
OCHTENDBESPRSKING op Maandag 2 mei 1960
f

(

Aanwezig: SUSSs - Pff*BlTD - O.
"

E.BVD en KB/G verlaten de vergadering*



- 2 -

H.D heeft bij de Stichting 191*0 - 19̂ 5 de omstandigheden waaronder
de echtgenoot van mevr* in de oorlog is gefusilleerd, laten
nagaan daar hij had vernomen dat de heer niet in de ondergrondse
maar door de ondergrondse zou zijn gefusilleerd*
Volgens het antwoord dat H.D heeft ontvangen staat volkomen vast dat
de heer in het verzet is gefusilleerd op 8 maart 19̂ 5» Aan zijn
weduwe is een buitengewoon pensioen toegekend*

E.C brengt een nota betr. de werving van Italiaanse arbeidskrachten
ter sprake. De heer van de afd. Vreemdelingenzaken van
het Ministerie van Justitie heeft enige dagen geleden medegedeeld dat
in de Ministerraad de beslissing vermoedelijk reeds was genomen om
opnieuw over te gaan tot het aantrekken van Italiaanse arbeidskrachten
voor tewerkstelling in de Nederlandse industrie* T.a.v» de kwestie
van de politieke betrouwbaarheid van deze Italianen is door C. een
nota*tje gemaakt. In het verleden was het voornamelijk dank zij het
feit dat de acquisiteurs van de weftvende bedrijven goed uitkeken
alvorens de arbeidskrachten aan te trekken, dat er weinig ongelukken
zijn gebeurd. H.C zal beginnen met de heer te verzoeken •
bij P.HC een uiteenzetting te geven van de manier van werken*

2 mei 1960*



OCHTENDBESPKBKING op dinsdag 3 mei 1960

Aanwezig» K-gW?- PE^v - Kf~ EJ& - Ĥ * H»C -

Afwezig t

PH.BVD verlaat de vergadering.
Van het bericht uit de KB/N dagstaat over het samen met CPN-leden
door de SWP uit te geven manifest en beleggen van een bijeenkomst
op 1 mei, is nog geen verdere bevestiging gekomen, aldus KB/N.

3 mei 1960.



OCHTïïNDBBSPHEKItfG op woensdag k mei 1960 S

Aanwezig: tU^tT- PH^BrïT- £!«<- R.K& - H^B"- H^r<- Kp/tf - KB/tf
Afwezig t ' "

C

Op verzoek van H,BVD vertelt H.B dat hij een week geleden een stuk ter
inzage heeft gekregen van BAB, naar HB zich meent te herinneren uit de
"Ostprobleme" van de volgende inhoud* en :
hebben voor de Poolse radio een gesprek gevoerd over "de betekenis van
de ideologie". Hoewel bij deze discussie een verschil in accent viel te
beluisteren (waarbij H.B opviel dat het betoog van fjloso-
fisch beter gefundeerd was), waren zij het erover eens dat de tijd van
de grote 19e eeuwce ideologieën voorbij is, dat men niet meer gelooft
i£ enige ideologie die voor het leven en de zin van het leven ISn samen-
hangende verklaring geeft zegt in het begin: wij hebben geen sai
menbindende ideologie meer, noch in het marxistische noch in het anti-
marxistische kamp. zegt dan: er is nooit een periode zonder
een ideologie, maar die van nu komt nog niet in volle klaarheid tot
uiting. De kenmerkende eigenschap van de ideologie van nu is echter zijn
pluriformiteit. De tradi^tionele/ópvatting is typisch fttx 19e eeuws en
heeft als zodanig dan ook zijn plaats verloren hetgeen ook geldt voor
alle westerse opvattingen van gelijke strekking.
Deze discussie is uitgezonden door de Poolse radio en daarna gepubliceerc
.in een Pools blad en heeft aldus het Westen bereikt.

is in Nederland geweest in de betrekkelijk vrije periode in
1956 v68r de gebeurtenissen in Warschau en heeft toen met PvdA-mensen
gesproken. is in Nederland geweest met een stipendium van
de Staat om een studie te maken over Spinoza. Mogelijk werd hij geprote-
geerd door Gomulka, want hij was toen reeds gevonnist als revisionist.
Op ons verzoek heeft toen de BID met rust gelaten.
H.BVD vindt het allerbelangrijkste dat het in Polen mogelijk is dat
dit gesprek door de officiële radio wordt uitgezonden en dat het vervol-
gens in een tijdschrift wordt gepubliceerd.
Men is het erover eens, dat dit een zeer interessant» eatwifclëèAng is
en H.B zal trachten het oorspronkelijke artikel op te sporen.



Adm. Kist had nog gezegd, dat wanneer het te pas komt hij gebruik maakt
van zijn wetenschap, dat de campagne van Mr. In 't Veld niets maar dan
ook niets heeft opgeleverd*

PH.BVD is gisteren bij Jüc.Zaken geweest vo.or het derde echelon en ge-
looft dat dit wel een nuttige bijeenkomst is geweest gezien de vragen
en discussies.
In de pauze had de heer , pl.verv* Secr. Generaal, sprekend
over het verschil tussen intelligence en counter-intelligence verteld
dat ook "de club van " voor E.Z. werkt maar dat hij er
eens wat meer van wil weten wat die berichten waard zijn, en of deze
het nemen van de risico's wettigt.

PH.BVD heeft van de heer gehoord dat de Kgyptische Regering
Nederland ervan beschuldigt dat Amsterdam een centrum van Isr. spionage
is* De Ned. Regering heeft toegezegd deze bewering te onderzoeken en
BuZa had een brief klaar aan Justitie om het onderzoek in handen te
geven. PH.BVD had gevraagd of strafbare feiten waren gepleegd en of de
openbare orde en veiligheid in het gedrang kwam, want dat hij als dit
niet het geval was, BuZa aanraadde de zaak in handen van de BVD te gever
Ik vraag er niet om had PH.BVD gezegd, en wij zullen ook niet operaties
er voor op touw gaan zetten waar het hier niet gaat om een gevaar voor
de Ned. Staat. Als v/ij echter materiaal krijgen en weten waar wij zoe-
ken moeten, zullen wij dit doen*
£r volgt nog een discussie over de zaak .*

4 mei 1960.



5 mei = Nationale Feestdag



OCHTENDBESPREKING op Trijdag 6 mei 1960

Aanwezig: PH.BVD - H .KA - QJW"- H.B - H.C - H.D - KB/G - KB/tf

Afwezig : H «JEEP
, j"

Notulen eergisteren:

H.B zou graag in de eerste alinea, één na de laatste regel, het woord
"ontwikkeling*1 vervangen willen zien door "verschijnsel", want H.B is
er van overtuigd dat er geen sprake is van een ontwikkeling in liberale
zin.

H.B vestigt de aandacht op een artikel in Oe Waarheid over de activitei-
ten van de journalist op de anti-fascistische tentoonstelling
van PBSIKLES.

H.B vestigt de aandacht op de wisseling in de top van de Sowjet-Unie.
Waarschijnlijk is Ponomarenko naar de betreffende bijeenkomst geweest.
Het lijkt alsof de veranderingen niet van betekenis ontbloot zijn, aldus
H.B, vooral de verkleining van het secretariaat van 10 tot 6 is nogal op-
merkelijk en de opneming van daarin.

