OCHTENDBESPREK ING op maandag 2 oktober 1961
Aanwezig: P£<€vD - iff Afwezig ;

KB/N deelt mede dat de tocht van burgemeester
toch doorgang rindt'. Hij
zegt dat hij toestemning voor verlof heeft gekregen« Wij zullen echter raoeten
wachten op nader bericht, voordat wij actie kunnen nemen, zoale bijvoorbeeld
een gesprek hebben met de Commissaria van de Koningin van de provincie NoordHolland,
Op vraag H,C zegt KB/G niet te weten of degene die
in Leipzig heeft
benaderd, MFS is*
De vragen zijn reeds eerder aan anderen gesteld, behalve de vraag over de
Philips bedrijfstelevisie*

2 oktober 1961*

OCHTENDBESPREKING op dlnsdag 3 oktober

1961

Aanwezig: PjJ*flfa> - 9fS - HyC - H/lf Afwezig :

- 2-

- 2E,B vestigt de aandacht op een pamflet in het Nederlands gesteld en uitgegeven
door de F.D.G.B., de Oost-Duitse vakbond,
KB/N beschouwt dit in het kader van de enorme propaganda-campagne rondoa
Berlijn.

H,B vestigt de aandacht op een artikel over Nieuw Guinea van de hand van ene
B^Wolff in de Neue Zeitt onder vermelding van "Aus Den Haag eingesandt".
Welke Wolff dit is, is niet bekend*
PH.BVD werd gisteren door de heer_
_ppmerkzaam gemaakt op de volgende
passage in een artikel over het NIPO in de Haagache Post*
"De overtuiging dat het NIPO-onderzoek betrouwbaar is, blijkt uit het feit
"dat daags na een onderzoek naar de politieke gezindheid van een aantal per"sonen de Binnenlandse Veiligheidsdienst kwam informeren naar de namen en de
"onverwerkte enquSteformulieren. Stapel: "Toen ik ze niet wilde geven, dreig"den ze met de politic, maar toen ze terugkwamen waren de fornulieren al ver"brand'V
H.E heeft medegedeeld dat E IX en EOF hier niets van weten.
KB/N heeft er ook nooit van gehoord,
PH.BVD kreeg het aanbod van
om met de Haagsche Post te praten,
Verder heeft PH.E een verbinding met de tweede man van het NIPO*
Na discuseie, waarbij PH.BVD betoogt dat hij in het algemeen geneigd is om
dergelijke zaken te laten lopen als je niet ineens een grote klap kunt uitdelen en vraagt wat de opinie van de vergadering is, die hier niet ver van
afwijkt, wordt afgesproken dat PH.BVD er nog eens met
over zal telefoneren.

3 oktober 1961.

OCHTEKDBESPREKING op woensdag k oktober

1961

Aanwezig: PH^WTD - E^Of - TfrA - T^f -Jfr*f- X&G - KB^N* Afwezig :

H.B leeet uit De Volkskrant het van Izvestia afkomstige verslag over het
spionageproces tegen EEYDON en DE JAGER voor.

H.B ziet in De Volkskrant, dat de Amerlkaanse Vredesxars in Hoskou is
aangekomen. Dertig Westerse pacifisten zijn Moskou binnen getrokken. De
Russische autoriteiten etonden hen toe met spandoeken en borden te demonstreren op het Rode Plein. Zij nochten echter niet spreken.

H.AZ heeft de bijeenkomst in Heelsum interessant gevonden. De heer
heeft in sappige en ongekuiste taal een voortreffelijk beeld gegeven
van hoe het gaat bij de N.A.M. en ook, hoe voortreffelijk het allemaal
bij de N.A.M. is. Er waren veel reacties, echter niet van de zijde van
het bedrijfsleven. Alleen de heer
nam nogal eens deel aan de
discussie.

PH.BVD heeft met de heer _
afgesproken, dat hij de zaak van het
NIPO terloops ter eprake zal brengen als hij toch eens met de jlaagse Post
spreekt. Wij zullen dus voorlopig even afwachten en PH.E hoeft dus zijn
contact bij het NIPO nog niet te benaderen.

k oktober

1961.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 5 oktober 1961

Aanwezig: E^fffff - PH^VD - H^jf- HX*"*- HX*"- j^»<- KB/f Afwezig : - ----

H.BVD spreekt zijn voldoening uit over de bijeenkomst in Heelsum. Er was
geen sprake meer van aarzeling, integendeel, er was een duidelijke neiging
om de bevorderingstaak zo ver mogelijk uit te strekken.
Op vraag van H.C zegt H.BVD, dat CS/D een goed verhaal over de zaak
heeft gehouden. Alleen aan het tempo en zijn manier van spreken is nog wel
een en ander te doen.
H.C heeft melding gekregen van de I.D. Arnhem over een gesprek dat zij hebben gehad met iemand die zeer kort tevoren nog in Oost-Berlijn zat. De mededelingen van deze persoon wijzen in de richting van een afscheiding tussen
da Ooot-oeeter en de Oost-zone van Duitsland. Dit lijkt vrij onwaarschijnlijk.

