd.
Admiraal Kist zei verder dat wij hem verkeerd begrepen hadden, als wij uit
de aanbiedingsbrief hadden gelezen, dat hij zou bedoelen dat er geen nadere
overeenkomsten meer zouden/zijn in de zin als het bestaande statuut. Het is
echter wel de bedoeling dat het huidige statuut komt te vervallen.
H.BVD heeft weer gezegd dat wij tevreden zijn met het KB en het statuut, al
zijn geen van beide volmaakt.
Admiraal Kist attendeerde vervolgens op het aspect van Qeneraal

, die zijn opdracht van Greneraal om de zaak van het statuut te
regelen, heeft gesaboteerd. Admiraal Kist moet dus niets van Qeneraal
hebben en zijn bedoeling is dan ook om hem te omzeilen door de regeling
militaire diensten/BVD op ministerieel niveau op te trekkent op zich zelf
een goed idee*
H.BVD zal dus zijn antwoord omwerken en aan Admiraal Kist toezenden* Tegen
Admiraal Kist heeft H.BVD gezegd dat als hij een statuut maakt, hij er de
punten- van de offensieve contra-inlichtingen en de,Bijzondere omstandigheden
in moet incorporeren. H.BVD ziet wel aankomen, dat dezelfde strijd ook dan
zal ontstaan*
Men zegt, dat Admiraal Kist de militairen nu de gelegenheid geeft om de zaak
tot 1 mei te saboteren en dat dan de OeneraaT wel een streep door het sta-
tuut zal halen. Wat een veranderd concept en een nieuwe overeenkomst op minis-
terieel niveau betreft, waarom zou daar wel accoord mee gaan als
dezelfde voorwaarden er in staan?
Admiraal Kist wees er op, dat het voor ons was dat hij deze regeling had
ontworpen, en dat de andere 3 diensten er in principe accoord mee gingen.
H.BVD heeft gezegd er geen prestige kwestie van te maken, maar wil bij de
volgende coordinator on record hebben, wat onze bezwaren tegen het concept
zijn*
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H.C vraagt waarom H.BVD niet zelf met Qeneraal gaat praten? Admiraal
Elst heeft een parti pris tegen hem, maar misschien valt het allemaal best
mee. Het zou bijzonder jammer zijn als lagere regionen op werkniveau er de
dupe van zouden worden. Verder kan H.C zich voorstellen, dat H.BVD Kolonel

opbelt en voorstelt over het statuut te spreken, waartegen H.BVD
inbrengt dat niet is ingegaan op een voorstel van H.BVD om over
het statuut te spreken.
H.C vraagt nog tot slot of wij one realiseren weIke moeilijkheden wij nog
kunnen krijgen op ons eigen ministerieel niveau*
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H.B ziet dat de Waarheid weer schrijft over de HINAG. Een der leden, ,
heeft in Amsterdam een Schnellboot liggen onder Marokkaanse vlag en vervoert
hier wapens mee, aldus de Waarheid*

De Waarheid schrijft een artikel over het mislukte plannetje Tan Goedhart
en Suurhoff om met bemiddeling van Goedhart(s vriend Verrips ,
tot onderhandelingen met de Indonesische delegatie in New York te komen.
De bemiddeling is echter op niets uitgelopen^ omdat de Indonesische delegatie
met hen niet wilde spreken. Alleen de officiele P.v.d.A.-lijn en niet een
actie van particulieren uit die partij is voor hen interessant.

De Volkskrant vermeldt het verhaal, dat de onder Blake gewerkt hebbende
Duitser Horst EITHER tot twee jaar is veroordeeld en dat diens vrouw in Blake
een zekere De Vries herkend zou hebben, zoals hij zich blijkbaar tegenover
hen noemde.

H.B zou graag ORES zijn voordracht over de ponskaartenmethodiek voor de af-
delingehoofden laten houden binnen niet te lange tijd* Tevoren zal een stuk
worden gedistribueerd, waarvan H.B verzoekt of de heren het dan ook willen
lezen. De materie leent zich nl. het beste voor behandeling in discussie*
Afgesproken wordt woensdag 13 december om 10.00 uur. H.BVD zal de uitnodi-
gingen verzorgen, dit zullen zijn afdelingshoofden maar niet alle, plus enkele
sectiechefs en plv. sectiechefs.

H.KAZ wil graag een bespreking hebben over de promotievoorstellen van de
afdelingshoofden, zoals dit vorig jaar is gebeurd. Het gaat om de technische
afdelingen en H.E.
Afgesproken wordt a.e. vrijdag om 10.00 uur, en een voorbespreking door de
Dienstleiding woensdag om 15*00 uur.
H.KAZ zal de uitnodigingen verzorgen* H.KAZ wil tegelijkertijd de vooretellen
voor Koninklijke onderscheidingen bespreken, die v66r 15 december ingediend
moeten worden.
KB/G kan het nut van deze manier van bespnfcen van promotievoorstellen niet
helemaal inzien. Kan zich ook geen bespreking van het vorig jaar herinneren.
H.C zegt dat het vorig jaar H.E*. is geweest, die toen t.b.v* de KB's aan de
bespreking heeft meegedaan*

if december 1961.



OCHTENDBESPKEKING op dinsdag 5 dec ember 1961

Aanwezig: Ĥ BVD - PH.BIW - Ĥ Hf - Kjf - H X - 5P** - K

Afwezig : -----

Tijdens een kort gesprek over de dagstaat, stipt KB/G aan, dat dit
rapport slechts de high-lights weergeeft en niet de grondige bewerking.
De opdracht om lid te wprden van een politieke partij, in casu de V.V.D.,
is iets wat hij nog nooit is tegengekomen in Oost-Duitse operaties.