H.KA heeft gesproken met de heer over de Italiaanse arbeids-
krachten. Hierover bestaan nog maar zeer voorlopige gegevens* Het oor-

- 2 -



- 2 -

spronkelijke aantal van 1100 & 1200 arbeiders, is al afgezakt naar 300.
De heer Schoneveldt kon niet zeggen waar het accent van de werving zou
komen te liggen.

H.KA vindt dat wij niet weer moeten beginnen met van het begin af in
deze zaak te duiken.
H.KA, wijst er verder op, dat hier doorheen speelt de vrije uitwisseling
van arbeidskrachten van de E.B.G. Dit is men namelijk overeengekomen,
maar de termijn waarop zij verwezenlijkt zal worden, is nog niet vastge-
steld.
H.B gelooft echter dat onder de uitzonderingen die onder deze overeenkomst
zijn gemaakt, namelijk geen bedreiging van Openbare Orde, Openbare "Veilig-
heid en Volksgezondheid, wij onze activiteiten wel kunnen blijven uitoefe-
nen*
H.KA besluit te zeggen dat de heer een en ander zou uitwerken
en ons een afschrift zou toesturen.

6 mei 1960.



OCHTENDBESPEEKING op zaterdag 7 mei 1960

Aanwezig: PĤ BVÖ - EJE* - HJfr< Ê K 5*»<' KB/BK''-

Afwezig l H*3»B

PIUBVD heeft gisteren een uiteenzetting gehouden voor de P.G. Den Haag,
de advocaten-generaal en de officieren in. het ressort

. De P.G. had in. de discussie de antwoorden die PH.BVD op
vragen gaf, steeds zwaar onderstreept, hetgeen onze positie zeer verge-
makkelijkte - PE.BVD heeft dan ook zelfa Kr. die steeds wil dat
er meer spionage-zaken worden berecht "er onder kun-
nen houden".

H*B leest in De Waarheid dat het beslag op de gelden van De Waarheid voor
wat betreft de postgirorekening is opgeheven. Het schijnt niet vast te
staan dat de gelden iets met de vordering te maken hebben»

H.B ziet verder in De Waarheid, dat nu ook Hilversum een communist in de
Raadscommissie voor Stedenbouw heeft opgenomen.

E.KA deelt ter informatie mede, dat voor KO is aangetrokken Mr.Dr,
, die momenteel de sociologie lesaen van een cursus aan BVD en spoor-

wegrecherche etc. verzorgt* De heer komt uit de journalistiek
(Maasbode) en is reeds lange tijd een relatie van H.ZO.
Hét ligt niet in de bedoeling KO uit te breiden, maar een wat zwaardere
figuur voor dez* afdeling aan te trekken, waarop wellicht t̂ z.t. een
zekere reorganisatie bij K*.0. zal volgen*

7 mei 1960.



ÖCHTENDBESPHEKING op maandag 9 mei 1960

Aanwezig: PH.BVD - H.KA - QW - PH,̂ - H.er - R.IT - KB/Cf

Afwezig : a»BW

PH.B doet mededeling dat als opvolger van President Wórosjilov ia benoemd
Leonid Ilich BBEZHEV, oud 52. jaar. Hij werd in 1931 lid van de communis*-
tische partij en is sinds 1932 lid van het C.C. van de Partij* Hij ver-
bleef in Eazakhstan tot zijn verkiezing als secretaris van het C.C. van
de S.P.S.U. en candidaat lid van het partij-presidium in februari 1956.
Breznev is een zeer nauw medewerker van Chroestsjov sinds 19̂ *6.

H.C deelt mede gelezen te hebben, dat de V.S. toegeven dat er gespioneerd
is boven Rusland. Van wie de opdracht is uitgegaan is nog niet duidelijk*
Men had wel gezegd dat de opdracht niet van een regeringsinstantie is
uitgegaan.

PH.BVD merkt op dat de zin, zoals deze gesteld is in Maandoverzicht nummer
3 op bladzijde 8: "P.S.P. en S.W.P. vormen wel duidelijk een hinderpaal
voor de communisten". de indruk zou kunnen geven als zouden SffP'ers geen
communisten zijn.
PH.B zal hier aandacht aan schenken.

H.D heeft gesproken met de heer van de Rijksluchtvaartdienst
betreffende de sabotage aan boord van de Hugo de Groot. Nog steeds is niet
duidelijk wie nu wat gezegd heeft. Men zit kennelijk met het gehele geval
in zijn maag. H.D wil voorkomen dat men zegt dat de B.V.D. opdracht heeft
gegeven tot een nader onderzoek. Tot nu toe is er nog steeds niets ge-
beurd. Het onderzoek zou opgedragen zijn aan de Dienst Luchtvaart van de
Rijkspolitie, maar de heer heeft niets geëntameerd, omdat hij
wachtende is op een opdracht van de Raad van de Luchtvaart wat nu onder»
zocht moet worden*

9 mei 1960.



OCHTENDBESFREKING op dinsdag 10 mei 1960

Aanwezig: PH*BVD - &£& -P&.S - IUSr ~ KB/3' - EB>4f

Afwezig : H*BTO - oyj -

Ho t ui en gisteren: L
H.D zou gaarne de k* zin van de laatste alinea veranderd willen zien in:
"H. D wil voorkomen dat men zegt, dat de B. V. D. nu de zaak in handen ia
gegeven en niet opschiet met zijn onderzoek".

KB/N deelt mede, dat (WW) bij Wagenaar is geweest en aan hem
heeft gevraagd het Internationale Contact Bulletin niet uit te geven-,
althans de uitgifte uit te stellen* Over de redenen waarom hij dit met
zoveel nadruk verzocht kon hij zich niet uitlaten. Die liggen dus vermoe-
delijk in het verhandelde op de 3̂  partijen Dijeenkomst te Praag, waar-
over wij maar gebrekkig zijn ingelicht.

EL.D deelt nog mede naar aanleiding van het spioneren van het Amerikaanse
vliegtuig boven Rusland, van de heer voor de VARA-microfoon
in een commentaar een verwijzing te hebben gehoord naar de in Nederland
bekende spionage-activiteit van Russische zijde, waarbij hij het geval
van de uitzetting van de Russische militaire attaché c.s. noemde. Men had
een dergelijk commentaar uit deze hoek niet verwacht*

PE»BVD heeft hedenmorgen een bespreking met de Minister»
H.D vraagt i.v.m. de persoonsdossiers of er bezwaar tegen is dat even-
tueel de speciale ontslagregeling met Sociale Zaken ter sprake komt»
Na enige discussie acht men het beter het dossier eruit te laten, waarin
deze regeling voorkomt, omdat er geen speciale redenen aanwezig zijn om
hierover te spreken*



- 2 -

H.KA heeft een brief voor zich van Minister Toxopeïïs., waarin deze zegt:
met belangstelling kennis genomen te hebben van het Panorama, tweede
helft 1959» Met de opzet gaat de Minister accoord.
Minister Toxopeüa wil nog nader ingelicht worden over:
De opbouw van de sectie Chinezen en de door deze sectie te verrichten
werkzaamheden en
de bijdrage aan de totstandkoming van de studie "Current security
threate arising from communist activities in NATO countriea".

10 mei 1960.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 11 mei 1960

Aanwezig: PĤ BTO -JKKA - OVJ - ,«23' -.ff.'D - JEB̂ G

Afwezig : Ĥ BVD - H*6

PH*B overhandigt het verslag van BCP over zijn vorige bezoek aan Bruaael.

