/7
OCHTENDBESPREKING op zaterdag 1 • oktober I960

Aanwezig:
Afwezig :H

PE.BVD heeft gisteren op de CYIN-vergadering de zienswijze voorgelezen van
de vooraanstaande communist die de motieven weergeeft waarom men tot de
communistische partij toetreedt. Op verzoek van PH.BVD leest H.B het verhaal voor de aanwezigen voor.
PH.BVD deelt nog mede, dat de beer
op de CVTN-vergadering had gezegd dat hij het woord "ideologisch" genoemd in de kop van de bijdrage van
de B.V.D. in het geachil Sowjet Unie - China, niet juiat vond en dit niet
wilde gebruiken. PH.BVD heeft - zonder een tweede geval
te willen
ontketenen - gezegd dat de B.V.D.-bijdrage in ieder geval in zijn geheel
moet worden opgenomen.
In aansluiting hierop zegt H«B een atuk te hebben gekregen waaruit op te
maken valt dat MAO Tae-tung aan het ombuigen is. MAO verklaarde namelijk
dat een vreedzame coexistentie al tijdens de burgeroorlog bestond.

H.C heeft van Buitenlandse Zaken een visumaanvrage ontvangen van de
Bussische hygie'nist
die een fellowship van de OEES heeft gekregen
om een cursus in sanitaire techniek te Delft te volgen, van okt.60 - juli
De antecedenten lijken erg veel op die van
, ook een atudent, waarbij
der ervaring werd opgedaan welke wees op een subversieve opatelling,
KB/G zal nagaan of het wenselijk is om
toe te laten.
HC merkt op dat bij toelating van deze Rus Buitenlandse Zaken wel zal reageren zo kort na het geval Smirnov, over de ongewenstheid hiervan.
H.KA leest in de Staascourant de instelling van de Staf voor de Civiele
Verdediging bij het Ministerie van Algemene Zaken. Tot chef van deze staf
is benoemd de heer
. PH.BVD merkt op dat dezelfde personen aangewezen
zijn, die ook deel uitmaken van het Defensie Studie Centrum.
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HD heeft gisteren de heer
bij zich gehad. Hij kwam spreken over
Ir.
:, werkzaam bij de N.V. KKMA
. ED heeft gezegd
dat uit een veiligheidsoogpunt er geen bezwaar tegen was dat
daar
werkte, maar de KEMA had hea er toch maar liever niet, De heer '
vroeg of er van Nederlandse zijde nog stappen zouden worden ondernomen*
ED had laten uitkomen dat er van Nederlandse zijde weinig aanleiding voor
was* Hij had de heer
de raad gegeven om het bij Kuratom voor te
brengen en op deze manier zou dan een Nederlandse uitspraak worden vermeden.
HD deelt verder raede dat op grond van een clausule in het contract van
Petten men daar wel maatregelen kan treffen om in voorkomende gevailen
iemand persona non grata te verklaren. Men kan due in n*et vervolg met deze
mogelijkheid rekening houden.
HD deelt mede dat hij het geval
nog had aangeroerd.
had geen verdere informaties kunnen geven.
had de order gekregen met de indienstneming van
te etoppen, hangende de correspondence
tussen H.BVD en Sassen. Maanden later hoorde
dat men weer was
begonnen met de recrutering en dat
een oproep had gekregen.
1 oktober

1960.

OCHTEHDBESPREKING op maandag 3 oktober 1960

Aanwezig: PH^BT6' - EJSZ - E^B* - H.C"- HJT- KB/6 Afwezig ;

Hotulen zaterdag:
H»B verzoekt de laatste zin van de eerste passage als volgt te wijzigen:
"MAO heeft tijdens de burgeroorlog al eens over vreedzame coexistentie gesproken"
H.D verzoekt de allerlaatste zin als volgt te wijzenr "Maanden later hoorde
dat hij weer kon beginnen met de recrutering, waarbij
een
duidelijke voorkeur had".

H.B leest in de courant dat Britse veiligheidsdeskundigen stukken in handen hebben gekregen die technische gegevens over geleide projectielerkbevatten en die door een functionaris van de Zuid-Slavische ambassade zijn
verloren. Ben privS detective heeft ze gevonden.
H.B vermeldt dit omdat de Joegoslaven blijkbaar zeer verliezerig zijn geworden
- H»B ziet -
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H.B ziet in de courant dat het 11-jarig bestaan van het regime van
MAO Tse-tung is gevierd zonder de aanwezigheid van Russen, maar wel in
tegenwoordigheid van vertegenwoordigers van de satellietstaten. Wei had
Chroestsjov een hartelijk telegram gezonden.

H.KA. deelt mede, dat hij in gezelschap van H5.C, PH.C en KA2
heeft ontvangen, om te overleggen over de laatste brief van
. H.KA
herinnert er aan dat bij de laatste bespreking in Brussel het desbetreffend
artikel 6 van de Ministeriele Beschikking is opgesteld en dat een tekst
is ontworpen voor een circulaire die door de drie Ministeries van Buitenland a e Zaken aan de betrokken IJ.G. vertegenwoordigingen zou worden aangeboden.
De brief van de heer
die vermoedelijk een gevolg is van grote
tegenstand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brusael, auggereert
nu, de tweede alinea van de nieuwe tekst van artikel 6 ale volgt te doen
luiden: "zijn bovengenoemde vreemdelingen aan de visumplicht onderworpen,
dan dienen zij behalve outlasting, 20 uur van tevoren «..". Verder schrijft
: "Indien de B.V.D. echter controle wenst uit te oefenen op de verplaatsingen van al de diplomaten van al de landen van het IJ.G. dan zou nog
moeten onderzocht worden of ze al mogen verstoken blijven van de outlasting
die anderzijds aan de Arabiers, Aziaten en Amerikanen zou toegestaan worden".
Vooral deze laatste alinea geeft H.KA aanleiding tot de bezorgdheid, dat
de gehele z8ne-regeling zal worden getorpedeerd.
Aangezien
zo spoedig mogelijk antwoord wil hebben, heeft H.KA in
zijn antwoord dd. 1 oktober jl. enige data gesuggereerd voor de volgende
bespreking van de comnissie ad hoc*
H.KA memoreert dat deze kwestie in behandeling is geweest bij de commissie
ad hoc, die door de Speciale Benelux Commissie is benoemd ter bespreking
van dit onderwerp. Nil komt deze laatste Commissie binnenkort bijeen, zodat
de commissie ad hoc voordien tot een standpunt moet kunnen komen.
Volgt een discussie over de situatie die zou ontstaan als de regeling tot
stand zou komen zoals het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken dat
blijkbaar wenst.
PH«BVD deelt mede, dat tot hoofdcommissaris te Rotterdam de heer
is benoemd en dat de heer
geruisloos. commissaris in Breda is geworden.
Niet bekend wie zijn opvolger in Eindhoven geworden is.

3 oktober I960,

OCHTENDBESPREKING op dinedag ^ oktober I960

Aanwezig: PH^B75 - H JEST - OVtT'- H.E - H.O'- H.D"Afwezig :

Sprekende over Overste
zegt H.D dat deze doortastend is opgetreden
inzake een klacht van Philips dat de beveiligingsregeling van de Hawk produe tie niet afkwam. De heer
van Luchtmacht zat hier al lang op te
broeden en tenslotte heeft Amsterdam aan Luchtmacht te kennen gegeven dat
zij maar met iets uit de bus moesten komen. Overste
heeft toen,
weliswaar zonder advies van zijn ondergeschikten af te wachten, aan dit
verzoek voldaan.
PH.BVD komt te spreken over de mensen van de State Defense Military Information Control Committee, die in Nederland komen in verband met de Apparaten Industrie Defense Electronics. PH.BVD heeft gevraagd om tijdig van hun
komst in kennis te worden gesteld, omdat hij hen anders niet kan ontvangen<

PH.BVD heeft gisteren de nieuwe voorlichtingsfunctionaria
bij zich
gehad.
Na hem eerst te hebben laten vertellen over zijn taak, heeft PH»BVD aanmerking gemaakt op de behandeling van de zaak
(notulen 28-9-1960).
heeft een brief geschreven aan net dagblad voor de Zaanstreek, waarin hij
zich beklaagt dat hem een visum voor Nieuw Zeeland is geweigerd. Hierop
heeft de hoofdredacteur van bet blad, de heer
, een brief aan de
B.V.D. geschreven met de vraag wat hij hiermee moest doen en deze ingesloten bij een brief aan de heer
:t die hij persoonlijk kent en daarin.
feliciteerde met zijn benoeming bij Binnenlandse Zaken.
heeft de
brief laten liggen en pas na twee weken contact gezocht met de B.V.D. De
volgende dag heeft hij gesproken met H.KA, (notulen 28-9-1960), die hem gezegd heeft dat hij
direct van antwoord moest dienen. Bet resultaat van
de bemoeiingen van de heer
is geweest dat het artikel van
de
dag daarna is afgedrukt in het blad met commentaar van de heer
dat
dit via Binnenlandse Zaken aan de B.V.D. is gevraagd en dat geen commentaar
door laatstgenoemde dienst is geleverd.
PH.BVD vindt dit geen gelukkig begin van de heer
en hij heeft hem
dit gezegd, ook dat hij om te beginnen de voor de B.V.D. bestemde brief niet
had mogen behouden.
had a Is verweer gezegd dat
het artikel
sowieso zou hebben geplaatst.
Sprekende over persaangelegenheden brengt H.C de volgende vraag naar voren.
Bij CR is een verzoek van de heer
binnengekomen t.b.v. de heer
i t voorlichtingsambtenaar van het Ministerie voor Verkeer en
Waterataat, die tevens schrijft voor een groep bladen, waaronder het geillustreerde blad De Spiegel. De heer
vraagt een serie gegevens
over de sterkten van de Russische Ambassades in de Westerse landen.
H.C vraagt zich af of het op onze weg ligt om inliohtingen te verschaffen
aan de heer
- wiens combinatie van ambtelijke voorlichting en
free lance schrijverij hij overigens vreemd vindt - over de sterkte van de
- Russische Ambassade -
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Russische Ambassade in bijvoorbeeld Londen en of de heer
hiervoor
niet verwezen moet worden naar de Britse ambassade alhier. De aard van de
relatie tussen one en de heer
is H.C ook niet duidelijk en deze moet
bij de be si las ing toch een rol spelen* H.C he eft zich er toe bepaald de
sterkte van de R.A. alhier op te geven.
PH.BVD gelooft da* H.C kan zeggen dat
voor wat betreft de ambassade a in andere land en zich tot de USIS moet wenden.
H.C vindt, dat een zaak als deze op een policy level ter aprake moet worden
gebracht, dus de besliesing bij de dienstleiding moet liggen en niet dat
deze op een lijn
;/CH moet worden afgedaan.
PH.BVD he eft gisteren bezoek gehad van Jhc.
, die zich blijkbaar had
vergist in een afapraak met O7Jt van welke omstandigheid PH»BVD heef t gebruik gemaakt hem met H.C en CR1 samen te brengen.