H.BVD vertelt over een telefoongesprek dat hij met Admiraal Kist heeft gehad,
De Admiraal deelde mede, dat hem had gezegd, dat het statuui^ met de
BVD sinds 1 april niet meer beetaat. Hij acht het onaanvaardbaar en op de
vraag van de Admiraal, waarom hij dan niet de beleefdheid heeft gehad om op
zijn (Kist's) brief te antwoorden, had geantwoord, dat hij het onbe-
hoorlijk zou achten zijn bezwaren kenbaar te maken. . had gezegd, dat
de verhouding uitstekend was en dat hij opdracht had gegeven bij ons
na te gaan hoe de werkzaamheden verliepen. De Admiraal had naar aanleiding
hiervan tegen H.BVD gezegd, dat indien de werkzaamheden volgens het statuut
lopen en tevreden is, dat dan gesteld kan worden, dat een en ander
verloopt volgens het statuut, waaruit volgt, dat het statuut in orde is, en
dus wel aanvaardbaar.
PH.BVD is van oordeel, dat de vrijheid wil hebben om af te wijken,
waar het hem past.
H.B merkt op, dat zijn veel geprezen intelligence in deze zeer
goed weet te verbergen.
H.BVD wil graag van , na diens gesprek met H.C, noren welk verhaal hij
zal gaan houden. Het is volgens H.BVD uitsluitend een fact-finding missie,
waartoe opdracht gekregen heeft.

- KB/G -
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.KB/G is ervan overtuigd dat one on de tuin leidt op het gebied vain
de contra-spionage.
H.B is geheel van het tegendeel overtuigd.
Volgens H.C laat de CID's de follow-up van kleine zaakjes opknappen.
Voor grote zaken ontbreken hem financien en outillage.
Volgt een uitgebreide discussie over de activiteiten van Q2a: de militairen
gaan vrijwel rechtstreeks op IJ.G.-reizigers af, zonder behoorlijk anteceden-
tenonderzoek, daar voor hen de tijdfactor pre-domineert; dit is inhaerent
aan de early warning indication.
Wat nodig heeft, is meer dan het basic materiaal van ; hij
heeft feiten nodig, zeals verplaatsingen van een divisie etc. De militairen
vinden overigens, dat de BID onvoldoende en te langzaam werkt.
Hen acht dit onvoorzichtig werken in niet-spannende tijden onjuist. Het gaat
niet aan, dat de militairen iemand benaderen op de simpele wetenschap "Komt
niet voor", terwijl KB/G soms pas na jaren aftasten hiertoe overgaat.
H.BVD concludeert, dat wij het gesprek met dienen af te wachten en
dat hij benieuwd is hoe deze zijn opdracht bij ons zal aankaarten. Overigens
had H.BVD moeten inlichten, dat hij stuurt.
H.C zal dan ook tegenover doen alsof hij slechts vaag iets gehoord
heeft over diens opdracht.
Admiraal Kist had nog medegedeeld, dat tot tweemaal toe in het
gesprek over het statuut duidelijk had laten merken, dat hij zwak
vindt staan, namelijk dat had moeten reageren op de brief van de
Admiraal en ten tweede, toen de Admiraal er op wees dat hij aan het
statuut gebonden was op order van de Chef van de Qenerale Staf.
De Admiraal is hogelijk ontstemd over *s reactie op diens reis van
zes weken naar de Verenigde Staten en Canada. Hij had de Admiraal namelijk
gezegd, dat hij op intelligence gebied niets had geleerd. Volgens de Admi-
raal had zes weken lang op rijksgelden, paarden lopen bekijken.

Hit de discussie blijkt verder nog, dat de vergadering een goede indruk heeft
van .*̂
H.BVD spreekt de heer vandaag en wil weten of hij hem bluntly kan
vragen hoe het staat met de militairen. G2a heeft naar KB/G mededeelt, recht-
streeks contact met , o.a. voor Poolse familieleden van N.S.-perso-
neel. PH.D merkt op, dat G2a reeds lange tijd contact met de Spoorwegrecher-
che onderhoudt.

KB/G zegt, dat de positive intelligence diensten van oudsher zeker 80$ on-
voorzichtiger zijn dan de contra-spionage diensten.
Volgens H.C wringt de schoen bij de BID, die nu eenmaal niet beter is; daarom
vinden deze onvoorzichtigheden plaats.
Hierna volgt een discussie over de moeilijkheden die blijven bestaan zolang
diensten en belangen gescheiden blijven.
KB/N merkt op, dat een dergelijk gesprek vijf jaar geleden ook al heeft plaats
gevonden.
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H.BVD heeft in het Handelsblad gelezen, dat de heer Van Haren een nummertje
weggeeft over de moeilijkheden met vreemdelingen. Hierop volgt een korte dis-
cueeie. Op diverse ministeries spreekt men over het nut en de noodzaak van
identificatie-plicht. Mijnlieff schijnt dit tegen te houden. Het aantal onbe-
kende niet-geregistreerde vreemdelingen in Nederland wordt steeds groter.
ContrSle op meldingsplicht is voor de autoriteiten een onmogelijke taak.

PH.D doet verslag van het bezoek van DOB met de heer , BVA Justitie,
aan het Gerechtshof te Amsterdam. Samenvattend heeft dit bezoek aan het
lieat gebracht, dat mede door de omvang der dossiers en de onachtzaamheid van
parketwachten en totaal gebrek aan opbergzin, de documenten slecht beheerd
worden. Hier kan rustig gesproken worden van een chaos* PH.D zegt, dat een
onderzoek bij alle hoven en arrondissementen ons bijzonder veel tijd zou kos-
ten. Bovendien is dit niet ons terrein*
Daar de veiligheid van de Staat in het geheel niet in het geding is, acht
H.BVD het bepaald onnodig dat wij ons hiermede bezig houden. Hij wil dit
verder geheel aan de heer overlaten. Daar wij evenwel uitgenodigd
waren is DOB meegegaan. De zaak was opgezet door de P.G. en de beide presi-
denten.
PH.D vond het opvailend, dat de betrokkenen, zoals P.O., de president, de
Officier van Justitie, toegaven dat het met bun stukken niet best gesteld
was, doch dat zij waar het BVD-stukken betreft^ bijzonder zorgzaam zijn. Zo
had de Officier van Justitie ten tijde van de zaak Raptis/Santen, de docu-
menten letterlijk onder zich gehouden, slapend op een luchtbed.

5 december 1961,



OCHTENDBESPREKINQ op woenadag 6 dec ember 196!

Aanwezig:
Afwezig :

Hotulen k decenber;

H.BVD brengt de volgende verandering in de notulen ran k dec ember aant
In de passage over Admiraal Kist op de 8e regel "Het bezwaar naast je neer-
leggen", op de 12e regel "dat er geen nadere overeenkomsten aeer zouden kun-
nen zijn".

Notulen 5 december;

PH.D zou graag aan de 3 na de laatste regel in de zin "naar hun zeggen"
willen toevoegen*

H.B ziet in de courant, dat Fidel Castro over de radio heeft verteld, dat
hij communist is. Dat was nog niet bekend, maar H.B gelooft dat men kan aan-
nemen dat net wel net geval is.