PHJB overhandigt een door BOG afgedaan stuk van een Duitser die in 1935
ia geëmigreerd naar Zweden en nu net een oplossing van het Jodenvraagatuk
komt.
H.KA heeft dit stuk gezien en deelt mede dat intussen gebleken is-, dat de
betreffende Duitser gek is.

H.D wijst op de z.i. onboyoageaée gang van zaken op Buitenlandse Zaken
t.a.v. het bezoek van de handel emissie aan C SE. (notulen 11-4-1960). Op
k april was een uitnodiging door de Tsjechische gezant in Den Haag over-
handigd. Op 5 april telegraf eerde Buitenlandse Zaken naar H*M. Zaakgelas-
tigde in Praag met het verzoek atappen te willen ondernemen tot het orga-
niseren van een bezoek van een handelsmissie naar CSE. Op 8 april, zond
Buitenlandse Zaken wederom een telegram, waarbij zij hun verzoek intrek-
ken, met de mededeling dat reeds op 4 april de Tsjechische gezant een uit-
nodiging had overhandigd»

vindt de interval tusaen 4 en 8 april wel wat lang, vooral daar de
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gehele zaak door één bureau, namelijk Oost-Europa van de Directie Europa
ia behandeld»
PH*B merkt op, dat het niet zal liggen aan de heer , want deze
betoont zich zeer actief.

PSJ3VD vraagt of alle a klaar ia voor de bijeenkomst van de Kamercommissie
hedenavond om 20*00 uur. De zaak is goed voorbereid bij Minister Toxopeïïa,
die heeft gezegd dat hij het begreep en dat hij de zaak zal voordragen
zoals wij hem hebben gevraagd.
PH*BVD geeft een kort overzicht van hetgeen vanavond behandeld zal wor-
den.

11 mei 1960.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 12 mei 1960

Aanwezig: Ptt*BVD - tt.XA - 9VJ - P5JB - H.D - KB/& - KB/lf

Afwezig : B»BVb -

PH.BVD doet mededeling van het bezoek van gisterenavond van de Tweede
Kamercommissie voor de B.Y.D.
Aanwezig waren Minister Toxopeüs, de fractievoorzitters Romme, Oud,
Burger en Tilanus en de secretaris der commissie, de heer . De
heer Bruins Slot heeft verstek laten gaan*

1. Men is begonnen te spreken over de betrouwbaarheidsonderzoeken van D
en de methode waarop deze gegevens worden geëxploiteerd»
Ter toelichting van een aantal tevoren klaargemaakte concrete geval-
len is eerst DOB1 binnen geroepen. H.D vertelt dat DOB1 over het alge-
meen duidelijke belangstelling heeft aangetroffen. Hij heeft gesproken
over:
a) een geval van een sollicitant naar een C-functie op het Ministerie

van Landbouw, die de BVA terecht had geweigerd op grond van het
feit dat hij drie jaar tevoren nog CPN-lid was. Nadat de sollici-
tant een request aan H«M. de Koningin heeft geschreven, heeft
Minister Manaholt hem toch genomen.

b) het geval van een taakanalyst bij Binnenlandse Zaken, vroeger CPN-
lid geweest. Het E IX-onderzoek bracht aan het licht dat betrokke-
ne in vorige werkkringen frauduleus was opgetreden ten opzichte van
zijn werkgevers. Dit is dus een voorbeeld dat een politiek onder-
zoek criminele gegevens levert.
In de discussie kwam naar voren, dat het niet zo zeer ging om wat
de EVD deed, maar om de manipulaties van andere instanties met de
gegevens van de BVD, die zich hierdoor in situaties geplaatst
zagen, waaruit zij niet steeds een goede uitweg wisten te vinden»

Vervolgens kwam DVE1, die het volgens H.D in het begin wat moeilijk
had, omdat hij niet geweten had wat er vóór geweest was. DVE1 heeft
de zaak van een oud-politiek delinquent bij het Nederlands Luchtvaart-
laboratorium toegelicht* De heer Burger had gezegd in Dordrecht te
hebben gemerkt dat de ex-politieke delinquenten elkaar opzoeken, waar-
op S»BVD had geantwoord dat dit een gevolg is van het feit dat wij ze
laten liggen, waardoor zij op een hoop worden gedreven. De Kamercom-
missie waa weer zeer verheugd te horen dat wij het rechtsextremisme
behoorlijk gepenetreerd hebben.

De heer Homme had aan DVE1 gevraagd of wij adviezen geven. DVE1 had
uitgelegd dat als het om eenvoudige routine onderzoeken ging, deze
adviezen werden gegeven door de BVD-gesprekspartner van de betreffende
beveiligingsman, dus een van zijn ondergeschikten; dat als de zaak
iets ingewikkelder is, hij het zelf doet; als er een netelige kant
aan zit, hij de zaak aan zijn afdelingshoofd voorlegt en als het een
beleidstaak wordt, deze er mee naar de Dienstleiding gaat»
Na deze gevallen van D wilden zij er verder geen meer horen*

2. De heer Burger had gezegd het interessant te hebben gevonden dat de
vergadering niet in de Tweede Kamer, maar bij de BVD had plaatsgevon-
den, omdat hij nu ambtenaren van de BVD had leren kennen, zoals BAB
(vorige maal), DOBjt, DVE1 en K Uil 1 (sub 3). Hij vond dat deze men-
sen een uitstekende indruk maakten en vroeg hoe wij aan ze kwamen.
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H.D vindt het bijzonder gunstig, dat een paar van zijn sectie-chefa
hun. gezichten hebben kunnen laten zien, omdat zij per slot de mensen
zijn die voor een belangrijk deel de exploitatie van de gegevens
hanteren.
De Kamercommissie heeft de kwaliteit van de mensen die hiermee belast
zijn kunnen zien en omgekeerd hebben zowel DOB1 als DVE1 het een aardige
ervaring gevonden*
H.D merkt op, dat zoals gewoonlijk het ook gisteren weer de kant uit-
ging dat mensen die over de beveiliging gaan nadenken "plus royaliete
que Ie roi" worden.
H. D heeft DOBt gevraagd vast te leggen voor later, wat Minister Toxo-
peïïs heeft gezegd in geval van een clearance van iemand die onder
het Ministerie van Defensie thuis hoort. Als de Minister van Defensie
iemand waarvan het onderzoek niet goed is uitgevallen toch zou aanstel-
len, heeft Minister Toxopeüs verklaard een dergelijk geval in de
Ministerraad te zullen brengen, hetgeen kennelijk de bijval van de
fractievoorzitters had*

PH»BVD vermeldt nog, dat het «maogelijte waa geweest de heren duidelijk
£*• c* iin'̂ Brttion dat alfl er bezwaren tegen iemand zijn, je hem̂ el kunt aan-

stellen, maar dat deze persoon de stukken_niet krijgt te zien waarmee
hij kan werken.Xa/s?****'

J. Wat betreft de C-materie heeft H»BVD een kaart van Europa met de be-
dreiging van de Russische en Oost-Duitse diensten toegelicht, de achejs-
artikelen van KB/G zijn getoond en als luisterrijke apotheose het.
inf ra-rood.

k. Op vraag van H. D zegt PE.SVD dat gesproken is over het aantal onder-
zoeken dat de BVD jaarlijks verricht uit hoofde van veiligheid van de
Staat, sabotage enz», dat men hierin geïnteresseerd was, maar dat geen
commentaar werd geleverd»

,**•«**•
5. Verder heeft H*BVD over de emigratie-onderzoeken gesproken, hetgeen

echter niet aansloeg. Bij de presentatie van de D-materie, aldus
PH*BVD, is er geen enkele vraag geweest over de hantering door de BVD,
maar steeda ging het over de hantering buiten de dienst.