H.B deelt verder mede, dat
vroeg wanneer hij het hem beloofde
exposS over de
!-zaak kon krijgen.
**•
Afgesproken wordt, dat CRD naar Brussel zal gaan om een verhaal af te steken. Hij kan dit combineren met een zaak betreffende de VAR, die hij voor
de Belgen op het programma had staan.

- H.B

H.5 ziet in de courant dat de Guatamalese ambassadeur in Belgie en Nederland in de gevangenis terecht is gekomen wegens heroine-amokkel.
H.B vermeldt een verzoek van de Victoria Biscuitfabriek: om inlichtingen
over de Propaganda voor een Federale Wereld Regeriag, die het bedrijf om
steun heeft verzocht voor haar streven. H»B wil de directeur
opbellen en hem onder het oog brengen dat de B.V.D. nooit inlichtingen verschaft aan particulieren, tevens echter mededelen dat deze organisatie niet
te beschouwen is als een communistische mantelorganisatie.
H.KA is accoord dat de zaak op deze manier telefoniach wordt afgedaan*
H.D doet mededeling van een excursie in het gebouw van het T.C.L. ter bezichtiging van de nieuwe beveiligingsinstallatie aldaar. Deze werkt met
microfoons en luidsprekers in de gang, zodat de bewaker die de ronde doet
in het gebouw, in voortdurend contact staat met de man die in de portiersloge zit. Het werken met deze installatie, die dus eigenlijk een voiledige
"intercom" is, is blijkbaar eeu succes en de microfoons moeten van goede
kwaliteit zijn, daar het geluid uit deze lange stukken gang niettemin zeer
goed door komt. De installatie is aangelegd door een man van Alarma, die
voor zichzelf is begonnen.
H.C deelt mede, dat de ondervraging van juffrouw
voortgang vindt,
in een wolk van parfurn.
Het merkwaardigste wat er tot nu toe is uitgekomen is, dat toen Sen van de
vijf onderzoekers die naar Nederland zou komen (notulen 26-7-1960) in
Kairo zijn visum kwam halen, deze blijkbaar een dermate aangename indruk
heeft gemaakt op juffrouw
, dat zij 's avonds met hem is uitgegaan.
Toen hij had gesproken over de hem te wachten staande eenzaamheid in het
kille Nederland, heeft zij hem de adressen van een aantal vriendinnen opgegeven, waarvan het meerendeel als secretaresse op Buitenlandse Zaken werkzaam is. Aan de ene kant ontvangen wij dus een waarschuwingstelegram
t.a.v. deze heren, aan de andere kant worden zij zo gecajoleerd.
H.KA deelt mede, dat H.C en hij morgen naar
gaan. Het is H.KA gebleken uit ervaring, die hij gedurende het weekend heeft opgedaan, dat het
vlugger is op maandagmorgen naar Brussel te telexen dan op zaterdag een
expressebrief te schrijven.

k oktober I960.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 5 oktober I960

Aanwezig: PH^BVD^- WHf- .Jtif Afwezig : E^SVlf -

PH.BVD is gisteren met KB/N2 en de heer
bij Overste
. geweest om te praten over de moeilijkheden betreffende de operationele beveiliging te Soeaterberg. PH.BVD heeft de indruk dat
- hoewel
natuurlijk nog niet geheel ingewerkt - begrip heeft en er tot een oplossing gekomen kan worden. Wat met
niet te bereiken viel lijkt met
wel mogelijk. Besproken werd wie wat moet doen.
KB/N2 zal vandaag het geaprek voortzetten.

heeft
de sterkte
dat indien
zal worden

gisteren ffK opgebeld over het verstrekken van gegevens over
van de E.A. h.t.l. (notulen 4-10-1960). H.C heeft afgesproken
het niet teveel werk voor CR oplevert, een globaal overzicht
opgesteld*
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PH.BVD heeft gisteren een veranderde en gelukkig uitziende heer
bij zich gehad. Hij kwam vertellen dat hij was benoemd tot lid van het Hof
te Suriname.

5 oktober I960,

OCHTJSNDBESFREKING op donderdag 6 oktober I960

Aanwezig: J?£*B7l> - H^Ki- pjW- H,B"- E.G- H.JX'Afwezig

Notulen dinsdag;
H.D wijst er op dat tijdens het gesprek- met Jhv*
niet ter sprake is geweeat.

de zaak

H.KA brengt verslag uit van de bespreking van de commissie ad hoc in
Brussel over de regeling in Benelux-verband ten aanzien van IJ.G. diplomaten*
: was weliswaar positief, maar wist kennelijk niet hoe hi3
moest laveren teneinde ook zijn Ministerie van Buitenlandse Zaken tevreden
te stellen.
Het ging er dus om of wij moeten volstaan met de Russen, Roemenen en Chinezen (waarbij de Belgen er dan steeds op wijzen, dat alleen de Nederlanders belangstelling hebben voor laatstgenoemden, omdat zij geen Rode
Chinezen hebben) aan de voorgestelde regeling te onderwerpen, of dat wij
ook de andere IJ.G.-landen hierbij moeeten betrekken. De zojuist weer bij
de Veiligheid van de Staat ale hoofd van de opzoekingsdienst aangestelde
heer
gaf ook een positief geluid, maar beslissingen zijn niet genomen omdat de Belgische heren van Buitenlandse Zaken
van te laag niveau waren en hiertoe geen bevoegdheid bezaten.
Een complicatie doet zich voor in de vorm van het CoPoCo (ComitS politique
de coordination), dat voor morgen de kwestie op de agenda heeft staan en
E.KA. heeft de indruk dat dit Comite de pogingen van de Gbmmissie ad hoc
wel de nek om zal draaien.
H.C zet uiteen, dat het merkwaardig is dat krachtens de functionele kant
van de Benelux een aantal vraagstukken de Speciale Benelux Commissie is
toebedeeld, die weliswaar van organisatorische aard zijn, maar ook een
sterk politiek aspect hebben, al hebben zij met de politiek zelf niets te
maken.

'Het bestaan van het CoPoCo betekent, dat
toch ook nog politiek wordt bedreven in de Benelux en H.KA. en H.C denken
dat daar een ander dan
zal zitting nemen, weten echter niet wie.
Het bedenkelijke van de hele gang van zaken is, dat ambtelijk zo'n zaak
op laag niveau wordt klaargemaakt en dat als niemand zijn stem er tegen
verheft, zij ook verder doorgang vindt. De Ministeries van Buitenlandse
Zaken zeggen dat zij met de bijzondere eisen van de veiligheidsdiensten zo
veel mogelijk rekening zullen houden, maar dit is natuurlijk fout - onze
desiderata moeten verdisconteerd aijn in nun standpunt bij de onderhandelingen en ergens moet toch een lijn worden opengehouden naar de politieke
kant van de zaak.
Antwerpen

H.KA is gisteren in de trein tussen/imtBHB en Roozendaal door de Marechaussee naar zijn paspoort gevraagd. Desgevraagd verklaarde de dienstdoende marechaussse, dat dit in opdracht van zijn chef gebeurde. Van twee
- buitenlanders —

- 2buitenlanders in dezelfde coupe nan de Marechausaee de passen mee en
bracht ze pas na een paar minuten terug.
KB/G's paspoort is gisteren voor net eerst bij het verlaten van WestDuitsland door de Duitse passencontrole gecontroleerd en bij het binnenkomen ran Nederland door de Marechaussee.
Men neemt aan dat ergens een signalering aan de gang was, omdat deze gang
van zaken in strijd met de thans geldende voorschriften is.

KB/112 deelt mode, dat de bespreking met de Luchtmacht gisteren vrij goed
is verlopen, er is eigenlijk niets veranderd in onze werkwijze, behalve
dan dat alles op papier komt (notulen 3-10-1960).
KB/N2 heeft gisteren de eerste groep uit Rotterdam gehad en deelt mede,
dat het gesprek zeer plezierig is verlopen, al heeft Inspecteur
(notulen 8-7-1960) aangekondigd dat er wel vragen zijn gerezen, die
dan bij het bezoek van de volgende groep zullen worden opgedist.
PH.BVD had van ELB1 en BPR gehoord over zure opmerkingen zijdens de Rotterdammera.

KB/H2 merkt naar aanleiding hiervan op, dat het C.P.N. partijbestuur is:
bijeen geroepen op 15, 16 oktober en dat als punt 56n op de agenda staat
het ideologische conflict China - Rusland.

Intusaen hoorde H.B, dat Paul de Groot op 3, k of 5 november wil vertrekken, omdat hij de ?e ter plaatse wil zijn - vrijwel zeker bedoelt hij hiermee Moskou. Het is mogelijk dat hij niet alleen, maar met een delegatie
gaat en H*B zal op spoedbehandeling van het rapport aandringen.
PH.BVD heeft gisteren de Jbegoslaviache film
heer
gegeven die er bijzonder blij mee was.

aan de

H.C deelt mede, dat na het verhoor van juffrouw
wel gebleken is dat
er geen aprake is van een incident*
H.C doet verder mededelingen over de zaak waarin het amoureuze aspect prevaleert boven het security aspect, en spreekt nogmaals de hoop uit, dat dit
soort dingen in het vervolg door
zal worden gepreaelecteerd (notulen
30-8-1960),

6 oktober I960.

OCHTJSNDBUSPHEKING op vrijdag 7 oktober I960

iwezig: PIUBVD*"- H.JCA^ OV^-^HyB^- H^CX^H.^Afwezig :

FH.BVD deelt mede, dat ,wij van Mr.
van afdeling Politie van
0.0. en V.f corresponderitie toegezonden hebben gekregen die zich uitstrekt
van mei tot juli, maar daarna is blijven liggen, totdat de heer
blijkbaar plotseling inzag dat hier een B.V.D.-aspect aanwezig was. Blijkens deze correspondence stellen Dr.!
van het Bundes Innenministerium en Dr.]
• van het Innenministerium des Landes Nordrhein/V/estfalen
zich voor van 11, tot 23 oktober een studiebezoek te brengen aan de Directie 0.0. en V. van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van
"Austausch van Verwaltungsbeambten mit Der Niederlande".
Mr.
is door de Nederlandse gedelegeerde in het Comiti voor
Openbaar Bestuur van de WEU", aangewezen als de verbindingsman voor dit
studiebezoek.
Een ambitieus programma voor het bezoek is. overgelegd en wordt voorzover
het de B.V.D. betreft, door PH.BVD voorgelezen.