.,-, H.B deelt mede, dat bij het gesprek dat met Buitenlandse Zaken heeft plaats-
gevonden over het eerste hoofdstuk van het Maandoverzicht, de heer
namens een verklaring heeft afgelegd, waarin deze zijn ongelijk be-
kent. Hij ziet in, dat hij de situatie verkeerd beoordeeld heeft, met name
het gehele probleem van de interne verhoudingen in het communistische blok.

is dus teruggekomen van zijn vooropgezet idee, dat meningsverschillen
/lichtge- tussen Moskou en Peking niet reeel zouden zijn, maar dat het/Westen de dupe
lovige zou zijn van een reusachtige orchestratie zijdens de communisten

•
PH.BVD vindt dit van een eerlijke instelling getuigen - er zijn niet veel
mensen die officieel ongelijk bekennen, vooral als dit het wezen van hun
werkzaamheid betreft.

PH.D hoorde van DOB, dat in de Ministerraadsvergadering of tijdens het
koffiepraatje er na, de Stichting Ecologie een onderwerp van gesprek is ge-
weest, waarbij men zich heeft afgevraagd hoe de verhouding tot de BVD was,
de samenwerking met de BVD en welke de bemoeiingen van Mr.Einthoven met de
Stichting. Een en ander heeft geresulteerd in een vraag van Minister De Pous
aan de BVA , die laatstgenoemde kwam neerleggen bij DOB. PH.D wil
voorstellen aan te raden zich tot H.KO te wenden.
H.BVD vindt, dat minister Toxopeus zich allereerst tot de BVD zou moeten
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wenden en vraagt zich af of dit de eerste keer is dat in contact komt
met zijn minister.
PH.D ontkent dit en zegt dat ale BVA niet slecht ligt bij Economische
Zaken.
PH.BVD neemt aan, dat wij een uittreksel uit de notulen van de vergadering
krijgen, indien het onderwerp inderdaad ter vergadering is opgekomen.
H.B denkt, dat de Industrie zich om advies tot de Minister van Economische
Zaken heeft gewend, daar haar gevraagd is geld te geven voor de Stichting.
E.C vindt niet, dat dit een zaak is die via /H.KO gespeeld moet wor-
den.
H.BVD zal er morgen met de minister over spreken en PH.D zal dus nog even
wachten met het antwoord.

FH.D deelt mede, dat Dr. beter is en krijgt van H.BVD als data voor de
geplande lunch op: 18 of 22 december.

De vergadering over de promotievoorstellen wordt uitgeeteld tot 18 december
om 15.00 uur, terwijl de dienstleiding a.s. vrijdag na AURORA de voorbespre-
king zal hebben.

6 december 1961.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 7 december 196!

Aanwezig:

Afwezig :

H.C heeft gisteren bij zich gehad, die in opdracht van zijn
fact-finding missie uitvoert. Zijn verhaal over de opdracht van Admiraal
Kist was andere dan wat H.BVD van Admiraal Kist heeft begrepen

. Admiraal Kist zou twee bpdrachten hebben gegeven, een aan
om een beschrijving te geven over de voortgang in de samenwerking met

de BVD en een tweede aan de BVD over eventuele klachten in de samenwerking
met de MID. Het is mogelijk, zoals PH.BVD opmerkt, dat Admiraal Kist dit
tegen heeft gezegd om onpartijdig te willen blijven.

heeft verder nogmaals onder de aandacht gebracht, dat niets
ivan het Tstatuut moet hebben, maar dat net Admiraal Kist is die dit wil. '.

• gaat ervan uit, dat hij een nette vent is en weigert due aan de hand
van een statuut te werken, waarin voorondersteld is, dat hij niet netjes zou
zijn.
Wat Admiraal Kist overigens opschiet met zijn opdrachten, is H.C niet

- helemaal -
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helemaal duidelijk.
heeft nogmaals van zijn goede wil gesproken. Op vraag van PH.BVD

zegt H.C, dat in het laatste 1-J- jaar er slechts een geval geweest is van
offensieve contra inlichtingen, waarin de militairen ons niet hebben gewaar-
schuwd, maar hier was het uitgerekend Admiraal Kist die vond dat dit geen
werk voor de BVD was. Dit is dus een minder tactvol voorbeeld om aan te ha-
len. Of de MID ons verder zaken onthoudt, weten wij niet, maar H.C gelooft
dat ; steeds de zaken aan ons zal doorgeven als ze hem bereiken. Aan
wat de CID-detachementen met de Marechaussee in de provincie ritselen, kan
ook niet veel doen. Het aantal conflictgevallen is dus minimaal en
men gelooft ook, dat Admiraal Kist door twee gedachten is bezield bij zijn
wens naar een nadere regeling van de situatie, t.w. ten eerste zijn wantrou-
wen tegenover de militairen en ten tweede zijn wens om zijn zaken netjes
achter te laten aan zijn opvolger-coordinator. Het is misschien een oplossing
van het dilemma als Admiraal Kist een regeling opstelt voor de situatie in
oorlogstijd, waar - zoals H.C van : • heeft gehoord - ook om
heeft gevraagd.

H.B ziet in De Volkskrant een berichtje over de bevindingen van de commis-
sie RADCLIFFE over de Britse security. Een witboek wordt aangekondigd, waar-
in de aanbevelingen van de commissie zijn opgenomen. Hiervan worden genoemd
a) de aanbeveling om in de diensten naast ex-rechercheurs en ambtenaren, ook
psychologen op te nemen en b) het aantal geheime stukken zeer drastisch te
beperken, omdat bij de huidige omvang een doeltreffend systeem niet uitvoer-
baar is.