6. FE«BVD eindigt met ta zeggen, dat als wij bedenken hoe moeilijk CIA,
M*I»5 en BfV het met hun congres c»q.« parlement hebben, wij ons ge-
lukkig mogen prijzen. Sr was gisterenavond geen wanklank en ook OVJ
bevestigt dat men er kennelijk niet op uit was onaangenaam te zijn.

PE»B vraagt of bekend is of de uitnodigingen van het W.V.V. aan de oude
respectievelijk nieuwe EVC voor Lille zijn aangenomen, hetgeen KB/H ont-
kennend beantwoordt.

PH.B overhandigt het maandoverzicht in de nieuwe uitvoering, waarvan
voorlopig 50 proefexemplaren, alleen voor intern gebruik, zijn vervaardigd,
aan PH.BVD.

PIUB overhandigt het verslag van BCP over zijn bezoek aan Keulen aan
PH.BVB.
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H«D zou bij de eerste regel van de passage over de handelsmissie aan de
CSE willen doen aantekenen dat hij op deze gang-van zaken bij Buiten-
landse Zaken heeft gewezen, omdat wij ons vaak beklagen over de manier,
waarop zij onze zaken behandelen en omdat dit geval demonstreert dat zij
ook op hun eigen terrein weinig efficiënt kunnen werken. Het woord
onbevredigend zou dan ook eerder door "suf" kunnen worden vervangen, daar
geenszins critiek zijdens H.D, de reden van zijn opmerking was.
PH.BVD wil toch graag eerdaags over de z.i. wel onbevredigende gang van
zaken op ons gebied bij Buitenlandse Zaken een plan de campagne gaan
opstellen en zal daartoe gaarne overleg plegen met E.D en PH*D.

Men komt te spreken over de hedenmorgen in de pera verschenen uitwijzing
uit Zwitserland van twee Russische diplomaten, die inlichtingen verzamel-
den over militaire radarinstallaties in Zwitserland en raketbaaes in
West-Duitsland. De namen-van de diplomaten en van de betreffende agent
zijn niet genoemd*

PHLJïTO deelt mede, dat hij aan de heer Van luyll heeft gezegd dat hijs «f
overwegend bezwaar tegen heeft dat de heer Jongejans naar Moskou gaat,
waarop Van Euyll had gezegd dit een onplezierig gevolg te vinden van de
goedheid van Buitenlandse Zaken om hun ambtenaren hij ons te detacheren.
Hadat PH»BYB> er evenwel nog op had gewezen dat het feit, dat de heer
Jongejana niet in het bruine boekje heeft gestaan in zijn detacherings-
tijd als te zijn verbonden aan het departement in Den Haag, een extra
risico vormt, begreep Van Tuyll dat hij de plaatsing van de heer Jonge-
jans ongedaan moest maken* Hij heeft gevraagd of er geen bezwaar tegen
waa dat hij over vijf jaar in Moskou geplaatst zou worden*
PH.BVD heeft 4**rop gewezen dat dit einmalig ia, daar wij nu met de heer

verder niet afhankelijk zijji van Buitenlandse Zaken, voor wat be-
treft onze Chinese desk*
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 13 mei 1960

Aanwezig: PjĴ JHTÖ - H-K*"̂  OW*- P̂ dfl BVB"*- KB/tf-

Afwezig : LJHfD -

PH.BVD vult in de notulen van gisteren de passage over de heer Jongejans
aan met de mededeling dat de heer Van Tuyll had gevraagd of wij ook be-
zwaren hadden tegen een plaatsing op een andere IJ. G. -post, hetgeen
PHJ3VD bevestigend had beantwoord» Voor over vijf jaar zal behalve Mos-
kou dan ook een ander I J. G «-station in aanmerking komen»

KB/G en H.D melden een slechte rapportage van zowel de BVt van Philips,
de heer , als ook de I.D. Eindhoven over het volgende geval.
Twee weken geleden is een Nederlands Hervormde jeugdgroep in Berlijn ge-
weest. Jüên der deelnemers, de bij Philips werkzame , is dermate
begaan geraakt met het lot van de Oost-Duitse bevolking, dat hij naar
Oost-Berlijn is uitgeweken, vermoedelijk om daar evangelisatiewerk te
verrichten.
Philips, bij monde van de heer , is bij de recherche in Eindhoven
komen vragen of zij iets wisten over , die niet op zijn werk
was verschenen. Ha langdurig trekken kwam het verhaal er uit en is het
bij de I.D. terecht gekomen. Philips en de I.D. schijnen nu van elkaar
gedacht te hebben dat zij het aan de BVB) hebben gemeld - evenwel het
eerste rapport dat wij over het geval hebben ontvangen was van de I.D.
Heerenveen, in de buurt van welke plaata de predikant van de jeugdgroep
woont. Een dag later verscheen het verhaal in de courant.
H*D wijst er op, dat men bij Philips wél is nagegaan of over
wetenschap beschikte die nadelig zou kunnen zijn en dat men tot de con-
clusie was gekomen dat dit niet zo was. Dit hebben zij dus wel goed ge-
daan.



- 2 -

PH»B deelt mede, dat De Volkskrant de namen geeft van de Russische diplo-
maten die uit Zwitserland zijn uitgewezen, en ^ ,
Verder zijn in West-Berlijn twee rode spionnen aangehouden, één een
Oost-Duitser, die al sedert 1953 voor de Buseen spioneert en de andere
een West-Berlijner.

PS.3 deelt mede dat De Waarheid vermeldt, dat procesverbaal Is opgemaakt
tegen de journalist van Els«vier'a Weekblad, , voor zijn vernie-
lingen op de tentoonstelling van Periklea.
H.KA heeft gelezen dat gisteren op de tentoonstelling van Politeia, dat
in het betreffende blad een crypto oommuniatische organisatie wordt ge-
noemd, vernielingen zijn geconstateerd.

1.D komt terug op de aantrekking van Italiaanse arbeidskrachten in
Nederland (notulen 6-5-1960) en zou er bij voorbaat op willen wijten dat

de verklaringen.
omtrent goed gedrag van de Italianen geen waarde hebben. E.D zou. dus
twijfel willen uitspreken voor het geval een politieke screening hieraan
gekoppeld zou worden.. ....
ffa langdurige discussie, waarbij E JA er op wijst dat in de brief die nu
geschreven wordt nog niet meer dan principes zijn gesteld, wordt besloten
dat overwogen kan worden hierin op te nemeiL dat er bij ons twijfel bestaat
aan de deugdelijkheid van de criminele screening.



OCHTENDBESPEEKING op zaterdag l̂ f mei 1960

Aanwezig; P^SVD - 5-Jfl£ - JUf ~ E*& - H-F̂ - KB/Gf -

Afwezig :

PH.BVD heeft het boek van Constandsei "Achter de schermen van de diplo-
matie" gelezen en verklaart dat hij geen fellow-traveller in de schrij-
ver kan zien*

H.B doet verdere uit de pers verkregen mededelingen omtrent de U-2, dat
een zweefvliegtuig zou zijn, uitgerust met een raketmotor en zijn vlucht
op zeer grote hoogte zwevend zou volbrengen om dan op fietswielen te
landen.
E.D kan zich niet voorstellen dat men een zweefvlucht van 5000 mijl vol-
gens een tevoren gegeven opdracht kan uitvoeren.