Aan de andere kant denkt
men te kunnen volst&an met een door H.KO te geven oppervlakkig beeld van
de plaats van de B.V.D. ten opzichte van Politie en Justitie h.t.l.
PH.BVD en H.KA zullen deze zaak nog bespreken, alvorens H.KA de heer
van antwoord dient*
*
PH.BVD is opgebeld door Mr.Mijnlieff die terugkomt op de kwestie van
politie in oorlogstijd. finige maanden geleden heeft PH.BVD hem een NATOrapport, dat een vrij abstracte bespiegeling over dit onderwerp geeft,
doen toekomen.
In beginsel is afgesproken dat op 12 oktober a.s. om 10.JO uur in gebouw
Lassen een bespreking zal plaatsvinden, waarbij van B.V.D. zijde zullen .
deelnemen: PH.BVD, H.B en H.D (PH.BVD beschouwt dit niet als een zaak voor
H.KCP, wil wSl hem er over inlichten) en van de zijde van het Ministerie
Mr.Mijnlieff en de heren
en
.
De andere passagiers in de coupe van H.KA (notulen gisteren) waren Algerijnen geweest, zoals H.KA van de heer Van Hulst heeft vernomen.
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H»B: vervolgt zijn verhaal van gisteren over het Moskouse congress Het ziet
er naar uit dat Paul de Groot in ieder geval niet alleen gaat - vermoedelijk gaat hij «et Wolff.
Verder krijgt men de indruk dat hij nu wel is uitgenodigd, maar dat dit
niet iedere keer het geval is, hetgeen zou kloppen met een bericht van
Trouw, dat slechte 20 partijen zijn uitgenodigd, dus nu eens; deze dan weer
gene.
Verder is op te maken, dat hij misschien in het bezit is van de Chinese
tekst van het manifest van Boekarest, via
, die iedere maand
de ChineSJB vertegenwoordiging bezoekt.
H.D brengt het bericht onder de aandacht dat de huidige vlagofficier materieel als plv. directeur-generaal van de Hijks Luchtvaart Dienst de heer
opvolgt, die over ongeveer twee jaar weggaat.
H.C deelt mede, dat hoofdinspecteur
langs geweest.

uit Hilversum bij CEF is

Overigens bracht
o»a. ter sprake - in het kader van een algemeen gesprek over de uitwisseling van gegevena; B.V.D. - I.D. - dat de
Hilversumse I»D. nauwelijks over enige gegevens beschikte betreffende
. Dit is te verklaren, doorda*
zich eerst sedert kort. in
Hilversum heeft gevestigd en zelf in Laren woont. Het blijft echter een
feit dat t,a»v« figuren als
er wel iets ontbreekt aan de uitwiaseling - bij partijleden of anderszins vindt deze automatisch plaats.
H.B vertelt dat deze - overigens oude - klacht ook destijds bestond
t.a.v. de B-materie. Het instituut BPR is gebruikt om deze klacht op te heffen, met goed gevolg.
PH»BVD vindt toch dat wij eens moeten zien wat wij er aan kunnen doen,
H.C en H.B geven toe dat het natuurlijk mogelijk is meer te doen aan de
"nazorg" - dit kost echter veel tijd en geld, moet worden georganiseerd en
functionarissen moeten er voor worden aangewezen.
H.D belicht overigens het tegenovergestelde aspect, namelijk dat wij gegevens verschaffen in gevallen dat een bedrijf mogelijk voor NATO-opdrachten
zal worden ingeschakeld. Wij horen dan niet meer of dit ook ia gebeurd.
- H,B leest -

H.B leest een groot opgemaakt artikel in De Waarheid voor, waarin bankdirecteur Kohler van de Robaver, die met de missie Hupkea naar Rusland is
geweeat, hoog opgeeft van het Eussische volk, de gelukkige levensomstandigheden, kortom zich geheel dienstbaar maakt aan de Sowjet propaganda.
De uitlatingen van de heer Kohler zouden zijn gedaan tegen een Sowjet journalist •
H.KA wijst er op dat het relaas woordelijk overeenkomt met het bulletin
dat de R.A. hierover heeft uitgegeven (notulen 28-9-1960),

H.KA heeft met Mr*
• gesproken over het op de agenda voor de
Co-Po-Co geplaatste punt van de reiebeperkingen voor IJ.G.-pereoneel.
heeft hem gerustgesteld met de mededeling, dat de Nederlandse delegat ie,
of
, het advies zouden krijgen om
niet in die kwestie te roddelen. Later op de middag heeft
hem
opgebeld om mede te delen, dat de heer
naar die vergadering van heden te Brussel zou gaan en dat hij aan de Nederlandse delegatie was toegevoegd. Hij zou zo goed mogelijk de belangen van de B.V.D.
ook behartigen, tenminste als E.KA. daartegen geen bezwaar maakte. H.KA heeft
dat bezwaar niet gemaakt, maar heeft zich wel afgevraagd wat daarvan terecht moet komen, omdat de belangen van Buitenlandse Zaken gedeeltelijk
tegenstrijdig zijn en
. zich op het etandpunt stelt, dat er naar
een synthese gezocht zal moeten worden tussen de standpunten van Buitenlandse Zaken en de verlangens van de veiligheidsdiensten. De heer
is door H.KA. per telex met het oog op de Co-Po-Co vergadering ingelicht.

7 oktober I960.

OCHTErTDBESPREKING op zaterdag 8 oktober I960

Aanwezig: PHJOTlTL H^JBT'I OW< PSitf - B«fT - Htff^ p/^- KfiX
Afwezig : H^SYIT'
-.

r.
PH.BVD heeft gisteren met H.KO gesproken over het a.s. studiebezoek van de
Duitse ambtenaren. Afgesproken is dat wij hoofdstuk III van het programma,
handelende over de Staataschutz, helemaal voor onze rekening zullen nemen.
Er komen onderwerpen in voor die in Hederland niet bij de veiligheidsdienst,
maar bij Binnenlandse Zaken, Justitie of Marechaussee berusten. Wij zullen
de heren dan evenwel orienterend inlichten en hun eventueel introducties
geven.
Mr.
en het 0.0. en V. komen aan dit onderwerp dus niet te pas. en
als zij aan de bespreking zouden deelnemen, is dit op laag niveau.
De heer
was geheel accoord met deze regeling.
Zij komen op 21 november, de hele dag - ons werd geen keuze gelaten t.a.v.
de datum.

Sprekende over Drs.
deelt H.C mede gehoord te hebben dat deze min
of meer in het vuur is geworpen zonder behoorlijk te zijn geintroduceerd
bij de betrokken chefs van afdelingen op het departement van Binnenlandse
Zaken self. w£l heeft men hem in contact gebracht met een aantal jBejcsorganen.
PH.BVD deelt mede, dat de heer
nu contact heeft met H.KO, die hem
wel in de greep heeft.

H.KA. las vanochtend in De Telegraaf een verheugd artikel dat weer nieuwe
Italianen waren aangekomen. Men vond dat meer en meer Italianen moesten
worden aangetrokken, ook voor het bouwvak.

8 oktober I960.

OCHTENDBESPHEKING op maandag 10 oktober I960

Aanwezig:
Afwezig :

H.B ziet een stuk in De Waarheid, getiteld "Vreedzame coexistentie", dat
waarschijnlijk een bewerking is van het artikel van Ponomarov, dat in
augustus in de Sowjet Unie is verschenen. Het stuk is waarschijnlijk van
de hand van Paul de Groot, al is het niet gesigneerd en zoals wij eigenlijk al dachten, aldus H.B, is het nu wel zeker dat De Groot de Moskoulijn weer volgt (notulen 29-9-1960).
H.B hoorde vanochtend dat een van de dames van zijn afdeling lijdt aan
nekkramp. Daar dit een besmettelijke ziekte kan zijn, zal H.£A aan H.AZ
zeggen dat hij met Dr.
overlegt wat er te doen staat.

De heer
had PH,BVD en EB/G medegedeeld, dat op het ogenblik een
stroom Oost-Duitsers in transit Nederland pasaeert op weg naar Cuba.
H.C en KB/H delen medet dat dit bekend was en PH.BVD zal in deze zin de
heer
. antwoorden.
10 oktober I960*

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 oktober I960

Aanwezig: PlUSVff - E.JUC"- OVtT"- !.»<• E.& "**- H .D
Afwezig :

Terugkomende op het transitverkeer van Oost-Duitsers naar Cuba (notulen
gisteren) spreekt H.C zijn verwondering uit dat
dit gisteren in
deze vorm heeft voorgebracht, omdat hij indertijd een en ander heeft geconstateerd en zich op het standpunt stelde dat hij de zaak zo liet zolang
Buitenlandse Zaken geen definitiever standpunt innam.
PH.BVD is gisterenavond nog door Fonteyn opgebeld die mededeelde dat hij
vandaag naar Luxemburg ging voor de vergadering van de Speciale Commissie
(Benelux), waar dit onderwerp volgens hem ter aprafce zou kunnen komen.
(H.C merkt op, dat het niet op de agenda staat ). Voor zijn vertrek zou
hij van PH.BVD uitsluitsel willen hebben over het volgende, waarbij naar
zijn mening de belangen van K.L.M. en Sabena conflicteren en
hoopte in deze concurrentiestrijd een steentje te kunnen bijdragen om de
K.L.M. te helpen. Hij had namelijk de indruk dat de Belgische dienst op de
hoogte is van alle namen van passagiers die Schiphol in transit passeren
en vroeg of dit door iemand van de B.V.D. werd doorgegeven.
H.C zal zien of dit aanslaat bij PH.C. De enige mogelijkheid ia z.i., dat
de Marechaussee de namen doorgeeft, maar zoals H.D opmerkt, ook deze kan
alleen maar op de hoogte zijn van die gevallen aan wie een briefje voor
overnachting in Amsterdam wordt afgegeven.

H.B deelt mede, dat de nekkramp op zijn afdeling geen nekkramp was.
H.B deelt mede, dat Gerrit BLOH naar Berlijn is waar blijkbaar een bijeenkomst is van een of ander verzetscomitfi. Hij zou na Ulbricht spreken en
H.B vraagt zich af of hem deze eer te beurt valt in verband met de diensten
die hij de illegale KPD heeft bewezen.
Verder gaat Gerrit Blom het weekend naar Luik voor een protest-bijeenkomst
van de V.V.N,, de belangrijkste mantelorganisatie van de K.P.D., waarin
practisch alle KPD'ers zijn georganiseerd. Ook hier krijgt hij blijkbaar
nogal een belangrijke rol toegewezen.