Aangezien H.BVD nog niet tevreden is over zijn Aide-Memoire ten behoeve van
de vergadering taakverdeling, wordt besloten dat deze vergadering in de
plaats zal komen van de afdelingshoofdenvergadering over automatisering en
wel op 13 december om 10.00 uur. De afdelingshoofdeuvergadering wordt nu ver-
schoveu naar 15 december om 10.30 uur*

7 december 1961*



OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 8 dec ember 1961

Aanwezig:

Afwezig :

PE.D zegt dat dit een bekend en aloud probleem is, waar veel net de K.L.M.
over gesproken is. Wat wij er aan doen is alle KLM'ers/uitgebreid onderzoe-
cen̂ ce een briefing g&fc&a v66r hun vertrek en (dit is althans de bedoeling)
ban na terugkeer^e^debriefe^. Op rraag KB/0 zegt PH.D, dat de K.L.M* hen
niet heeft aangeboden voor een debriefing te sturen. Dit wordt
nanelijk door gedaan.
H.C verneldt, dat afdeling C bij D een onderzoek heeft uitstaan over
debriefing en KB/Q gelooft dat wij bij de K.L.M. gedaan moeten
traehten te krijgen dat wij zelf dergelijke debriefingen doen,
KB/8 vertelt rerder, dat een rergadering heeft plaatsgevonden van IJ.Q.
K.L.M.-yertegenwoordigers met Justitie erbij. Teneinde tegen de Sabena te
kunnen coneurreren hebben de K.L.M.'ers gevraagd of de visa niet wat sneller
verleend kunnen worden en of zij geen vice-consul kunnen worden. Justitie
voelde wel lets voor een achter net IJ.6. uit te reiken registratievisum.
KB/G wijst er op dat dit voor ons noodlottig zou zijn, omdat wij immere tevo-
ren noeten weten wanneer er bijvoorbeeld sweepers komen.
H.C gelooft( dat Buitenlandse Zaken afgifte van direete visa nooit zal gedo-
gen.
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H.C kreeg gisteren »en telefoontje van het Hoofd Buitenlandse Betrekkingen
O.K. en W.( , die refereerde aan besprekingen over de culturele uit-
wisseling met Rusland, samen met Justitie en Buitenlandse Zaken '

. Van de plannen van de coordinatiecomaiBsie is
nooit lets gekomen, omdat intussen het politieke klimaat verslechterd is.
In verband echter met het feit dat Mr.: dezer dagen naar Warschau
gaat, is het onderwerp weer ter sprake gekomen en "kwam iemand op het idee
de BVD erbij te halen". Troeg H.C of hij bij een bespreking wilde
komen. H.C heeft hierin toegestemd en heeft nog maar niet gezegd dat het
niet once bedoeling is op deze manier erbij gehaald te worden, daar wij nl.
tevoren in het beleid gekend willen worden. H.C gal zich vanaiddag dan ook
maar bepalen tot het aanhoren van de heer :.
H.BVD gaat accoord dat H.C gaat en tegen zegt dat hijzelf niet kon
komen. H.BVD vestigt de aandacht van H.C op zijn nota over de persoon van
Mr.

In dit verband komt H.C te spreken over de "kleine deeltjes geleerde"
uit Moskou, die op uitnodiging enkele maanden bij

de universiteit in Qroningen werkzaam is. : schreef hier een brief over,
waarin hij zei aan te nemen dat op een kwetsbaar gedeelte van de
nniversiteit kwam te werken en one vroeg wat wij hiervan vinden.
FH.D zegt, dat het uitgesloten is dat wij van hier uit kunnen bekijken waar
de IJ.G.'ers wel of niet op oniversiteiten kunnen worden toegelaten en verder
dat men in dit milieu allergiseh is voor preventieve beveiliging. Een weten-
schappelijke adviesraad voor de regering om over deze problemen te adviseren,
lijkt PH.D verre toekomstmuziek.
KB/0 merkt op, dat hij heel plezierig samenwerkt op hoog niveau met verschil-
lende universiteiten, hetgeen PH.D aanneemt, omdat het niet de contra-
spionage, maar de beveiliging is waar men een afkeer van heeft.

PH.BVD verlaat de vergadering.
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H.BVD heeft gisteren op het lijstje gezien, dat dee* tot tweemaal
toe met once dienst in contact is geweest en wel op Introduetie Tan OOEDHART,
H.C zet uiteen hoe dit gegaan is •
H»BVD gaat rerder en zegt dat eijn P.v.d.A contact (notulen gisteren) het
Tolkomen juist vond dat hij hen tevoren inlichtte. Hij sou het zowel aan
Suurhoff als ook aan Qoedhart mededelen.
H.BVD heeft een en ander gisteren ook aan Minister Tozopeus medegedeeld.
H.B is blij dat dit zo gebeurd is, want nu kan het allemaal minder kwaad*
5iC sou het wel op prijs stellen als de heren ons dan eens wilden vertellen,
wat zij met uitspoken, waarop H.BVD mededeelt dat het de bedoeling
was dat Qoedhart een gesprek met H.BVD eou hebben.

Op vraag Tan H.BVD zegt H.B, dat het onderwerp waaroTer ORES zal spreken
Tolgende Trijdag, tot titel heeft "PouskaartensTstemen"*

8 deoember 1961V
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OCHTEKDBESPHEKIHG op maandag 11 dec ember 196 1

Aanwezig: E^Sfrf) - PĤ BTD - E^Br - HyO-- PHxB - KB/fiK -

Afwezig :

Notulen gisteren;

PH.D vraagt in de notulen van 8 dec ember te willen toevoegen aan: "alle KLM-
ers uitgebreid onderzoeken": die in een land achter het Uzeren Gordijn ge-
plaatet zullen worden.

H.C heeft een bespreking gehad onder voorzittereehap van Mr. :,
waarbij aanwezig waren de heer van de R.V.D., de heren en

van Justitie, de heren , en van Buiten-
landse Zaken. H.C zal een verslag van de bespreking maken. Hoewel deze niet
uitvoerig op de zaak inging en vrij rommelig verliep, had zij de verdienste
dat bij en ook : e.a. eindelijk is doorgedrongen, dat wij niet
a tout prix tegen elke uitwisseling gekant zijn, maar dat deze door one onder
bepaalde omstandigheden zelfs geencourageerd wordt. Een tweede misverstand
dat H.C uit de weg heeft kunnen ruimen is, dat wij van de B.V.D. uit niet
kunnen beoordelen of de komst van een bepaalde figuur in een bepaald Neder-
lands milieu al dan niet wenselijk is met het oog op security- of spionage-
gevaren - en dat ons eventueel consent niet inhoudt dat dit is afgegeven na
een gedegen onderzoek, H.C heeft er wel de nadruk op gelegd dat in engere
zin, of als er een spionage aspect t.a.v. de man zelf bekend is, dit wSl
het geval kan zijn«
Het idee van een objectieve instantie, die advies geeft over dergelijke ge-
vallen (zoals bijvoorbeeld de Rus in Groningen, ) dat
door H.C werd geopperd, bleek een geheel nieuw geluid voor de heren, ook om-
dat zij dachten dat de B.V.D. als zodanig optrad. De heer stelde voor
dat de B.V.D. dit alsnog zou gaan doen, hetgeen H.C van de hand heeft gewezen
om de eerder genoemde redenen. H.C stelde voor dat 0. K. & W. bij ieder
probleem-geval zich tot een competente objectieve instantie wendt voor ad-
vies*