PHJBV3) zal straks met Dr. spreken over de politieke screening van
de Italiaanse arbeiders, zoals gisteren ia besproken.
H.KA deelt mede, dat Sociale Zaken onze suggestie voor een aanvulling
t.a.v. een politieke screening heeft overgenomen

mei 1960
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OCHTENDBESPEEKING op maandag 16 mei 1960

Aanwezig: P5*BVD: - KJSA. - OW- EJT<- E^- &ti''- KB/£ -

Afwezig :

PH^BVD deelt mede, dat met Dr. is gesproken over de mogelijkheid
politieke screening (notulen 13-5-1960) te verbinden aan de criminele
screening (mits deze deugdelijK is) teneinde tot een tijdsbesparing te
komen*

H«C brengt verslag uit van de vergadering van het Special Committee.

1.

- 2 -
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8.

H*B Ieeat het slecht gestelde en van de fouten wemelende stukje in
De Volkskrant voor over de "Nationale manifestatie voor het slagen van
de topconferentie".

PH«BVD leest een brief voor van de heer van de Rijksluchtvaart-
dienst, waarin onze hulp wordt verzocht bij het aan de Dienst voor de
Luchtvaart van de Rijkspolitie opgedragen onderzoek* naar de oorzaak van
het verongelukken van de Eugo de Groot (notulen 9—5-1960).
H.D ontvangt het C.O» met vage gegevens»

16 mei 1960.



OCHTENDBESPKEKING op dinsdag l? mei 1960

Aanwezig: PE.BTD - H .KA - ZJF*- E»-€r"̂  $,»"*-

Afwezig :

ï.

H»B brengt verslag uit van wat zich in de B-sector heeft afgespeeld in
het Special Committee in Parijs.

1.

2.

- 2 -
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H.B heeft in de notulen gelezen, dat Minister Toxopeüe over de bijdrage
tot de totstandkoming van de studie "Current Security Threats arising
fron Communist Activities in NATO countriee" wil worden ingelicht en
vraagt wat wij hieraan moeten doen. Dat de Minister het stuk zelf heeft,
daarvan heeft H.B zich dd« 2-5-1960 vergewist.
Wat betreft de wens van de minister om meer te weten over de opzet van
de Chinese aectie, dit zal volgens H .KA, door H»BYD moeten worden gedaan,
daar men niet weet wat H*BVD de minister reeds over dit onderwerp heeft
meegedeeld.

H.B leest uitlating van Minister Toxopeüa voor op het Contact Centrum
op Voorlichtingsgebied, waar hij zegt t "Ik heb niet de indruk dat van de
B.V.D», die de rechtszekerheid vooropstelt, Fouché praktijken te vrezen
zijn".
H.D deelt mede, dat de minister bij die gelegenheid aan het canvassen
waa voor een voorlichter (perschef) op Binnenlands.* Zaken.

l? mei 1960,



OCHXENDBESPHSKING op woensdag 18 mei 1960

Aanwezig: FH,BVD - ̂üT- OT&*^ R̂ < B̂ e" - W- KB/S" - KB/ÏT
^ •

Afwezig

KB/G brengt ter sprake, dat hij van plan is te velde de juistheid te con-
troleren van de indruk die momenteel bestaat, dat er zeer strenge in-
structies uitgaan aan de diverse apparaten van de Russische inlichtingen-
dieneten om hun nek niet uit te steken, waarschijnlijk uit angst dat het
Westen spionage gevallen aan de kaak zal stellen. V/el blijven de via
Oost -Bui t si and werkende apparaten zeer actief, en de verklaring hiervoor
zou kunnen zijn, dat de Rusaen daar niet bang hoeven te zijn voor aan-
branden of persona non grata verklaringen van hun diplomaten.

Het gesprek komt op de vergadering van het Special Committee, waar de
indruk werd verkregen dat de Russische intelligence mensen zich de laatste
maanden van activiteiten onthouden, anders dan het voeren van gesprekken
met journalisten en kamerleden e la . Men vraagt zich af, of
Chroestsjov bevel heeft gegeven.tot tijdelijke inactiviteit en PH.BVD
voegt hieraan toe t om zeker van zijn eigen zaak te zijn als zich een
spionage incident van het Westen zou voordoen.

KB/N spreekt over het grote belang dat gediend zou zijn als het Special
Committee om de tafel ging zitten om een dergelijk verschijnsel, het ver-
minderen van de activiteit van de Russische spionage, te analyseren en
betreurt het, dat hier niet eens moeite voor wordt gedaan. Men is dit met
hem eens, maar wijst er op dat deze materie zich slecht leent tot het
doen van uitspraken in een gezelschap van dit niveau, daar men van een
juiste interpretatie van mogelijke conclusies door de Council niet zeker
kan zijn.

H*B komt terug op de vraag van minister Toxopeus om te worden ingelicht
over de bijdrage tot de tot etandkoming van de studie "Current Security
Threata arising from Communist Activities in NATO countriea:". E.B heeft
hierover met mtjuffrouw getelefoneerd, die zei dat de minister
er van uitgaat, dat hij verantwoordelijk is voor de binnenlandse veilig-
heid en dat hij daarom de door ons opgestelde appreciatie van het Neder-
landse communisme wil zien.
EJï is niet helemaal gelukkig met deze gang van zaken. Dit stuk ia ge-
schreven als antwoord op een bepaalde questionnaire en gericht op een
bepaald doel en kan dus niet zonder meer - zoals H.D suggereert - met een
samenvatting van onze regelmatige rapportage aan. de minister worden ver-
eenzelvigd.

- 2 -
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PH»BVD vertelt In dit verband, dat de minister onlangs bezwaar heeft
gemaakt tegen eventuele besprekingen van BVD-ambtenaren met ambtenaren
van andere departementen over de kwestie van identiteitskaarten, omdat
als gevolg hiervan hij voor een fait-accompli (bijvoorbeeld wederinvoe-
ring van een persoonsbewijs) gesteld zou kunnen worden binnen een terrein
waar hij voor het beleid verantwoordelijk is»
OVJ ziet niet in waarom BVD-ambtenaren geen besprekingen kunnen voeren:
de minister komt er immers niet aan te pas, voordat er beslissingen wor-
den genomen.



OCHTENDBBSPEEKING op donderdag 19 mei 1960

Aanwezig: PjJJWD - KJ&"- OV̂ ' Ĥ B̂ HyCK'- H.JK- KB/Sr--

Afwezig : "'

H.KA heeft gisteren van mejuffrouw gehoord, dat de vraag over de
bijdrage aan het NATO-stuk Cnotulen 17-5-1960), uitsluitend van de
secretaris-generaal afkomstig waa en dat er totaal niets anders achter
steekt dan interesse voor de vruchten van onze arbeid. 0.0,8e V. noch de
minister hadden iets met het verzoek te maken.