- 2-

H.D deeit mede, dat PH.D een gesprek heeft gehad met de ambtenaar van de
Nieuw Zeelandee Immigratie over het geval
(notulen 4--10-1960), dat
bevredigend is verlopen. De Nieuw Zeelander was langzamerhand geneigd toe
te geven dat het een ongevaarlijk geval was; hij zou evenwel toch goedkeuring in Nieuw Zeeland moeten vragen.
Intussen zal de heer
worden gezegd dat hij een nieuwe applicatie kan
indienen.
Als pikante bijzonderheid vermeldt H.D, dat de Nieuw Zeelander PH.D had
gevraagd hem te willen inlichten omtrent de betekenis van de lettersC.P.N.
PH.BVD deelt nog mede, dat
uit zichzelf aan
heeft gerapporteerd, dat hij in de zaak '
een vergissing heeft gemaakt.
PH.BVD brengt de brief van Sociale Zaken aan Binnenlandee Zaken over het
ombuigen van het emigratie-beleid ter sprake. De heer
had de
brief een typisch boot-af-houden en op-de-lange-baan-schuiven gevondenHJLA. gelooft eerder dat Sociale Zaken misschien denken dat als het aan
Buitenlandse Zaken wordt opgehangen, zij nog enkele jaren de tijd hebben.
De brief is onderweg naar H.D met verzoek om commentaar, aldus H.KA.
H.D gelooft, dat wij daarom het interdepartementale beleid maar zelf moeten starten.

H.D signaleert het NATO-stuk "Action to be taken in the event of disturbances". Blijkbaar was er, toen de NATO in Palais Chaillot zat, een regeling
voor wat er gedaan moest worden wanneer er opstootjes of dergelijke buiten
het gebouw ontstonden, waarvoor een aparte organisatie aangewezen was.
- Deze regeling -

- 3Deze regeling blijft gehandhaafd; in normale omstandigheden zijn Franse
civiele autoriteiten verantwoordelijk, ntaar in oorlogstijd komt zij onder
een militair commando te staan.

OVJ deelt nog mede, dat
had verteld dat Sal Santen en Michael
Raptis geboeid ter confrontatie zijn gevoerd, omdat zij hadden aangekondigd zich tegen de overbrenging te zullen verzetten, dit op advies van hun
raadsheren*
PH.BVD heeft gisteren een gelukkige heer
bij zich gehad, die zeer
gelmponeerd was over hetgeen hij hier had gehoord en heeft gevraagd of hij
iedere keer dat hij uit Moskou in Nederland komt (tweemaal per jaar) bij
one kan rapporteren.

H.KA heeft de heer
aan de telefoon gehad, die verslag uitbracht van de vergadering van het Co-Po-Co (notulen 7-10-1960). Men heeft
daar wat gefiloeofeerd over de discriminatie bij de toepassing van reisbeperkingen voor IJ.G.-diplomaten^ maar men is er niet uitgekomen. De zaak
is nu verwezen naar de Speciale Commiesie (Benelux). S.KA. heeft hier gisteren reeds over gesproken en aan KA2 is gezegd dat hij geen initiatieven
- moet nemen —

moet nemen voor een terugvallen. H.K4. ziet aankoraen dat politieke bezwaren
zullen gaan overheersen en dat deze reisbeperkingen zullen worden afgestemd. Aan de Belgische delegatie is nu een politick ambtenaar, van
Buitenlandse Zaken, toegevoegd, zodat men beter zaken kan doen.
Verder zullen ter eprake komen a) de zone-regeling en b) de numerus clausus. Over de problemen rondom a) is gisteren met Ka2 gesproken, maar hoe
deze Specials Commissie (Benelux) - die bovendien veel te groot is - uit
deze problematiek moet komen, is H«KA een raadsel. De bespreking over b)
de numerus clausus, heeft tot doel een rechttrekking van de bezetting van
de IJ.G.-ambassades, waartoe deze aan een analyse zullen worden onderworpen, hetgeen min of meer neerkomt op een aanval op de Belgen.
H.C heeft ook een telefoon van '
gehad, die vertelde hoe hard
hij had gevochten, maar dat hij er nu ook niets meer aan kon doen. Hij
was bijzonder kwaad op de Belgen, omdat dezen he"m het door hen z:elf ontplooide initiatief inzake een circulaire met notificatie gisteren in de
schoenen trachtten te schuiven.
H.C spreekt over het z.i. principiele bezwaar dat een compromis moet worden gevonden tussen de veiligheidsdiensten en de Ministeries van Buitenlandse Zaken, die het beleid bepalen. H.C zou het veel logischer vindeu
als er een comitS kwam van de veiligheidsdiensten. Dit aanzitten aan de
besprekingen van de gemengde commissie is langzamerhand een farce geworden,
PH.BVD heeft gisteren Majoor
bij zich gehad.'De Marechauaaee was zeer verheugd met de melding van H.KA over de paasencontrSle
in de trein, daar dit voor hen een teken was dat de dienstdoende Marechauasee zijn werk goed had gedaan.

11 oktober I960.

OCHTEMBESPREKING woensdag 12 oktober 1960

\:

Afwezig : gJWP - O.V^J.

EC deelt made, dat de inliehtingen over KIM transitpassagiera aan de Belgen niet van one komen, terwijl de Marechaussee tegen
heeft verklaard, dat ook zij hier niet verantwoordelijk voor zijn. HC gelooft dat
een en ander gebeurt in het kader van een vrij normale wederzijdse bespionering van Sabena en KLM. Wij kunnen er in ieder geval niets aan doen,
tenzij
met duidelijke cijfers komt.

HB deelt mede, dat volgens de New York Times een manier om verrijkt uranium te winnen die in de jongste wereldoorlog ale ondoelmatig is afgeschaft, ie vervolmaakt, zodat ieder niet te achterlijk land nu zonder al
te hoge kosten lid van de Atoomclub kan worden.
De Aiaerikanen hebben de Duitse Regering verzoeht de vinding geheim te
rubriceren.
Het verbeterde procedS is een West-Duitse uitvinding,
Hen dankt dat dit de politieke discussie sterk,zal gaan beheersen.
HD die mededeelt dat dit volgens hem het pro*Le«m
is, waarvoor
de Amerikanen hier zijn geweest om de rubricering te regelen^ is van mening dat het aan BuZa is om uit te maken of de rubricering wel dan niet
zal komen.
Volgt een discussie in hoeverre het zin heeft langer dan twee jaar nadat
een bepaalde uitvinding is gedaan, een rubricering te handhaven, daar de
praktijk heeft uitgewezen dat bij een bepaalde stand van wetensehap binnen deze termijn altijd ook elders dezelfde vinding wordt gedaan.
HD heeft gisteren uitsliutsel van
gekregen op zijn twee verzoeken
(Notulen 21-6-60).
1. T.a.v. het artikel in Le Monde over de verongelukking van de Hugo de Groot,
vertelde
dat na onderzoek gebleken was dat dit niet meer is geweest
dan de "hunch" van een journalist, dat het wel eens sabotage zou kunnen
zijn. Op vraag van PH.BVD zegt HD dat Mr.
na zijn onderhoud

- met HD -

met HD op 13 September j«l» niet meer van zich heeft laten. horen.
PH.BVD zal morgen Mr.
opbellen*
2.

12 oktober

1960.

OCHTENDBESPEEKIHG op donderdag 13 oktober I960

Aanwezig: ^BTlT- EJUf- QJUT- B.B<- 1,6^- E.ff^Afwezig :

H.D deelt aede, dat nu ook een artikeltje in bet dagblad De Typhoon 10
rerschenen ran de hand Tan Reckaan over da zaak VOHK. Hat zi*t er niet
naar uit dat Reokaan geweldig de troa gaat roeren. H.D heeft WE gewaarschnwd, die raadaag naar de heer
toe la.

H.D rerwacht Tandaag beveaiiging ran
ran de data 3 en 4 noveaber
Toor zijn bezoek aan het T.C.L. (notulen 13-9-1960).
PH.BVD sou in de aiddag van 3 noveaber
kunnen ontvangen.

PH*BTO deelt aede, dat op 5 noreaber oa 11.00 «vr het afacheid ran
aajoor
in. de puiat plaats rindt.

PH.BYD heeft giateren de heren HLjnlieff en
. de sectie
BPB laten zien, hetgeen geruatatellend heeft gewerkt (notulen 7-10-1960),
De heer
heeft naaelijk de opdracht op baaia Tan onze gegeTena, een appreciatie te oaken Tan het eoaauniaae.
H.B kreeg ook een reele indruk Tan het geheel.

13 oktober 1960.

OCETENDBESPREKING op vrijdag Ik oktober I960

Aaawezig: "PR+STb - &&A - E«B - H.€TAfwezig : H^BTtT -

[

H,B' daelt mede, dat Mr.
gisteren roor da laatata maal aameas Burea
OoatvEuropai heeft deelgeaomea aaa da bespreking roor hat maaadoverzicht.
De heer
zal da hear
opvolgea op het Bureau Ooet-izie. Hiet
bekend ie wie de tweede man van Mr.
• zal worden.
PE.B7D zal de plaataing van da hear
ter keaais van K/CH brengen.
•

H.D dealt mede, dat da heer
van da Unilever giateren bij DRES ia
geweest en om onze steua heeft verzocht lazaka gemodder van Waarheidjournalist en ia de Planta-affaire• Tot au toe hadden hua pogingea om eea
electrician vaa de Unilever uit te horen, geen succea.
H.KK deelt mede, dat KA2 heelhuida uit Luzeaburg ia teruggakaerd, waar da
Speciale Coamiaaie (Benelux) heeft vergaderd ea da reisbeperkingea even t
aprake zijn gekomen ia verband net de zSae-regeliag en de auverua clauana
Nog ateeds is vaa Belgiache zijde (de heer
>) geen bealisaing geao
men. Oeze ia dus veer aaar de volgeade vergaderiag verachoven.
De staadpuatea t.a.v. de zdae-regeliag d.e.t. zijn elkaar giateran wel ge
naderd. Belgie ea Luxemburg zijn bereid de zdaea te "poolen** ea dezelfde
gedachte ale oalaaga bij one opkwaa, reea gisteren bij de anderen, namelijk OK laaga de greaa eea atrook vaa eia meter over te houdea. Dezft rage
ling zal echter aJLleea van toepaasiag zija op Busaen ea Boemeaen Cea voor
one: Chiaezen), terwijl de aumerua clanaua voor alle IJ,G.-vertegenwoordi
giagea zal gelden.
H.EA zal zieh ia verbiadiag atellea met de heer
en mat hem
gaaa pratan da* hij een ea ander op gamg brengt. Wij aehikkea dan wel aan
aldua H.KA. Eindelijk moetea er zakea gedaaa worden.