- 2 -
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H.C kreeg van de indruk dat hij zeer slim is en de zaak bepaald beter
begrijpt dan de anderen, Aanleiding tot dit gesprek is geweest, dat nadat de
Coordinatiecommissie na de verslechtering van het politiek klimaat in het
zand is gelopen, bleek dat al een soort lopende uitwisseling met
Polen heeft, die weliswaar grotendeels in het alpha-vlak ligt, maar waar-
over men toch wilde spreken met hetzelfde gezelschap dat enige maanden gele-
den hiervoor bij elkaar was.
Er komt een stuk van ;, over het plan van t.a.v. Polen. De be-
doeling is dat dit plan wordt ingepast in de nota van van juni jl.
H.C zal met gaan praten, om nog eens goed te onderstrepen wat hij
op de vergadering heeft gezegd. Anders wordt de B.V.D. straks gecenseerd
deze zaken te behandelen* Bovendien wil H.C er de nadruk op leggen, dat wij
de vrije hand moeten houden om actie te nemen, ongeacht de besluiten van de
commissie.
Hoewel niet tegen particulier initiatief is t.a.v* uitwisseling met
IJ.G.-landen, is het H.C wel duidelijk geworden, dat hij hier dan toch graag
van op de hoogte blijft*
Op zijn vraag wie zich bij de B.V.D. bezig zal gaan houden met die gevallen,
waar wij wel belang bij hebben, krijgt KB/G vooralsnog geen antwoord.

H.B least een artike1 uit de Waarheid voor over de mislukte reis van
Suurhoff en Ooedhart naar de V.S., mislukt o.a. door de persoon van de inter-
mediair Verrips. De Waarheid geeft het tijdstip van de reis niet aan. Degene
die de Waarheid over de zaak informeerde, kan , maar ook

; zijn geweest.

H.BVD heeft vrijdas,met PH.BVD, met admiraal Kist gesproken over de mogelijk-
heid hoe met de MID tot een regeling te komen.
Daar het speciaal de paragraaf over de offensieve contra-inlichtingen is,
die de moeilijkheden blijkt te veroorzaken, heeft admiraal Kist kolonel

gevraagd om hiervan een beschrijving te geven, zowel van de
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casuistiek (die er nlet is, ) alsook de hypothetische gevallen
die zich in deze sector kunnen voordoen. Daarbij vermeldt H.BVD, dat admiraal
Kist inderdaad het verzoek niet tot de B.V.D. heeft uitgestrekt
De bedoeling is nu, omdat er kennelijk mee zit, dat H.C diens "hand
vasthoudt" bij het opstellen van de beechrijving,
H.C vindt het een dwaze opdracht, want de feitelijkheiden moeten er hoe dan
ook in, zodat kolonel ook voor de modus van een beschrijving wel
weer zal terugschrikken,
PH.D heeft het gevoel, dat dit een vicieuze cirkel is*
H.B vraagt waarom de moeilijkheden random deze paragraaf niet kunnen worden
opgelost langs de weg van correspondence* Zowel D. en B. hebben de samen-
werking met de MID gebaseerd op in correspondentie vastgelegde regelingen.
De moeilijkheid bij de gewraakte paragraaf is echter dat het indertijd een
casus belli was, omdat het als taak vermeld stond in de handboeken voor de
C.I. detachementen. De HID heeft ons toen een ontwerp-Btatuut voorgelegd,
waarop wij hebben menen te moeten reageren met er op in te gaan, waarvan het
gevolg het statuut van 1 april 1960 is geweest. Nu blijkt, dat zij dit statuut
niet wensen, aldus H.B, waarom schrijven wij hun geen brief in de stijl van
"U vindt het niet nodig dat tussen ons een soort verdrag gesloten wordt, en
wij begrijpen dat U zich in feite wel conformeert aan de bedoelingen van het
statuut, etc.".

, de uitvoerder, verklaart dat hij het met de zin, strekking en formu-
lering van het statuut eens is, met hem hebben wij geen moeilijkheden, hij
heeft zich uitstekend gehouden aan de afspraken met D, en B.. H.B gelooft,
dat een statuut psychologisch voor kolonel ~ onaanvaardbaar is, omdat
het een teken van capitulatie is*
H.C krijgt woensdag hier en zal de zaak dan met hem bespreken.

11 december 1961*



OCETENDBESPREKINa op dinsdag 12 decenber 1961

Aanvezig: B.BjW- PB̂ jBVD - EJC*2"- E^- HySK B̂ D""- KB/H . KB̂ IK.
Afwezig t ——

Verder vermeldt De Volkskrant de gisteren door KB/3 genelde non grata rer-
klaring ran de Russische militairt attachi in Ottawa, LOGINOV.

H.B deelt nede, dat de EVC delegatie in Moakou door onder druk
ie gezet om hun proteststuk in te trekken. Zouden zij dit willen doen, dan
zou het Centrum bewegen ook zijn verklaring in te trekken.
: heeft vanuit Ntfderland verontwaardigd order gegeven het protest niet
in te trekken.

PS.BVD deelt nede, dat randaag vermoedelijk zal moeten optreden als
getuige in de zaak Joop Zwart. Bij is gedagraard van de zijde Tan Zwart en
hoewel de dagvaarding niet betekend was, zal • toch oaar gaan, ondat
het alternatief uitstel is en bovendien ongewenst extra rnmoer.

12 december 196l«
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OCHTEHDBESPREKINa op woensdag 1J dee ember 1961

Aanwezig:

Afwecig :
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H,BVD heeft mededeling gakragen, dat Frans Goedhart bijBonder graag net hen
wil spreken. Hij kent Terrips ea zijn Terleden tot op zekere hoogte. De
ouda grief tegen de BVD Talt duo blijkbaar nogal Bee. Varder zou ook Suurhoff
hat waarderen aan gesprek te habben en H.BVD weet niat mat wie hij hat aarsta
zal spreken.
H.C stelt dringend TOor eerst set Suurhoff, omdat deze eerlijker is dan
Qoedhart.