H.KA heeft gisteren de ochtendzitting van de bijeenkomst van beveili-
gingsfunctionarissen van bedrijven en departementen bijgewoond. De heer

hield een inleiding over algemene beveiliging, *s middags
de heer over anti-spionage beveiliging en een volgende keer zal

nog over anti-sabotage beveiliging spreken.
H.KA vraagt zich af, of het wenselijk is dat " zulk een alge-
meen onderwerp behandelt. In de discussie werd hij gedrongen op een

- 2 -
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terrein, dat hij niet geheel beheerst en ook niet kan beheersen en
waar dan ook vaak de beantwoording van vragen overnam»
H.D wijst er desgevraagd op, dat dit een instructie bijeenkomst was en
dat als K.0»-man heeft gesproken, nadat hierover tevoren
overleg met H.XO ia gepleegd.
Men vraagt zich af, of in dergelijke gevallen de figuur van een uit de
betreffende afdeling afkomstige discussieleider gewenst is, die met
zijn practische wetenschap de theoretische kennis van de K.O. inleider
aanvult.
Bij een gesprek hierover zal in ieder geval HJCO aanwezig moeten zijn.

Gisterenmiddag had de vergadering van de Commissie plaats.
H.KA heeft meegenomen een ontwerp-besluit houdende nadere wijziging van
het vreemdelingenreglement, dat met grote spoed in de ministerraad zal
worden gebracht.
Hierin is opgenomen:
1) de verplichting dat iedere vreemdeling in het bezit is van een iden-

titeitspapier, dat hij altijd bij zich moet dragen en desgevraagd
tonen aan een ambtenaar als bedoeld onder art* 28, zomede aan degene
die hem nachtverblijf verschaft, en

2) een verplichting voor vreemdelingen die voornemens zijn langer dan
acht dagen in Nederland te vertoeven, zich binnen acht dagen te mel-
den bij de met het vreemdelingentoezicht belaste autoriteiten. Als
men in een hotel logeert, neemt het hotel dit over.

Men heeft niet het idee, dat in de praktijk hier veel van terecht zal
komen.
Discussie over de sterkte van de vreemdelingendiensten van de politie.

19 mei 1960.



OCETEWDBESPEBKINa op vrijdag 20 mei 1960

Aanwezig: IĴ BT" - Qy*< E^B^ £*&*- T&Sf'- p/tT"- KB/W

Afwezig : HfrgyP - PH.BJö»'

KB/N licht de inhoud van zijn dagstaat toe.

H«3 werd gisteren geattendeerd op een verhaal in Neuee Deutschland, waar-
in werd beweerd dat zijn instrumentarium aan een aparte parachute
heeft neergelaten en een beschrijving werd gegeven van de mate van bescha-
diging van dit instrumentarium na landing op terra firma. H.B ziet hierin
een mogelijke aanwijzing voor de mal a fides van . Men verdiept zich
in de raadselen van h«t héle incident.

H.D hoorde dat in de courant heeft gestaan dat een man ia gepakt, die de
K.Ii»M* opbelde om te zeggen dat er een bom in het vliegtuig was aange-
bracht. De K.L.M. heeft het verhaal duur gebracht, waarschijnlijk ter
afschrikking van andere practical jokers.

H*B ziet in de courant dat de Engelsen weer een defector hebben, een
Russische mijningenieur. Hij vertoefde met een gezelschap bij de Schotse
afdeling van de Britse bond van mijnwerkers en zou tot zijn besluit zijn
gekomen na gesprekken met oude Russische emigranten in Edinburgh.

20 mei 1960.



OCHTENDBESPREKING op zaterdag 21 mei 1960

Aanwezig: P B ^ - B j - £*<• K^gf - H,G - H*ff"- KB/tf- KB/fi"

/
t _ -

Afwezig :. ÏLJBTO - W
•«f-»" — '"

H.C heeft van de heer bericht gekregen, dat een langdurig
verblijf van 250 Spaanse textielarbeiders in Twenthe te verwachten is*
De heer stelt zich voor de aangelegenheid op dezelfde manier te
behandelen als die van de te?;erketelling van Italiaanse arbeidskrachten

H.C doet mededeling over een door Mr.! . oijeengeroepen vergadering
op 8 juni a.s. over de wenselijkheid van meer toezicht op Algerijnen in
Nederland.

H.B ziet in De Waarheid, dat opnieuw beslag gelegd is op gelden van de
communisten - ditmaal van de Bepenak (ƒ18.000.--).

Verder bericht De Waarheid, dat de journalist RODERMOND zou hebben toege-
geven dat hij de foto's op de tentoonstelling van Perikles zou hebben be-
klad (notulen 6-5-1960). De Officier van Justitie weigerde evenwel dit
te bevestigen.

H.B komt te spreken-over het gebrek aan succes waarmee zijn en A.Z.'s
pogingen zijn bekroond om een middelbaar ambtenaar aan te trekken voor
afdeling B. H.B vraagt zich af of wij niet - willen wij een behoorlijke
selectie kunnen toepassen - onder onze eigen naam moeten adverteren.
Alle mogelijke andere wegen en middelen blijken al te zijn geprobeerd,
zonder resultaat.
H.KA is blij, dat H.B het onderwerp opbrengt en zal het maandagmorgen
met PH.AZ ter sprake brengen.

H.D zag in de courant, dat in de Duitse Bondsdag vragen zijn gesteld
over het bedrag, dat Joop ZWART heeft ontvangen voor het onderzoek inzake
Oberlander.

21 mei 1960.
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OCHTJSNDBESPHSKING op maandag 23 mei 1960 (]

- H.KAX-

*

Aanwezig:

Afwezig :

H.BVD deelt mede, dat de heer Jongejans niet inziet, waarschijnlijk om-
dat hij niet over feitelijke gegevens beschikt, waarom het een bezwaar ia
dat hij naar Moskou wordt uitgezonden. H.BVD heeft hem geraden zich in
verbinding te stellen met GR en kennis te nemen van alle incidenten, ook
tegen hoger geplaatste diplomatieke ambtenaren^ in Moskou,gericht.

Wat betreft de toekomstige werkwijze van de sectie K/CH deelt H.BVD mede,
dat de dienstleiding heeft besloten dat deze geregeld om de tafel zal
gaan zitten met KB/G en C, KB/N en B en eventueel E, waarbij K/CH alle
gegevens op tafel zal leggen (die eventueel reeds eerder zijn gedistri-
bueerd).

K/CH wordt dus in de Dienst geïntegreerd, zodat aan de ene kant er niets
gebeuren kan, dat aan de aandacht van de rest ontsnapt en aan de andere
kant er uit de gehele dienst support komt voor K/CH.
Vanmiddag zal de eerste bespreking plaatsvinden om 13.30 uur, waarbij
aanwezig zullen zijn: H..C, KB/G en KB/N, terwijl in de toekomst BAB de
aangewezen persoon zal zijn die voor B aan de bespreking deelneemt.
De conclusies zullen worden vastgelegd, ook ten behoeve van B, die van-
middag geen afgezant bij de bespreking heeft.
H.KA zal met het oog op de personele kwesties, die bij de bespreking naar
voren kunnen komen, vanmiddag eveneens aan de bespreking deelnemen*

KB/N deelt mede, dat de vergaderplaats van de C.P.H. in Aerdenhout van-
daag wordt bekeken. Het is zo, dat Paul de Groot van een van zijn reizen
terugkerende, heeft gezegd dat het momenteel mogelijk is dat als men
tegenover een gebouw zit, men zonder draden etc. de gesprekken in dat ge-
bouw kan afluisteren.