OCHTENDBESPBEKING op zaterdag 15 oktober I960

Aamwezig: P£*«vt - BKfe - Bi<T - 5*8^1 fS^- p/*2
Afwezig : H.Bfl? - H^Dt - OVST

FH.BVD dealt aede, dat K/CHI de heer
zal zoekea.

'' J
^

al fcemt en contact net he«

PE.B vesiigt de aandacht op een opvallende plaatsruiate die ia toebedeeld
aan een artikel ran Paul de Groot over de Engelse politiek, waarin de
vredeaactiviteiten en de anti-atooaboaactiee ran de Labour Party worden
geprezen. De Groot zegt niet la zoreel woorden dat dit voor de Nederlandae
comnunistieche arbeiders aanleiding gioeat zijm o« zich bij het H.V.V. aan
te sluiten, ataar de temeur van het artikel ligt wel aterk in die richting.
Verder ziet PH.B verder in De Waarheid; kladderaar Hodermond (notulen
21-5-1960) Boet woenadag yoorkomen. De relatie Bodemond - Joop Zwart wordt
ook nog eren genoead.
H.D deelt mede dat het gesprek vet de heer
ran de lyphooa goed ia verlopen. Het atufcje zal wel geplaatat worden. Dat de heer :
tegen zijn belofte in het atuk had opgenoaen, is ter sprake gekomen. Als er geen nieuwe
dingen bijkomen, zullen*er wel geen acherpe kanten blijken, aldua H.D.
H«D wil onder de aandacht brengen dat ia de kweatie van het opnieuw rubriceren van de ultra; centifuge ran professor
, nog steeds hoger be-r
raad aan de gang ia. DEES heeft Atoomzaken van Buitenlandae Zaken opgebeld
OB inlichtingen, waarop
overal is gaan inforaeren tot Mr.Pock,
Toorzitter van de Coauisaie Toor Atoomenergiet toe* De heer Fock was duidelijk van meaing, dat in dit stadium voor ona verder nieta te doen was.
DUES sal wel aaar de Stichting Fundamenteel Onderzoek Haterie (FOH) gaan
oa ieta te vertellen over de conaeqnenties van de rubricering etc., OB te
bereiken dat de directeur, de heer
, die zwaar ia het overleg sit,
enige Bate bealagen te ija koat, ala de vraag ter sprake koat: gaan wij het
Jtaerikaanse verzoek iawilligen, en zo ja ia hoeverre. Intussen. achijnt hier
niet zo veel kaaa op, daar financiele belangen en de "earning power" van het
RON inj het gediag blijken te koaenv
- Terder -

- 2-

Verder sullen wij opaerkzaaa makea dat als zij het geheia aaken dlt consequenties roor het yerkeer »et Eurato* met zich brengt.
Oat eea rubriceriag uit politieke en niet nit defensie-orerwegingen
wordt toegepast, ligt niet in het Euratom-verdrag raatt maar kan aisschien
zonder al te reel aoeite "hiaeinimterpretiert" worden.

oktober

X

OCHTEHDBESPREKING op naandag 1? oktobar I960

Aanwezig: PEUBTff - OW-^*B^5^^ R*»<1
Afwezig : j^BVff

- HJET

PH.BVD dealt aada, dat DTE hea haeft gezagd dat Bra.
houd mat da heer
in Zaandaa goad had gaspaaId.

het ondar-

KB/Q meldt dat
• waar in Nadarland is. Bit is aan vraaad rarschijnsal an wordt baatudaard door KB/Q.

H.B ziet in De Waarhaid aan atuk gatitald "Ztaliaanaa roorhoada op
Nieuwenda*", waarin wordt aadagadaeld dat da Italiaansa arbeidars zijn
bagroat door aan Manifest van da C.P.H., waarin zij op da hoogta warden
gestaid van dt toastand in Rederland.

1? oktobar I960.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 18 oktober I960

AanweaigJ PB*57lT- H^ja - OW*1 EUB - H^e^HJB^ KB/CfAfwezig J

- 2-

- 2-

H.B ziet in De Waarheid, dat hat Partijbestuur Tan de C.P.N. bijeen is
geweest. Hit de zin "Wij zijn overtuigd dat oorlogen in ons tijdperk
niet onvermijdelijk zijn en beschouwen de verwezenlijking van de vreedzame coexistentie ale een reeel perspectief", is overduidelijk dat de
Chroestsjov-lijn wordt gevolgd. Verder blijkt uit De Waarheid dat er wear
een correspondent in Moskou zit.
KB/N meant 14 dagen geleden bericht te hebben dat dit
is*

OVJ neeft gisteren Mr*
aan de talefoon gehad over het dossier Tan
SMIRNOV. Dit was blijven liggen door de opeenvolgende vacanties. Mr.!
deelde mede, dat de Russen de overtuigingsstukken bij het Departement
hebben teruggevraagd. Mr.l
. zou adviseren dat dit voorlopig nog niet
mogelijk is, omdat de stukken nog nodig kunnen zijn voor andere strafzaken.
OVJ wijst er op dat ale de strafzaak is afgelopen, de stukken van overtuiging teruggegeven moeten worden en vraagt wat het Departement de Russen
moet antwoorden*

18 oktober I960.

OCHTENDBESPKEKING op woensdag 19 oktober I960

Aanwezig: HUB*tf - TLXL
•^

'

" /•

Afwazig : H.BW

I

H.B vraagt aan KB/EI of hij da brochure ran MAO tae-tung (KB/R dagataat),
kan leveren, daar daze bij B oabekend is*
KB/ff deelt aede, dat wij hat in da dagstaat genoeade rapport ran
hebben•
KB/G heeft aea baricht gakragan dat
t die daalganoaea zou
hebben aan da dalegatia naar Praag in mei I960, aldaar aan cantrale figuur
Toor da handel zou willen aanstellen, waarToor hij een zakare
uit
Utrecht heeft nitgezocht. Dit zou een louche figuur zijn, waaraee da Nedarlandera geen zakea willen doen.
Hen vraagt zich af hoe dit kan, daar
reeda aaanden lang
aabaaaadeur in Brazilie ia.
EB/G zal hat baricht de dienat insturen, zodat C er op kan gaan werken.

H.B ziet in De Waarheid een hoofdartikel gericht tegen profeaaor Kiatemaker,
waarin wordt opgehaald dat hij tijdena de oorlog deel zou hebben uitgemaakt
van de geheiae Duitse organisatie, Cellastia, die onder directie stand van
de genaturaliseerde Nederlandse nazi KLEITtJR. Da door Washington verzochte
geheiahouding zou berusten op een rechtstreeks bevel van hat Aaerikaanse
Ministerie van Defenaie.
HJ3 ziet in De Volkskrant, dat de Zrud nu openlijk schrijft, dat de Haad
van de Bussische vakcentralea heeft verklaard voorraden te verachepen naar
de Algerijnse vrijheidstrijdera, bestaande uit aachinewerktuigenf tractoren,
- auto's —

- 2-

auto's, Toedael, medicijnen en kleding. Het achip en de haven Tan inlading
worden genoemd, benevens de bestemming Tunis. Bit is dnidelijk een uitdagiag aan de Franse Marine. Ala net achip wordt opgebracht, is net een geval
Toor de Verenigde Katies, aldus H^B, als de Franaen het daarentegen niet
doen, is het nek Tan de dam. Men Tindt dit weer een handige zet Tan de Russen.
E.D Traagt FH.B7D of hij Mr.
nog eena wil opbellen om te informeren naar de stand Tan zaken in de Hugo de Groot affaire (notulen l4-9-'60).
PH.BVD zal opbellen.
OVJ deelt mede, dat de heer
giateren hier is geweeat met het TO!gende Terhaal. De leiding Tan de reTolutionnaire Cubaanse Luchtmacht heeft
aan alle luchtTaartmaatschappijen die op Cuba Tliegen, per brief laten weten dat zij per 20 oktober a.a* hun Tluchten naar Cuba moeten ataken.

De K.L.M. was onzeker OTer het te Tolgen beleid en gisterenmiddag zt>u er een otafTergadering zijn. Men wil de diTerae Tertegenwoordigera, bijToorbeeld in Curasao en New Tork, opbellen om hen te waarachuwen,
ffadat OVJ had gewaarachuwd, dat het dan wat Curacao betreft, morgen in de
courant zou staan, ia OTerwogen OB dez« waarschuwing Tia de Marid te aturen,

19 oktober I960.

OCHTENDBESPHEKIHG op donderdag 20 oktober I960

Afweeig : H.BJW"PH*&Vtf
i «fn;-y-««,
-•"

/i

Hotulen gisteren;
H.B rerzoekt in de lijst Tan roorradan roor de Algeri jnse Tluohtelingen
te willen opnenen wapenmachine a , hetgeen het belangrijkste was.

H.C heeft Ternomen, dat professor
inderdaad Toorkomt in de
-affaire.
H»B wijst op een groot opgemaakt yeryolgartikel hierover in De Waarheid,
waaruit practiach niet is op te makent hoeveel er Tan waar is en hoeveel
op fantasie berust. De atrekking -ran het Waarheid-rerhaal is, dat professor Kistemaker samen met professor Qroth werkt aan een methode on goedkope A-bomen te vervaardigen roor de West-Duitse Wehrmaeht en dat dit
niets nieuws is, omdat hij in de oorlog ook al roor de Duitse Wehrmaeht
werkte.