H.C dealt Bade, dat het verhoor van door Zwart geen moeilijkheden
heeft opgeleverd.

KB/G heeft een bericht, dat door een aantal hoofdredacteuren Tan Nederlandse
dagbladan is ontTangen, namelijk dat de Staatsseeretaris Tan het departement
Tan FinanelSnt Dr|tytpT -ran den Barge. samenleeft met een fabrieksneisje*
Mochten ar aeer Tan dit soort bericnten komen, zo werd EB/G medagedeald, dan
zou hat wel eene Tan cosmunistische zijde kunnen komen. Geen enkel blad heeft
het bericht overigens OTergenonen, alleen heeft er in De Talegraaf
Taag op gereageerd.

H.D dealt Bade, dat de heer met het aanbod is gekoaen OB 24 Ban Tan de
BVD uit te nodigen TOor een excursie aan Petten als Tolgend jaar de twee

- reactors -



reactora in bedrijf sijn. Eoewel niemand er lets van ral begrijpen, gelooft
H.D niettaain dat hat nuttig ia dat wij de situatie daar aens gaan bekijken*

H.B ziet in de courant dat de ambtenarenverloven eijn teruggebracht op 20 da-
gen.
Men rindt dit een hard gelag*

13 december



OCHTENDBESPREKING op donderdag 3A dec ember 1961

Aanwezig: Ĥ JBVl - PĤ TD - E.pxtf- PĤ "- Ĥ - £»B - KB/G"- KB/lf-

Afwezig s

H.C had gisteren op bezoek, die vertelde duidelijk de opdracht gekre-
gen te hebben on samen met H.C een soort "Kloris en Roosje samenspraak" te
schrijven. Aangezien beiden dit een belachelijk idee vonden, is afgesproken
dat ieder afzonderlijk een stuk zal schrijven, op hetzelfde patroon, name-
lijk een soort beschrijving van de regeling ran de werkwijze per sector van
de BVD met de MID. Ban zal bekeken moeten worden hoe die etukken er tegen
elkaar uitzien. Ala de stukken principleel gelijkluidend zouden zijn, kunnen
zij samen worden gevlecht. Het resultaat zou dan aan Admiraal Kist moeten
worden voorgelegd.
H.C had nog wat uitgevraagd, met het resultaat dat deze vertelde dat

zelf operaties wilde gaan doen, maar dat bij alleen fat-
aoensbezwaren voorzitten. : had nogmaals er op gewezen, dat mocht

zijn zin gekregen hebben, hij dan toch geen geld zou hebben gehad
om te opereren.

H.K/CH doet mededeling Tan een interessante discussie in het CVIN naar aan-
leiding van een alarmerend telegram van H.M. Ambassadeur in Washington, die
ontboden was op het State Department. Aldaar zei men hem kort tevoren zeer
verontrustende rapporten nit Indonesie over een op handen zijnde aanval op
Nieuw-Quinea te hebben ontvangen. Soekarno had de Amerikaanse ambassadeur

bij zich ontboden en gezegd, dat hij onder zware druk stond om Nieuw-
Guinea aan te vailen en dat hij binnen enkele dagen het besluit moest nemen
of hij dit wel of niet zou doen. De personen op het State Department die
Mr. van Royen hierover aanspraken, vertelden hem dat het State Department na
een uitvoerige en grondige studie van de situatie in Indonesie tot de con-
clusie was gekomen dat men ditmaal de waarschuwing van Soekarno niet naast
zich neer kond*n leggen. De heer Van Royen heeft geantwoord, dat de berichten
die hij uit Indonesie kreeg, niet direct op een erisis-situatie wezen.
Nadat de ontmoeting /Soekarno bekend was geworden, heeft president
Kennedy een persoonlijke brief aan Soekarno geschreven, waarin hij op een
slap toontje Soekarno waarschuwt, in de geest van: Als je tot de aanval over-
gaat, wordt het voor ons wel heel moeilijk om je verder nog te helpen.
Deze brief die van 11 of 12 december dateert, is aan Soekarno overhandigd en
het effect zou dnsdanig geweest zijn, dat voor de cerate dagen het gevaar ge-
weken was. Het bleef in elk geval bestaan en de Amerikanen verzochten de
Nederlandse regering dan ook alles na te laten wat de Indonesiers zou kunnen
prikkelen, o.a. toespelingen op de motie , die als een overwin-
ning voor Nederland kan worden uitgelegd. In een telegram aan . (via

) verklaarde minister Luns, dat hij bereid is dergelijke uitlatingen na
te laten, maar wordt t.g.t. uitgesproken dat de Nederlandse regering had
verwacht dat Kennedy in zijn brief een duidelijke waarschuwing tot Soekarno
had gericht. Dit telegram werd gisteren op het CVIN voorgelezen.
Er ontstond een discussie op het CVIN omdat alle berichten van de NARID er
op wijzen, dat in de naaste toekomst helemaal geen aanval te verwachten is

. Alles bij elkaar geeft een beeld dat blijkbaar tegenge-
steld is aan het beeld van het State Department. Na lange discussie is be-
sloten vast te houden aan het reeds ingenomen standpunt, dat dus gebaseerd
is op de inlichtingen van de Marid. Wij blijven het er dus op houden, dat
voorlopig geen aanval te verwachten is. Wel zijn "hit and run raids" moge-
lijk bijvoorbeeld op Sorong, gezien de aanwezigheid van twee MIS vliegtuigen
in de buurt.
H.K/CH vertelt nog, dat ambassadeur altijd heeft geprobeerd bij

- Soekarno -
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Soekarno In het gevlei te konen en dat ook de Aaerikaanse aliitair attach^
van hetzelfde laken een pak is* H.K/CH heeft self de indruk, dat het ontbie-
den van niet ne«r is dan een zet in de zenuwoorlog.