H.BVD vraagt of in de Nederlandse pers tot uiting is gekomen, dat men
zich bewust is van het fundamentele verschil tussen spionage door iemand
als en het spioneren onder diplomatieke cover, zoals de Russen
doen. De eerste stelt voortdurend zijn leven in de waagschaal, terwijl
men via de tweede methode nooit enig risico loopt.
OVJ vertelt van Jhr. gehoord te hebben, dat van alle ambassades
de Chef de poste en zijn tweede man waren uitgenodigd om de wrakstukken
van de U-2 te bezichtigen. Van alle NATO-landen hebben de chefs de poste
verstek laten gaan en alleen hun tweede man gestuurd. Zodoende heeft de
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heer de zaak goed kunnen bekijken en zal er een uitvoerig rapport
aan Buitenlandse 2aken over schrijven. De heer , die uit de vliege-
rij komt, had verklaard de toestand waarin het toestel zich bevond, niet
te kunnen rijmen met de verhalen over de manier waarop dit naar beneden
zou zijn geschoten*



OCHTENDBESPRSKING op dinsdag 2k mei 1960

Aanwezig: KJ&f - ^8-^3t - ?*€ - KB/G -

Afwezig : ÏUJWD - PJUS^D -
•r -

Discussie over het gisterenavond in het kader van een regeringsuitzending
door de P.S.P. uitgezonden klankbeeld over de B.V.D., dat uiterst beledi-
gend voor ons is>$rëxx£xx»pe£&eK:&fi3a&

KB/N licht de inhoud van zijn dagstaat toe en wijst er op, dat het z.i.
gewenst is dat de regering wordt ingelicht dat hier getracht wordt bepaal-
de argumenten samen met het N.V.V. te exploiteren»

H.C doet mededeling van een bericht, dat de Oostduitsers met de
N.V. Arbeiderspers een advertentie campagne hadden opgezet, die echter
na de gedragingen van Chroestajov op de top conferentie door de directie
van de Arbeiderspers is geannuleerd.

PH»B vestigt de aandacht op een interessant artikel in Compendium (Buiten-
landse Zaken) van l? mei 1960 van Baldwin in de New Tork Times, over
luchtverkenningen achter het Ijzeren Gordijn.

H.C vertelt van een Nederlands luchtmachtofficier, die met een sergeant
in de trein zat en achter een man waa aangegaan, die hem geruime tijd,ge-
fixeerd en de conversatie afgeluisterd zou hebhen»

24 mei 1960-



OCHTENDBBSPREKING op woensdag 25 mei 1960

Aanwezig: EBsfi - E.KA -

Afwezig :

Op vraag van PHJ3VD deelt H .KA mede, dat de tekst van het klankbeeld over
de B. V. D. van de P.S.P. (notulen 24-J?~1960) is opgevraagd en dat H*KO
deze uit Hilversum zal ontvangen. "X.
PH*B vestigt de aandacht op het redactionele artikel in het £k£emeen
Handelsblad van 24 mei naar aanleiding van deze uitzending, getiteld
"Te gortig", waarin het misbruik maken van de zendtijk door de P.S.P.
streng wordt veroordeeld»

brengt naar voren, dat H*EVD bij het bericht over Sukarno van de
KB/N dagstaat een aantekening heeft gemaakt, dat dit mogelijk iets voor
Buitenlandse Zaken -is.
Na discussie wordt besloten dat B de melding zal doen, waarbij zal wor-
den nagegaan of Dr. van Buitenlandse Zaken nog; steeds de tussen-
persoon is voor Indonesische berichten

PÏÏ*B vestigt de aandacht op een artikel in De Waarheid, dat bij monde van
de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland de Nederlandse
regering een paspoort heeft geweigerd aan Joop WOIflg, waarbij als argu-
ment wordt gebruikt dat men vermoedt dat hij in het buitenland handelin-
gen gaat verrichten, die in. strijd zijn met de openbare rust, orde en
veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden»
Wij hebben op 13 oktober j,l. geadviseerd de pas niet te verlengen, maar
in te houden, aldus PH*B. Wij hebben hierbij aangetekend, dat wij gezien,
de huidige ontwikkeling contre coeur vasthielden aan de paspoortinstructie-



- 2 -

Zondag a.s. zal de Vredearaad bijeenkomen in Stockholm, aldus PH*B,
waarbij het Russische standpunt zal worden gevolgd van de veroordeling
van de Amerikanen inzake net vliegtuigincident*

H.D heeft gisteren bezoek gehad van KLZ van de Commissie 2.
van de Verenigde Chefs van Staven. Overste deelde mede, dat
staatssecretaris Calmeijer was geïnteresseerd in het 1TATO confidential
stuk G-M (60) 171 Threats to the aecurityof classified informatica in
NATO diplomatic missions in Iron curtain countries, en was van mening
dat aan de hand hiervan actie genomen moest worden en men kwam nu vragen
wat dat kon zijn*
Overste had in gedachten,dat het stuk gebruikt kon worden
voor briefing. Verder vroeg hij zich af of het een goed idee zou zijn als
de staatssecretaris aan de Minister van Binnenlandse Zaken zou schrijven,
die dan het nodige in de civiele hoek zou moeten laten verrichten.
H.D heeft gezegd dat als de staatssecretaris iets wilde bereiken hij
moet beginnen bij zijn collega's van de grote ministeries, die met COSMIC
en Oost-bloc zaken te maken hebbent Buitenlandse Zaken, Economische Zaken
en Landbouw. Het schrijven van een brief, aan minister loxopeua zou weinig
resultaat hebben, had H.D gezegd, maar als staatssecretaris Calmeijer
zijn suggesties eens in de kabinetszitting naar voren zou willen brengen,
zou ons dit niet onwelkom, zijn»
H.D is van plan om dit gesprek in het kort mede te delen aan de heren
van het Informeel Overleg, opdat dezen niet het gevoel hebben dat er
achter hun rug met sectie 2 van het V.C,S. zaken bekokstoofd worden*

25 wi 1960.
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OCHIENDBI3SPH3KING op vrijdag 2? mei 1960

Aanwezig: j^SVC"- PJkSVÏ) - E.»- EUÖ* E.D -

Afwezig : H^JCÉr - <JW

K»BTO heeft dinadag de heer Tan Elaevier»a Weekblad op bezoek
gehad, die vroeg om gegevens over Buaaische spionage in de Westerse wereld,
H.BVD heeft hem verteld over de omvang van deze spionage en heeft hem
via H.KO een stapel "Somertjea" Cspionagevallen) doen toekomen.

H-KO heeft woenadag, vlak voor sluitingstijd, de gegevens en de band van
hét PSP-klankbeeld ontvangen. Dit aal nu circuleren en worden aangeboden

g e o het juist is om daarnaast onze milde houding t.a.v.
dePSP uiteen te zetten. Hierbij zullen wij v,el vermelden, dat ons be-
kend is dat de leiding van de PSP contacten met de Russen heeft.
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H.B zal de PSP-bundel, voor wat betreft onze policy t.a.v. de PSP aan
E.BVD doen toekomen.
Verder vraagt H«BVD of wij geraadpleegd zijn over de vraag of de PSP
zendtijd moest hebben. Nadat de regering bovengenoemde inlichtingen heeft
ontvangen, wil E.BVD aan Mr. van de Programma-Coördinatie-
commissie een en ander mededelen, en tot grotere voorzichtigheid manen
t.a.v. het verlenen van zendtijd.