- KB/Q heeft -

- 2-

EB/Q heeft van zijn Philips relatie het verzoek gekregen te willen nagaan
wie ran de B.V.D. tegen Ir.
, die belast is met de aieuwbouw van

Philips, zou hebben gezegd dat deelname aan een bijeenkomst van de
Organisation Internationale de Protection Civile ongewenst is, daar dit een

communistische organiaatie ia.
Bij navraag ia KB/Q gebleken a) dat de vereniging van alle smetten vrij is
en b) dat niet iemand van de B.V.D., maar Ir*
• van de afdeling be-

drijfszelfbescherming van 0.0, en V. deze uitlating heeft gedaan.
E.C omschrijft de heer
ale politiek volkomen onmondig en H.D ziet
niet in, waarom Philips dit niet zelf kan uitzoeken, daar zij zeer goed
weten wie
is.
KB/G zal in rustige zin antwoorden en zeggen dat hier niets ten nadele bekend is van de organisatie, dat de uitlatingen van de heer
voor zijn
eigen rekening zijn en dat wat ons betreft er geen enkel bezwaar is tegen

deelname aan de bijeenkomst,.
H.B: ziet in de courant, dat het hoofdbestuur van de pDEftC (vereniging van
Abonnezen in Bederland) met Soekarno in Borne is gaan praten over eventuele
terugkeer. Soekarno sou hebben toegezegd dat in het bijzonder t.a.v. die
groepen die uit de Molukken en Irian Barat afkomstig zijn, hij terugkeer in
overweging wil nemen. Hiermee haalt hij een anti-He derlanda element in
Indonesia binnen.
H.B zal het bericht aan K/CH doorgeven.
EJJ- ziet verder, dat de regering richtlijnen heeft gegeven voor de Stichting
van de Arbeid, dat de CAO's niet opengebroken mogen w or den. Er zal nu wel
een aantal loonoonflicten tegen de regering uitbreken.
H.B deelt rnede, dat PE.B waarschijnlijk voor langere dnur met ziekte afwezig zal zijn en zon BAB weer met de waarneming van diens werkzaamheden willen belasten.
H.D deelt ten vervolge op het geen hij op 15 oktober mededeelde over de rubric e ring van de ultra cenijjlfuge van professor
mede, dat het
security adviea blijkbaar goed heeft aangeslagen. DHBS trof namelijk bij de
heer
. van de POM voile dig begrip dienaangaande aan en het bleek dat
deze de waarachuwing had doorgegeven in het overleg, waarin ook de heer
vertegenwoordigi is. De uitlatingen van de heer
:f dat in dit stadium verder voor de B.V.D. niets te doen was, is nu ook begrijpelijk tegen
de achtergrond van het advies, dat hij van de leiding van de POM had gekregen, aldus H.D.

H»B deelt mede, dat de heer
gisteren inderdaad bij BPH is
geweest om op te nemen wat hij nodig heeft voor in buitengewone omstandigheden. Van Blitterawijk kon zich niet voorstellen dat wij met zo veel stelligheid geinformeerd waren en verklaarde na afloop het zeer belangrijk te
vinden dat hij nu wist dat de zaak hier helemaal onder contrSle was.
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OCHTENDBESPEEKINQ op vrijdag 21 oktober I960
Aanwesig: HJHf -^
Afwezig :H.B5»
- - PjUSVD
*~

H.C doet mededeling ran een schrijven van eenHederlands zakenman ran de
firma Transgraphia, die aededeelt dat hij regelmatig naar Ooat-Europa
r,eist la verband met bona fide zaken en dat, sedert hij een yisua voor de
CSB in zijn paa heeft, de grensveiligheidsdienst aanzienlijk neer belangstelling yoor zijn pas blijkt te hebben.
Over de behandeling van gevallen van deze categorie is al eena eerder gesproken (notulen 20-^1960). Hen is hot er over eens, dat zij van geval
tot geval Boeten worden behandeld en na discusaie wordt bealoten te volstaan met het antwoord dat van zijn schrijvea goede nota ia genomen en dat
in voorkomende gevallen hiermede rekening gehouden zal worden. De brief
kan op EVD-papier worden geachreven, echter met vermelding van het adres.
Blnnenhof 19. Meer te aehrijven lijkt niet nodig - scherpe contr&Le door
de grenabewaking is in deze tijd nu eenmaal de consequentie van zaken doen
met Ooat-Europa,

Het gesprek komt op de rondvraag van het Special Committee over het verzamelen van open informatie door de tegenstander
. Uit
de antwoorden hierop blijkt, dat pateuten en gros worden overgeschreven.
H.C vraagt zich af of het niet de moeite waard zou zijn deze activiteiten
van het Ooat-Blok een zekere publieiteit te geven.
Ala men bij elkaar ziet uit de verschillende NATO landen wat er op dit gebied gebeurt, kan het niet andera of het rendement moet zeer groot zijn,
zelfa bij een uitermate inefficient beheer, zo is de vergadering van:
mening.
H.D zou bij eventuele publicatie vooral de zinloosheid van deze effort: willen belichten. Het verzamelen van ansichtkaarten
noemt H.D, met een illustratie ait de laatste oorlog, een laatste redmiddel en zinloos ale men t.g.t. officieel materiaal over hetzelfde onderwerp kan krijgen.
H.C is bang dat hiermee het doel van de publieiteit voorbij geatreefd zou
worden en het publiek zich op het atandpnnt zaou stellen; laten zij maar
rustig hun gang gaan, het is toch niet geheim.
KB/H memoreert een courantenbericht, waarin heeft geataan dat men mag aaanemen dat de Bussen door deze methode van stukken open informatie te
- verzamelen —
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verzamelen en naderhand te combineren, achter heel wat geheime informatie
van het WeateA zijn gekomen.
KB/G wijst er op dat men met het hebben ran een octrooi, er nog geen
sprake van is dat men zonder aeer het artikel kan gaan vervaardigen en
KB/G gelooft dan ook dat minder belangrijk dan het overachrijven van
octrooien het overnemen van fundamentele stukken uit publicaties is*
H.B ziet drie grote atukken in De Waarheid over Kistemaker. Zelfa ELana
Fucha wordt te hulp geroepen om een verklaring af te leggen over de
eentifuge methode.
Harry Verheij heeft vragen geateld in de Gemeenteraad over het laboratorinm
van professor Eiatemaker in de Watergraafameer, dat volgena hem gevaren
voor de wereldvrede met zich meebrengt en Amsterdam bijzonder kwetabaar zal
maken.
De Waarheid vermeldt verder, dat de etaatadrukkerij bijna een unr niet
heeft gewerkt wegens het veraehijnen van arbeidsanalysten van Blnnenlanda*
Zaken.

21 oktober I960.

DCETEITDBESFBEKIHG op zaterdag 22 oktober I960
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I
Aanwezig: PH^BWT- H,JEa - QSKf*^ Kjtf- *J*~- VMlf- KB/§"-JEB/ff'
Afwezig

PH.D deelt aede, dat bij een rondgang langa de HVA's, de indrnk ia rerkregen dat de stukken van
bij de provinciee niet de bereiliging
krijgen die ze aaterieel zouden. moeten hebben.
De ervaringen van de heer
>ijn« dat het bij de een redelijk en bij
de ander alecht is. De neeate kantoren worden niet bewaakt, beaehikken
over slechte opbergniddelen en eventueel aanwezige brandkaaten worden
Toor andere zaken gebruikt.
PH.D vraagt net het oog op de beveiliging, waar wij de
-atukken
been brengen, waar op PR+BJTD antwoordt dat dit zo zeer een kweatie ran
executieve is- waar wij nieta nee te maken hebben, dat HJDCP wel rondgaat
on te zeggen dat de stukken koaen, maar ze niet eelf brengt, ondat de
heer Hijnlieff dit zelf wil doen*
Ha enige verdere diacuaade zegt H.El dat hij de heer
zal rragea
apart orer deze zaak te rapporteren.
- H»C werd -

- 2-

H.C werd gisteren opgebeld door de heer
van Buitenlandae
Zaken. Men overveegt bij Buitenlandse Zaken om via de BLrectie Voorlichting eventueel eea contra-actie op touw te zetten, voor het geval de
agitatie van De Waarheid tegen professor
door andere bladen
zou worden overgenomen. Hiervoor had »en echter inlichtingen over professor
nodig, waar men niet over beschikte.
H.C heeft zijn rerwondering er over uitgesproken dat een ambtenaar van
de visxim- em vreemdelingendienst zich met dit onderwerp xjbc* tot hem
richtte, waarop
een verha&l had dat er op neerkwam, dat dit
een gevolg was van de eentrale poaitie van D.A.Z. bij Buitenlandse Zaken*
H.C heeft na overleg met PH»D de heer
als volgt geantwoord:
ner is een reehtstreekse lijn tussen de afdeling Beveiligiag en de heer
, de adviseur van Atoomzaken van Buitenlandse Zaken, gaat V met
de heer
. praten, dan zal ik de heer Vreede op de hoogte brengen1**
H«E acht het onwaarschijnlijk, dat de burgerpera de stukken nit De Waarheid zal overnemen.
EH.D merkt op, dat gisteren bij zijn gesprek met H.C ter sprake kwam vie
van de B.T.D. eigenlijk welke gegevens over onze documentatie aan vie van
Buitenlandse Zaken geeft.
PH.BVD deelt mede, dat hij df: naar de heer Van Tuyll gaat 3fT naar
/
.In beide gevallen spreekt PH.BVD steeds af hoever de inliohting mag gaan.

22 oktober I960,
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OCHTENDBESFREKING op maandag 2k oktober I960

A

Aanwezig:
Afwezig r

H»B ziet in Be Waarheid, dat De Greene Aasterdamaer een artikel heeft gehad
over profeaBor Kiatemaker. Professor Kistemaker zelf en Jan Loav vroeger
aasistent ran professor Sizoo en na enige jaren in Canada in Nederland teruggekeerd, hebben geschreren wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hierran
maakt De Waarheid tooh weer een agitatie-object*
1.Professor Eoame moet langdnrig rust houden en is dua voor vrij lange tijd
uitgesehakeld. Het is niet bekead wie hem in de fractie zal opTolgen.

2k oktober I960.

OCHTENDBESPREKIHG op dinsdag 25 oktober I960

Aanwezig: PH»BVD - KJitC- £JW^ B^*"- Bx^'-B^fir''- KB/^ - KB/fr
Afwezig : H.BVD

H.C heeft roor zich het tijdschrift "Heue Kelt**, waarin een artikel voorkomt getekend door O.Pivovarov (Russisch pereattache alhier) en. getiteld
"Giftkuohe Unilever". Volgens typisch cooannistische denkwijze wordt hier
verondersteld dat de Unilever de Regering manipuleert, waarbij als voorbeelden Sydney v.d.Bergh en v.d.Mandele worden aangehaald.
H.B zegt, dat het Terhaal ook in De Waarheid heeft gestaan en dat het merkwaardig la dat Paul de Groot het werkelijk gelooft.