H.KAZ heeft de beer bij zich gehad in verband net de brief van de
Directeur-Qeneraal van Defensie , die nogal
fel was* De beer vertelde dat die aanval niet van de MID afkomstig
is, maar van het koppel . / :. H.KAZ heeft betoogd, dat de mili-
tairen voor wat betreft hun burger-ambtenaren met dezelfde personeelsproble-
men Bitten als wij en heeft gesuggereerd dat wij beter onderling kunnen over--
leggen dan te trachten elkaars mogelijkheden te torpederen. zou pra-
ten met juffrouw (plaatsvervangend hoofd Afdeling Burgerpersoneel) en
H.KAZ neemt aan dat hij begrepen heeft waar het OB gaat.
H.KAZ heeft t.g.t. het geval ter sprake gebracht, omdat hen ter ore
was gekomen dat er een order was uitgegaan m.b.t. een stop op ontslagen. Dit
geldt eehter blijkbaar niet voor "langverbandere" als . Daar men ten
aanzien van blijkbaar geen speciale bezwaren had, gaan wij rustig met
hen door.
KB/Q vindt dit verheugend nieuws.

H.BVD heeft gisteren met gesproken onder het motto: kleine geschen-
ken onderhouden de vriendschap. H.BVD heeft gesteld dat hij er tegen is dat
men in de dienst overstroomd wordt met kerstgeschenken; dat hij ervan uitging
dat een cadeau een "token" is en dat de ontvanger in staat moet worden ge-
steld in dezelfde orde van grootte iets terug te doen. Dat de spreiding van
deze geschenken enorm was en dat de manier waardp voor sommigen embarrassing
was, al waren er bij die dit niet zo aanvoclden, maar dat waren dan niet de
goeden. H.BVD heeft due gevraagd zieh in het aanbieden van geschenken te be-
perken tot de opposite numbers en het zeer bescheiden te doen. was
blij dat er zo openhartig over werd gesproken en deelde mede, dat ook bij hun
het onderwerp in een stafbespreking aan de orde was gekoaen.
H.BVD heeft met een dergelijke afspraak gemaakt en zegt op vraag
KB/G, dat ook de "ien-fles-geschenken" op het niveau van runners bijvoorbeeld
zullen worden gestopt. H.BVD heeft gezegd: Als jullie een vriendelijkheid wil-
len doen, vraag dan de mensen bij je thuis.

Ik deeember 1961.
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15 december 1961.



OCHTENDBESPREKING op maandag 18 december 1961

Aanwe&ig: H^BVlJ - PH^D - H^HCfc -J**'- H^&—J*«tf - KBjfcT - KB^IT

Afwezig : H.K/0H

18 december 1961,



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 19 dec ember 1961

Aanwezig:

Afwezig :
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 20 dee ember 1961

Aanwezig:

Afwezig : - ----

, ?
'**

H»B ziet in De Volkskrant, dat na de vrijopraak Tan deheer Scoring, ouuer-
ArLi-»<>t«*ir T«n rtri rtinitorrtnmnc RrmfrtfBr directeur Andreia PorteTbij de
I.D. Amsterdam een bewering b*«4%- gedeponeerd, dat Hoving commiuiistische re-
laties zou hebben. Als dit zo zou zijn, komt net aspect weer op
de voorgrond, die vroeger in de communistische hoek heeft gezeten.

H.B vermeldt ale euriositeit dat de Ruseische ambassadeur in Quiuee is uitge-
wezen. Die moet het wel bijzonder bont hebben gemaakt. De courant vermeldt,
dat onrust zaaiende elementen in contact met de R.A. en andere communistische
diplomatieke missies stonden.

Een verder merkwaardig berichtje in De Volkskrant is, dat de Britse journa-
list en schrijver James Mossman beweert, dat de Nederlandse regering de op-
stand in de Molukken steunt. James Hossman herhaalde dinsdag op een perseon-
ferentie in Amsterdam, dat Nederland - zeals hij van "Nederlandse autori-
teiten in Singapore" tien maanden geleden had vernomen - de opstand in de
Molukken steunt.
Het merkwaardige is, dat De Volkskrant dit commentaarloos afdrukt.

20 december 1961*
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OCHTENDBESPREKINO op vrijdag 22 doc ember 1961

Aanwezig: JÎ VD - PH.BJHJ' '- H.JJM5 - JJrfri'- Ĥ f '- ̂ Sf- p/Cf̂ - KB/lf- H.̂ CH

Afwezig : --- —

Op 21 december 1961 deelde H.BVD mede, dat het bezoek van de dienstleiding
bij de minister geen bijzondere gezichtspunten heeft opgeleverd.

H.BVD wil een gesprek met de admiraal over de kwestie van het statuut
t daar de admiraal iets op papier wil hebben om met

te gaan praten (bezoek ).

BAB heeft (beveiliging Euratom) in Bruseel gesproken. Deze had hem
gevraagd of hij onze lijst van communietische organisaties mocht hebben voor
interne verstrekking en gebruik. Het is H.B niet duidelijk welk gebruik

op het oog heeft en hij acht het noodzakelijk dat . eens een
gesprek heeft met H.D voor wat betreft de normen e.d. voor distributie van
deze zaken.
H.D geeft als zijn mening, dat eerst de gehele beveiligingsopzet van Euratom
georganiseerd moet worden. Er is geen basis hiervoor in de eigen organisation
Zolang dit niet op poten staat, acht hij het sterk de vraag of wij iete moe-
ten geven.
Volgt een gesprek over wat wij wel of niet aan Euratom zouden kunnen geven.
De conclueie is, dat dit niet veel meer zal zijn dan de organisaties van het
"Ambtenarenverbod".
H.BVD is van oordeel dat wij maar moeten laten komen om zijn
requirements aan te horen. Het zal geen kwaad kunnen hem een lijstje met
keiharde gegevens mee te geven*

Volgt een gesprek over de moeilijkheden van het beveiligen van supra nationale

- organen* -
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organen.
H.B stelt met grote nadruk, dat het plan De Qaulle voor het stichten van een
politiek/militaire gemeenschap de belangrijkste organisatie van het toekom-
stige federatieve Europa zal zijn. Daarom is het noodzakelijk om nu reeds te
bezinnen wat te doen aan de beveiliging hiervan. Gezien de snelheid waarmee
deze Europese organisaties zich ontwikkelen, zal ook Europa er in de komende
10 jaar geheel anders uit gaan zien dan nu.
Hierna volgt een uitgebreid gesprek over de beperkte beveiligingsmogelijk-
heden in de diverse organisaties, over de noodzaak nu reeds ingelicht te zijn
over wat zal gaan spelen. Men spreekt over een federatief beveiligingsorgaan.
E.C memoreert hoe enorm moeizaam de NATO beveiliging tot stand is gekomen,
daar niemand wist wie wat raoest doen en men verwacht hetzelfde bij de
politiek/militaire eenheid.
Overwogen wordt dit op korte termijn met Buitenlandse Zaken aan te gaan kaar-
ten en na een uitvoerig expose van H.D beslist H.BVD, dat KA2 de bij one aan-
wezige gegevens op dit gebied zal verzamelen en ordeneu, opdat H.BVD bij

beslagen ten ijs zal kunnen komen.
H.BVD merkt nog op, dat iedere samenballing in het Westen een uitdaging voor
de Russen is en zo er misschien niet direct gespioneerd zal kunnen worden,
zal er zeker steering verwacht moeten worden.