E»BVT> overhandigt «en brief aan EB/G, zijnde een klacht van
bij Z.K.E, Prins Bernhard.
De secretaris van de Prins stuurde de brief aan H»BVD toe met het commen-
taar dat volgens hem de man gek ie.

Een andere klacht op het gebied van emigratie heeft Z.K»R» bereikt van
een heer
H*BVB> heeft Mr» reeds gezegd dat hij dit geval niet bij de BVD,
maar bij de regering moest voorbrengen, waar wij al jaren in een con-
flict met de regering liggen over het doorgeefbeleid t.a.v* emigranten.
H*D zal de zaak nagaan.
E.BVÏÏ-WÜ deze zaak dan tegelijkertijd aan Minister Toxopeua voorleggen.

E.D komt terug op het verzoek van de Rijksluchtvaartdienst om hulp bij
het onderzoek naar de oorzaak van het verongelukken van de ttugo de Groot
(notulen 16-5-1960).
Eet oorspronkelijke bericht over sabotage is afkomstig van een artikel
in Le Monde van destijds, waarbij speciaal een Irakees werd genoemd.
Hiernaar zal H*D dus navraag doen. Een tweede punt waarnaar H.D zal in-
formeren, is de ploeg die Feisal zou hebben, vermoord. Wat verder H.D is
opgevallen, is dat van de Egyptische schermploeg die in het vliegtuig
zat, niet l&n nabestaande iet komen opdagen. Pit is merkwaardig

1.
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/*de argumenten van de BVB prohibitief voor plaatsing in
Moskou, en onderschreef dit.

PH*BVD heeft met de heer over de heer Jongejans gesproken*
Aanvankelijk bleek van zins de decisie over de uitzending van
Jonge jans aan ons over te laten, waarop PE.BVD heeft gezegd dat wij geen
personeelspolitiek van Buitenlandse Zaken kunnen voeren. Wel vond PH.BVD/'
Het ziet er nu. naar uit, dat de heer Jonge jans, waarvan nen het eens was
dat zijn carrière hier niet onder mocht lijden, tweede man in New Delhi
wordt.

PH.BVD heeft een gesprek gehad metQeaeraal . Hij is begonnen met
uiteen te zetten hoe ons het geval ter kennis is gebracht door
de heer en hoe deze na afloop mededeling heeft gedaan van het
bereikte compromis»
PH.BVD had gezegd begrepen menen te hebben, dat er enig gerommel bij de
Marechaussee was ontstaan als gevolg van , waarna hij was gekomen
op het punt van onze verbinding met de Marechaussee. Dat wij zeer goed
bediend werden door Majoor , in tegenstelling tot zijn
voorgangers.
PH.BVD heeft verteld, dat wij een afspraak hadden met 0»0.& W, dat wij
bij de benoeming van een corpschef worden gehoord. Dat dit anders is bij
de Rijkspolitie, maar dat in tegenstelling tot de 2? contacten die wij
bij de Rijkspolitie hebben, wij er bij de Marechaussee slechts 1 man heb-
ben, en dat het ons bepaald niet onverschillig ie wie met de verbinding
wordt belast. Generaal had gezegd dat wij ons altijd tot de Chaf-
Staf kunnen wenden, waarop PE.BVD had gezegd zich op het standpunt te
stellen dat hij alleen met de liaison te maken heeft; dat hij alleen als
hij ontevreden is hogerop gaat, maar zich dan niet tot de Chef-Staf,
maar tot Generaal zal wenden. Crrueraal had gezegd dat er voorlo-
pig geen verandering zou komen, maar dat als hij een opvolger benoemde,
hij de BVD daar niet in zou kennen*
PED-BVD had gezegd dit helemaal niet te bedoelen, maar had gevraagd reke-
ning te willen houden met ons en een redelijk en bekwame officier voor de
liaison aan te wijzen* Dit werd zonder voorbehoud toegezegd.

2? mei 1960.



OCHTENDBESPEEKING op zaterdag 28 mei 1960

Aanwezig: E.BW - PHJHTÖ - H .K* - QfffS' - Z+&"- E^ -
"ST- • • " • j^ x <•-

Afwezig : —

Notulen giateren

PS»BVD, H.C en H.B hebben correctie» en aanvullingen in de notulen aan-
gebracht, die zullen worden overgenomen door notuleerster.

E„B heeft op vraag van E»BVD nagegaan of wij iets te maken hebben gehad
met het verstrekken van zendtijd aan de P.S.P. Eet antwoord luidt ontken-

nend»

38 mei 1960.



OCHZERDBESPREKXNG op maandag 30 mei 1960

Aanwezig: JUjtö) - Pg»Srtïf - 5Jül' - (JSXT. Hi*s - B-nC"'- IT*B̂ - KB̂  - SB/H

Afwezig :

Diacuaaie over da a. a» mutatiea bij de H»X.D.
_ t en da moeilijkheden die ia
Nieuw Guinea op inlichtingengebied te rerwachten £ijn« nu de militairen
daar ook mat aan apparaat komen

reatigt de aandacht op de rechtatreekae apoorwagverbinding Haderland -
Hoakou en neemt aan dat de apouorwegrecherehe ter zake attent, ia*
EB/G rertalt, dat reada maanden gele dan da B.I.B», da B*T.D»f da Hare-
chauaaee en de M«X.D. bij . cijn gaweeat i.r»m. dit doorgaande
rijtuig.
KiJD gelooft, d«t eerder de mareohauaaee dan da apoorwagrecherohe ter sake
attent moet si j n.

30 mal 1960.



OCHTEHDBESPREKIHG op dinadag 31 mei 1960
ƒ
A

Aanwezig:

Afwezig i JJIW
- fyft^~ H>B-

EJÏVD komt net het invulbiljet yoor de rolkatelling ter tatfel. Be bege-
leidende inatruotie voldoet weliawaar voor het lagere personeel, maar
niet voor het AUBOBA gezelschap en Hogelijk ook niet Toor nog andere
hoofdaabtenaren»
Het gaat om het opgeven van de rang, afdeling waar men werkt en de be-
schrijving der werkzaamheden* Toor de dienstleiding zou de term Baadsad-
viaenr in Algemene Dienst kunnen worden gebruikt, werkzaam in het Kabinet
en de minister van raad dienend in beleidsvraagstukken.

PH*B vertelt, dat het kort geding van De Waarheid is voorgekomen en dat
donderdagmorgen de uitspraak ia*

Fff»B vestigt de aandacht op het overlijden van E ver t Termeer. Als opvol-
ger worden Suurhoff en genoemd*

en KB/ït doen mededeling van de P,B. vergadering van de C.PJT., waar
uitsluitend over de defensie-not& is gesproken. Hét is opvallend, dat
Paul de Groot bijzonder agressief is. "Coëxistentie kan alleen lang* de
weg van de klassevtrijd verkregen worden", aldus de nieuwe lijn. De
geest van vóór de top-conferentie is verdwenen. In een D .B»- vergadering
heeft Paul de Groot gezegd, dat van nu af aan in Nederland de MAO-lijn
gevolgd zal worden*
Men ia het er over eens, dat Paul de Groot eindelijk weer het klimaat
heeft gevonden dat hem ligt*

31 a»i 1960.