Op vraag van KB/5 zsgt H.B> dat de in de courant aangekondigde sending roor
de Algerijnse vluchtelingen (notulen 19-10-1960) gisteren is aangekoaen,
fflaar dat bij het bericht over de aankomst het woord "wapenmachines" is uitgevallen. PH.BVD heeft het rerslag over het onderhoud met Dr.:
, de Arabians.
H.C heeft hierbij een aantekening gemaakt, dat veel last ons bespaard zou
zijn gebleven, als DBD de uitlatingen van Kanselier
eerst had getoetst aah Dr.:
t die een geduchte kennis van de post Kalro heeft, daar
hij hier 11 jaar heeft gezeten*

PB»BVD deelt mede, dat Minister Tbxopeua ons heeft gevraagd zo spoedig nogelijk een concept voor de Hemorie van Antwoord te willen zenden op de yragen
betreffende de B.V.D. die zijn gedaan in het Voorlopig Verslag Begroting
1961, als volgt.
"Enige leden vroegen welke rol Tan deze dienat is bij het Jnstitieel
optreden tegen de groep personen, die volgena de pers valse papieren
gedrukt zouden hebben in Duitaland en Nederland. Werkt de B.V.D. in
dit geval samen met, of op aanwijzingen van de West-Dili toe geheime
dienst?
. Kan de Minister voorta- nadere mededelingen doen over berichten in de
Hieuwe Botterdamse Courant, dat de B.V.D. speciaal contrSle uitoefent
op bepaalde groepen van arbeidersorganisatiea?
Is het juist, dat zoals onlangs door professor
niteengezet
werd in een artikel in het Handelsblad, studenten onder politieke eontrdle staan en dat de intensiteit van deze contrdle afhankelijk is van
hun studierichting?
- Enkele -

- 2-

Enkele andere leden trokken uit de hogere raming voor de B.V.D. de
conclusie, dat naar het oordeel van. de Minister de dienst: self thana
goed werkt.
Dit deed bij dez» en vele andere leden de vtraag rijzen of juist gezien o.a. de onlangs bekend geworden activiteiten van de B.V.D. inzake de uitwijzing van de Rnssische student SMIRNOV en de zogenaaade
valse muntersaffaire ran organisaties, die op dez* wijze hulp aan
Algerijnse vluchtelingen wilden verstrekken, niet das te meer hebben
aangetoond, hoe weinig de dienst Toor zijn taak berekend is?
Geven, zo vroegen bedoelde enkele leden, de diverse kritische opaerkingen naar aanleiding van deze en andere gevallen geoaakt, de Minister geea aanleiding het contrdle-apparaat op de B.V.D. te herzien in
dier voege, dat zowel enig inzicht in de richtlijnen voor de handelingen van de dienst wordt geschapen, als de aogelijkheid wordt geopend
van beroep op de beoordelingen door de B.V.D. van personen, met nane
bij benoeaingen?
Op zijn minst zon bij sollicitaties in geval van afwijzing op grond
van anteeedentenonderzoek, deze reden voor de afwijzing aan de sollicitant moeten worden bekendgemaakt• Aoht de Minister het juist dat
daarvoor geen enkel voorschrift bestaat? De hier aan het woord zijnde
leden achtten de B.V.D* in zijn huidige vora een groot gevaar voor de
democratie en een bedreiging van de grondwettelijke vrijheden zowel
als van de rechten van de Bens"*
OVJ zegt, dat de griffier van de Kamer precies weet wie de "enige", "enkele
andere" en "deze en vele andere" ledea zijn.
Men neent aan, dat de eerste vragen van de C.P.Ki* en de laatste uit de koker
van de P.S.P. afkomstig zijn.
Hier «oet due snel van antwoord worden gediend, aldus PH.BVD.

PB.BVD heeft verleden week aan de Seeretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken
gevraagd of hij one maandoverzieht ooit las. Mr.
verklaarde ze zaer
goed te vinden en ze net genoegen en grote aandacht te lezen, zoale trouwens alle brieven van de B.V.D. Jammer vond Mr.
het dat de Minister
alleen de saaenvatting las.
H.KJl beeft -

- 3-

H.KJL heeft giateren met de hear
gesproken over de reisbeperkingen voor IJ.6.-diplomaten. De beer
noemde het een ongelukkige samenloop van oastandigheden, dat eigenlijk pas met de bemoeieuis van
het CoCoPo de kwestie op bet nlveau is: gebraeht, dat een uitepraak op politieke basis kan worden verwacht* Hen achtte het van Hederlandee sijde politiek niet verkoopbaar vanwege de discriminatie tegenover de satellietdiplomaten. In plaats daarvan nil men bet mn vinden in de interzdne regeling en
de nuterus clauaua, die de beer
een goede kans gaf, nits de
Belgen Tan bun standpunt laten blijken. Het wachten is op de Beigen, zodat
Bbitenlandse Zaken zijn standpunt kan bepalen.

25 oktober I960,

OCHTENDBESPREKING op woenadag 26 oktober I960

Aanwezig: ffJElT^ 0*^ - H***"Afwezig

•-'

^

OVJ vraagt of het al bekend is vie de Tweede Earner vragenstellers zijn.
H.KJL zal, beginnend met juffrouw
, atappen ondernemen om hier
achter te komen, daar inderdaad bij de beantwoording gebleken is dat er
behoefte aan deze wetenschap bestaat.
H.KJL he eft gisteren bij juffrouw
gelnformeerd naar de stand van
zaken t.a.T. het paspoortenbeleid t.a.v. coamunisten Cnotulen gisteren)*
Ben oonceptbrieT bleek saaen net' aodere stukken op Minister Tozopeus. te
liggen wachten op ondertokening. Fa enige preasie heeft juffrouw
actie genomen, in zoverre dat zdj de heer
• over de inhoud
van deze oonceptbrief heeft ingelicht en hem dus het groene licht heeft
gegeven* De B.7.D. zal een afschrift van de eonceptbrief ontvangen. Be
brief meet door Minister Toxopeua zelf worden ondertekend, omdat het een
"Waaxde A«btgeaootn-brief is*
Hen verwondert zich dat aldus beleidakweaties worden afgedaan voordat de
Minister persoonlijk heeft kunnen beslissen.
Er volgt diseussie over het paapoort aan J«F.Wolfft waarover op 15 September door Buitenlandse Zaken is geschreven, dat Wolff een paapoort kan aanvragen, maar dat er geen kans is dat hij het sal krijgen.

H.D heeft gelezen over een ketelontploffing in een vrij nieuw Belgisch
achip, dat op uitreis van Antwerpen was en dat in Vlissingen binnengebracht ia moeten worden. H«D kan zich voorstellen dat wij van Belgische
zijde de vraag krijgen of sabotage in het spel is.
H.B ziet dat de comounisten nu het huia van professor
hebben
beklad. Terder doet Heuea Deutschland nu ook mee met de campagne..
Op vraag van OVJ verklaren: KB/lJ en H»B, dat de communisten kans zullen
- zien -
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zien nog maandenlang met deze agitatie door te gaan.
KB/N vraagt of bet berichtje dat hij glsteren heeft binnengebracht, lets
is on door te geven aan O.K. en W.
H.D memoreert dat professor
• c.a. Jaren geleden een pamflet
heeft gepnbliceerd waarin »ij aankondigen dat zij de proefnemingen zouden
staken als het voor militaire doeleinden sou worden gebruikt. DUES heeft
toen met hem over dit manifest gesproken en
bleek bang te zijn
dat hij hierdoor bij de B.V.D. in: de linkse hoek zou komen. te zitten. Denkende aan de relatie-technielr over het belang waarvan PH»BVD de laatste
tijd enige malen heeft gesprokaiL, vraagt H.D zich af of het niet nodig is
het formaat van de actie ter kennis van professor
te brengen»
E*KA gelooft niet dat vij dit aan
moeten zeggen en algemeen i»
men van mening dat wij in ieder geval voorzichtig moeten zijn met uit
eigen beweging professor
over dit probleem te benaderen. Het
RON, en hij zijn de aangevallen partij en het ligt due voor de hand dat zij
de eerste stappen ondernemen.

Besloten wordt, dat HJB een regeringsbriefje maakt en dit zal zenden aan
de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister-President en de Minister
van OJC. en W.
Op vraag van H«B zegt KB/S, dat hem nog niets bekend is van ETC-activiteiten bij de staking van de DNOX.

26 oktober I960.

OCHTKNDBESPREKING op donderdag 2? oktober I960

AanwezigiJ>
Afwezig : H.

Notulen woensdag:
In de tweede passage komt de middelste zin te vervallen en wordt vervangen
ale volgt: "Hen verwondert er zich over dat voor een dergelijke onbelangrijke zaak de handtekening van de Minister zelf nodig is en dat, als deze
regel dan al bestaat, op deze wonderlijke marxier op die bealissing wordt
vooruit gelopen".

De KB/G dagstaat is interessant, omdat dit soort gerichte vragen practisch
niet voorkomt. De vraag duidt op v66rwetenschap zijdens. de tegenstander.
Bet is in ieder geval interesaant na te gaan of de gegevens kloppen.
KB/H deelt mede, dat professor

uit eigen beweging naar da Hoofd-

aommiBofigia van ftaaterdoa is gegaan. Zaterdag zal in Amsterdam weer een demonertratie tegen hem worden gehouden.
H.B ziet in De Waarheid dat nu ook professor Ketelaar in de zaak wordt ge-

noemd.

komt terug op hetgeen hij gisteren zei, namelijk in hoeverre wij professor
iets moeten ver.tellen van de omvang van de agitatie, die
tegen hem aan de gang is en brengt wederom de nrelatie-techniekn ter sprake«
PH.BVD vindt, dat bet geheel van de aard van de relatie afhangt of en in
hoeverre me dedelingen aan professor
moeten worden gedaan*
OVJ wijat er op, dat men gisteren tot de conclusie was gekomen, dat het
enige dat wij te vertellen hadden, was, dat de zaak heel lang zou duren,
omdat de rest in de courant staat. H»D zou niet willen weglaten "dat ona
bekend ia uit communiatische bron", dat de actie zal worden voortgezet
etc. etc., omdat dit de waarde van het bericht uitmaakt.
KB/G deelt mede, dat KB op zeer goede voet met professor
staat,
die van het KB-werk afweet en zich altijd tot medeworking bereid heeft getoond. Zijn laboratorium is echter zd geheim, dat er bijzonder weinig te
spelen is. EB/G hoorde van KB/G2 dat DRES en hij besloten hebben dat volgende week als de zaak wat betij'd was, DRES eens met professor
zou gaan praten.
Hen gelooft niet, dat er enige kans op is dat de zaak volgende week betij'd

- is en -
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is. en op aanraden van KB/N wordt besloten dat in ieder geval begonncn zal
worden met een gesprek met de heer
om te vragen wat deze aan
professor
heeft gezegd. Hiertoe zal PH.BYD
opbellen om te
horen of hij nadere gegevena heeft en aankondigen dat hij morgenochtend
komt. PH.BVD zal de bundel
van H.D krijgen en de reeks ffaarheidartikelen van H.B.