H.BVD geeft verslag van de P.Q.-vergadering. Tevoren had Mr.Tenkink hem mede-
gedeeld, dat hij speciale aandacht wilde schenken aan HINA6 en het rechtsex-
tremisme in Nederland. H.BVD heeft dus BOG verzocht achtergrondfeiten en
'reclame materiaal" voor te bereiden en hem te vergezellen.
De vergadering verliep pans anders dan verwacht was. Tenkink had namelijk
zijn hoofd Afdeling Publiekrecht, de heer , ook gevraagd aanwezig
te zijn in verband met een van Verenigd Verzet 19*»Ô 19̂ 5 aan het ministerie
van Justitie gezonden scheldbrief aan het adres van de HINAQ. Men wilde nu
de vraag stellen of de HINAG op grond van het Londense wetsbesluit 19̂
- voortzetting fascistisch streven - verboden verklaard kan worden.
H.BVD had daarop gevraagd of als wij naar rechts slaan, wij dan ook niet naar
links moeten slaan en de CPN verbieden.

had toen een diepzinnige beschouwing gegeven, dat "voortgezet
streven" ook werkzaamheden moot omvatten; hierna is de heer aan het
woord gekomen die - naar H.BVD mededeelde - een zeer goed betoog heeft ge-
houden. Daar met geen enkel feit is aan te tonen dat de HINAG en zelfs niet
de Eurodivisie aan politiek doen, had , die tijdelijk het voorzitter-
schap waarnam toen de heer Tenkink naar de minister moest, geconstateerdt
dat hier geen sprake was van voortzetting. Het gehele gesprek duurde twee
uur, en begaf zich in de irrealiteit*
H.BVD is blij dat wij eindelijk gelegenheid hebben gehad de heer
met zijn feiten naar voren te laten treden.
Hierna volgt een algemeen gesprek over de Londense wetten en over het al dan
niet kunnen toepassen hiervan. De hele za£k is retrospectief, daar in Neder-
land geen werkelijk levend fascisme bestaat,

- H.BVD -



H.BVD deelt med«, dat het bepaald wenselijk is de heer aan AURORA
te laten deelnemen, gezien de werkzaamheden van zijn afdeling voor de KB's.

H.C deelt nog made, dat hij gisteren de heer aan de telefoon had
die hem een voor een ander bestemde nota voorlas, waarin gewag wordt geraaakt
van de heer Mijnlieff, "die steeds aan Indonesiera zat te trekken".
Misschien is dit nog iets voor H.K/CH.

22 december 1961*



OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 2? december 1961

-̂  ^ _ ^ - _ - ^ - ^ x ^Aanwezig: H^BvD - PEpSffb - H^IttZ - H^B1̂ - Hyr- g^ar*! KB/Q - KB/1T2 - H.K/CH
** *i^^^ ^ *

Afwezig t — -

H.BVD heet H.E welkom in de AURORA kring en hij stipt nog even aan dat de
term "eupport-afdeling" niet de juiste is, daar de afdeling E voor de gehele
acquisitie zorgt. Derhalve is bet voor een goede integratie nodig, dat H.E
deel uitmaakt van AURORA.

Volgt kort geeprek over het KB/N dagrapport. De conclusie is dat zowel de
Partij ale Pegasus een gevoelige financiele klap zullen krijgen van deze
Chinese ontwikkeling.

Hierop volgt een uitgebreide discussie over de plaats van H.KEB in de lijnen
van en naar de buitenlanders. Het is geen nieuw probleem en er worden diver-
se voorbeelden aangehaald ter illustratie van deze onjuiste werkmethode. Men
spreekt zelfs van een chaotische situatie. De buitenlanders weten niet pre-
cies wat wel en niet via KEB gaat. Er blijft rechtstreeks casework-contact en
het meeste "sensitieve" materiaal gaat rechtstreeks naar de betreffende af-
deling.
H.BVD acht het noodzakelijk, dat EEB achteraf toch altijd ingelicht wordt,
opdat hij weet wat er gaande is*
H.B merkt op, dat in de loop der jaren de oorspronkelijke volledige monopo-
lie-positie van KEB meer en meer ondergraven is. Het labiele evenwicht waar
KEB op balanceert is een onlogische situatie, gegroeid uit toevallige en his-
toriache beslissingen.
H.BVD besluit volgend jaar met KEB de feitelijke toestand geheel door te ne-
men en een nadere regeling te treffen.

2? december 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 28 december 1961

Aanwezig: $*&ff) - PljLJBPfff -
rr »» '̂ t» ^"^

Afwezig i —

Een door de eecretaris-generaal getekende brief van JUstitie over Natura-
lisatieverzoeken, gericht ter attentie van de heer , is door
ACD alleen aan KA gezonden en H.BVD vraagt zich af het waarom van deze actie,
Men geeft ale reden hiervoor op, dat H.KA de distributee van de kabinets-
post in eigen hand hield. ACD kan dit mits goed geinstrueerd, evenwel even
goed verzorgen en H.KAZ zal de zaak bespreken met H.AC1> na diens terugkeer
van verlof.
KB/G merkt nog op, dat ACD zich niets pleegt aan te trekken van de aandui-
ding op brieven: t.a.v. ...

H.C vestigt de aandacht op het artikel in de Volkskrant, waarbij de heer
Siedenburg van het Prins Bernhard fonds, de Nederlander H.J. Rijnink en
een Duitser/f worden genoemd in verband met een ingewikkelde tranactie,
waarbij het Prins Bernhard Fonds een ton zou winnen, maar die overigens
te denken geeft.
KB/G memoreert dat het Prins Bernhard fonds het boek van
heeft gefinancierd . Siedenburg en ; zijn
goede vriendjes en althans die fimnciering berustte volgens KB/G niet op
een vergissing.

28 december 1961.



Vrijdag 29 december 1961 geen ochtendbespreking geweest.