H.B ziet een groot artikeljLn De Volkskrant over ondergronds work in
Nieuw Guinea voor Indonesie* Er zou een Mau Mau-achtige samenzwering best aan van magisch karakter, die de Europeanen wil vermoorden om dan de
hulp van de Indonesiers in te roepen. Tot nog toe is dit niet gelukt. De
gevaren zijn echter niet onaanzienlijk dat op deze manier een interrentie
door Indonesie wordt uitgelokt.
H*B ziet Terder in De Volkskrant, dat Dr.J.Vixseboxse Hr.Calkoen als
ambassaderaad opvolgt.

H.D heeft Mr.
gisteren opgebeld naar aanleiding Tan de mededeling
Tan FE.BVD, dat de P.G. zat te wachten op nadere definiering inzake het
TliegtuigongeTal. H.D heeft Mr.
gezegd, dat de Traagpnnten geformxileerd varen in de brief Tan 8 augustus jl. en dat hij dus Terder op pad
kon gaan. De heer
zei, dat hij dat stuk dan zeker aan de heer
had gestuurd en blijkbaar op antwoord Tan laatatgenoemde zat
te wachten*
H.EJL heeft gisteren juffrouw
laten informeren bij de griffier Tan
de Tweede Earner of hij ons kon inlichten over de Tragenstellera (notulen
gisteren). Het antwoord was: dat doen wij niet.
H.KA heeft nu juffrouw
laten vragen om de vragen duidelijker te
stelleu, omdat ze in deze vorm onbegrijpelijk zijn.
Hen vraagt zich af of wij anders de heer
, secretaris van de Kamercommissie, moeten inschakelen.

- 3-
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OCHTEHDBESPREKING op vrijdag 28 oktober I960

0
/

Aanwezig:
Afwezig :

PH.BVD deeIt mede, dat professor
niet bij de Hoofdcommissaris,
maar bij
is: geweest, die straka bij PH.BVD verslag komt uitbrengen.
H.KA heeft een brief gekregen van professor
die naast privS aaugelegenheden, achreef dat hij per "\r directeur wordt van de It.V..
Centrale Research van de Koninklijke Hederlandse Zout Industrie.

PH.BVD heeft gisteren Mr.
bij zich gehad om te spreken over het
feit dat men in Arnhem voor de Eoninklijke erkenning van verenigingen,
t.a.v. de meest eenvoudige cluba alle leden laat checken, terwijl in 1952
al een circulaire is rondgegaan met het verzoek dit te stoppexu De P.6.
verklaarde deze circulaire eigenlijk helemaal niet te kennen en hij was
het er mee eens, dat hij zich in dit opzicht moest conformeren aan zijn
college's.
PH.BVD is tevreden dat dit nu in orde komt, anders hadden wij het in de
P.a.-rergadering gebracht*

Naar aanleiding van een bericht dat gisterenmorgen in De Volkskrant stond
t.a.v. arrestatie in Frankrijk van Algerijnen, vraagt H.B zich af of bier
geen samenhang met de
-zaak is. Het persbericht maakt namelijk melding van communisten en H»B houdt het voor waarschijnlijker dat het Trotskisten zijn, dan leden van de C.P.F. Verder werd gesproken over een tot
Fransman genaturaliseerde Amerikaan, die een rol zou hebben gespeeld en die
gearresteerd is.
- Haar -
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H.B heeft de Engelse vertaling ran het stuk over de Trotskisten onder ogen
gehad en is hier wel wat van geschrokken.
H.G heeft een zelfde ervaring gehad net het NATO atuk over verzamelen van
ongerubriceerde informatie (notulen 21-10-1960).
Zoals de toeatand nu is moeten de Engelse vertalingen van KEB door de afdelingshoofden worden gecorrigeerd. Ware het alleen dat de zinswendingen niet
zo mooi zijn, dan zou het bezwaar niet zo groot zijn, maar H.C noemt voorbeelden dat Kngele sprekende buitenlanders hem verklaarden dat de bedoeling
van passages van het stuk hun ontging.
H.JCA. zegt dat H»B daarom de suggestie heeft gedaan mevrouw
, ,die
Kngelse van geboorte is, in te schakelen.
Hen is het er over eens t) dat wij onze NATO stukken in onberispelijk
Engels moeten leveren; 2) dat de vertalingen tot de satisfactie van de afde
lingshoofden moeten worden verricht; 3) dat de atelling sub 2) niet door
H*KEB wordt onderschreven; 4) dat het beter en vlugger is, dat mevrouw
meteen vertaalt dan dat zij de vertaling van KEB verbetert; 5)
het een groot probleem is wat wij met juffrouw
moeten
doen, daar 6) FH.BVD het evenmin nodig oorcLeelt, dat binnenkomende in het
Engels gestelde brieven, door KEB worden vertaald en in het Nederlands de
Dieast ingaan*
H.D vraagt of KB/G iets meer te weten is gekomen over het schip "Private
Francis".

PH.BVD werd gisteren opgebeld door Admiraal East met de nededeling dat
Mr.Fock iets wilde weten over Euratom waarbij hij als intermSdiaire wilde
fungeren. FH.BVD heeft geantwoord, dat H.D als zijnde terzake kundig Admiraal
Kist zal opbellen.
28 oktober 560.

OCHTENDBESPREKING op zaterdag 29 oktober I960
Aanwezig: gB*£fo -^Kl£A - H^B*"Afwezig

PH.BVD doet mededeling van een discuasie op het CVIN, waaruit weer bleek
dat Buitenlandee Zaken t.a.v. het geechil Peking - Moskou een zeer aparte
positie inneemt.
De heer
wist niet wie de opvolger van
is.
Naar aanleiding van de KB/N dagstaat deelt KB/H aan EE^BVD mede, dat
altijd de man van het bureau Buitenland van de EVC is geweest en dat
daaruit zijn binding met de SOBSI is gegroeid.

- PH.BVD deelt mede -
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K.D heeft gisteren een gesprek gehad met de heer
van Atoomzaken van
Buitenlandse Zaken, die het goed begrepen heeft en professor
zal
vertellen dat hi 3 met een nog lange campagne aoet rekenen. Bit heeft professor
ook al van
gehoord, aldus PH.BVD.
Ook bij Mr.Fock is professor
geweest, maar heeft geen krimp gekregen, want deze had hem gezegd dat het een eer was om door de C.P.N.. voor
rotte vis te worden uitgescholden.
H.B vestigt er de aandacht op, dat De Waarheid boos is omdat hoewel de
burgerpers vrijwel in zijn geheel vertegenwoordigd was op de persconferentie
van de communisten, niet Sin blad er een woord over geechreven heeft. De
Waarheid spreekt over een stilte-gordijn, waarvan zij kennelijk vurig hopen
dat het wordt doorbroken. Doodzwijgen van de zaak is dus kennelijk hSt antwoord en dit zou ook professor
• moeten worden duidelijk gemaakt.
H»B merkt op dat bijvoorbeeld heel goed in deze geest gepraat zou kunnen wori
den met zijn assistant
, die dan
steun kan geven,
KB/B deelt mede, dat R.B7D KB/G heeft gezegd dat van de kant van KB met
gesproken moet worden*
H.C doet mededeling van een verzoek van
om de enige integere juffrouw
van de Post Kairo nog te willen horen. Aan dit verzoek zal worden voldaan*
H*B
bij
een
een

vestigt er de aandacht op, dat bij de stemming over het Societal Ponds
de NDStf de EVC'58 (Hetaal) van J>6% tot 57# is opgelopen. Weliswaar voor
groot deel toe te schrijven aan de persoon van
, maar toch
merkwaardig symptoon»

ziet dat De Tolkskrant twee spionagezaken vermeldt, fen in de V.S.,
waarbij een Rus en een zeeda jaren in de V.S. woonachtige Duitaer waren
betrokken.
De tweede zaak lijkt omvangrijker en betreft de arrestatie van acht Duitse
Sowjet-agenten, die spioneerden in NATO-kampen en Duitse defensie -centra in
de Bondarepubliek Duitsland.

PHJBVD deelt mede, dat het bericht over de opstand in Nieuw Guinea (notulen
27-10-1960) als bijlage bij het ISAM onder de leden van het CVIN is verspreid. De bijlage is overgenomen uit het rapport van de Gouverneur.
Men maakt zich ongerust over het feit dat dit is: uitgelekt en wel kennelijk
in Nieuw Guinea, aldus PHJ3TO*
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HJCA deelt mede, dat de uitzending van de heer
naar Nieuw Guinea
niet door gaat.
Als tweede man van
zal Jhr.
i worden uitgezonden, die tevoren
een opleiding bij KO zal hebben en ook langs de afdelingen zal moetea komen.
HJEA. introduceert due H.KO in deze kring als sponsor voor de heer
.
HJCA deelt mede, dat Mr.Fonteyn ongelukkig is over ons antwoord naar aanleiding van de hinder die reizigers ondervinden^doordat de Marechausaee U.G.stempels in paspoorten contrSleert (notuxen. 7-10-1960).
H.KA wil de heer Fonteyn hierover opbellen en gelooft dat het dan een goede
gelegenheid is en misschien een pleister op de wondet dat hij aankondigt dat
E.B met hem van gedachte wil wisselen over de toelating van de Engelse communist en.
H.KA vraagt of Mr.!
mag deelnemen aan de voor C opgezette cursus van
KO.
H.C heeft hiertegen geen enkel bezwaar.

29 oktober I960.

OGHTENDBESPR2KING op maandag 31 oktober I960

Aanwezig:
Afwezig ;

H.B leest in De Waarheid dat de Nborae premier een verklaring heeft afgelegd dat Noorwegen geen atoomwapens wil hebben.
Verder geeft De Waarheid een verslag over een anti-atoombom opmars in
Denemarken, die weliswaar niet zo groot was ale die in Engeland, maar die
toch 10.000 aeelopers telde bij het binnenkomen van Kopenhagen, terwijl
men drie dagen tevoren met 500 man was gestart.

PH.BVD deelt mede, dat de dienstleiding bezig is met de beantwoording van
de vragen in het Voorlopig Verslag (notulen 25-10-1960). H.BVD had het plan
om van de gelegenheid gebruik te maken den volke kond te doen dat Pegasus
een belangrijke bron van inkomsten van de C.P.N. is - dit naar aanleiding
van de vraag over "de door de B.V.D. uitgeoefende contrSle op bepaalde
groepen van arbeidersorganisaties".

H.D vraagt of PH.BVD aan. de heer
• zou kunnen vragen-of Binnenlandse
Zaken nog iets gedaau heeft in de zaak
.
H.KA zegt, dat Binnenlandse Zaken alleen nog maar kan praten over, zaken de
- begroting -
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begroting betreffende.
FH.BVD deelt ter voldoening van de vergadering mede, dat
kleintjes is geworden en op beleefde toon heeft geattendeerd op hat geval
•

31 oktober I960.