H.B leest verschillende passages voor uit verschillende artikelen in De
Volkskrant over het proces tegen RETDON en DE JAGER. Bijvoorbeeld dat men
in kringen rondom de BID (onder leiding van Mr.
I ontkent iets met
Reydon en De Jager te maken te hebben^
H.D acht het niet waarschijnlijk, gezien de aard van de opdracht, dat de
- MABID -
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MARID de heren heeft uitgezonden.
H.B leest verder de passage voor waarin de procedure t.a.v. het toelaten
van leden van de Rueeische ambassade tot SMIRNOV na zijn arrestatie gesteld
wordt tegenover de absolute weigering Tan Russische kant om iemand Tan de
Nederlandse vertegenwoordiging bij Reydon en De Jager toe te laten.
H.BVD weet, dat de nota Tan C hierover deel uitnaakte Tan de stukken die
de beer
voor zijn onderhoud met Pononarenko heeft gekregen, maar
in hoeverre hij er gebruik Tan gemaakt heeft is niet bekend.

H.AZ heeft gisteren een stuk binnengekregen Tan het departement over de
wijziging Besluit Luchtfotografie. Defensie heeft hierover een nota ingediend bij de Ministerraad, tevens voorzien Tan de handtekening Tan Verkeer
en Waterstaat. Binnenlandse Zaken vraagt ons of er voor ons aanleiding is
er iets over te zeggen. ffij hebben de tijd tot donderdag, want de behandeling in de eerstvolgende Hinisterraad is een week uitgesteld.
H.D en KA2 hebben saaen iets op papier gezet en de vraag rijst, aldus H.AZ,
of het uberhaupt gewenst is hieraan iets te doen.
H.D vindt het gewenst dat wij althans iets voor de Minister op een papiertje zetten, zodat hij een paar opmerkingen kan maken om deze, naar H.D.'s
mening, nonsens te torpederen. Hier schuilt iauners een discriminatie in
t.o.v. Nederlanders in charter vliegtuigen, die geen foto's zouden mogen
maken, terwijl passagiers van de Tupolev, zijnde een lijnvliegtuig, dit wel
mogen. Dat de TupoleTs met ingewikkelde verre afstandscamera's zullen worden
toegerust, gelooft men niet, want de Nederlandse autoriteiten kunnen zich te
alien tijde het recht voorbehouden vreemde schepen binnen haar territoriale
wateren en vliegtuigen op haar grondgebied, geheel te doorzoeken. /*"
H.AZ is Tan mening, dat in ieder geval de "zinvolle beperking" moet worden
weggelaten.
H.C krijgt de stukken en zal het licht van C er over laten echijnen.
5 oktober

1961.

/ Commentaar H.C: Dat wordt nooit gedaan in feite, terwijl het bovendi
niets zou helpen als de aanwezigheid van dergelijke apparatuur niet
boden is, quod non.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 6 oktober 19&1

Aanwezig:
Afwezig : -----

H.C doet mededeling van het van de Politie Rijswijk ontvangen bericht over
een aldaar woonachtige Pool, die zich voor asiel heeft gemeld. De Pool
werkt bij het T.N.O., afdeling Mijnbouw van professor
.

Het courantenbericht van het niemandsland aan de zSnegrens in Duitsland,
lijkt in strijd met wat H.C gisteren meldde. H.C rectificeert de betreffende passage in de notulen van gisteren met te zeggen, dat hij niet Costsector, maar Berlijn heeft bedoeld.

H.B leest uit ..De Volkskrant het bericht voor over de bijeenkomst in de
Moskouse universiteit voor een gehoor van 200 studenten en enkele professoren van de atoompacifisten uit San Francisco. De verklaring van een WestDuitser dat hij geconstateerd had dat zijn Russische toehoorders het standpunt van de regering inzake het nemen van kernproeven steunen, zodat hun
houding niet afwijkt van het officiele Westerse standpoint, veroorzaakte
opschudding onder de professoren. Toen zij poogden de bijeenkomst te besluiten, eisten de studenten met geschreeuw en gejouw, dat men de pacifisten aan het woord zou laten, waarna de bijeenkomst nog 1-J- uur is voortgezet.
H.D vestigt de aandacht op een vrij volledig overzicht in de toelichting
Begroting 1962 van wat de civiele verdedigingsvoorbereiding omvat. Veel
hiervan is one bekend. Het is wacuraehijnlijk de inlossing van de belofte

- van -

- 2-

van dc Minister van Algemene Zaken van vorig jaar een toelichting te
geven op de begroting voor de civiele verdediging.
H.BVD gaat er mee accoord, dat PH.D copieen maakt t.b.v. de afdelingen
en deze laat eireuleren*

6 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKING op maandag 9 oktober

1961

AanwezigJ
Afwezig t PH^Bvl) - H.

Buitenlandse Zaken was al kwaad na een brief van ons met constatering van een
aantal gevallen, waarin Russen, o.a.
, zich zonder toestenming buiten de zone hebben begeven.
dacht er zelfs over laatstgenoemde
er uit te gooien. Hij wil ook i.v.m. de zaak
i en
een straffe
houding aannemen en nun op nun overtredingen wijzen, die Nederland tot nu
toe soepel heeft opgevat en zeggen dat dit echter ook heel anders kan.

/*->

H.B kreeg via BAB van PH.C afschrift van een brief van H.M. Ambassadeur in
Moskou aan Buitenlandee Zaken, waarin hi3 zich erover beklaagt dat hij vaak
niet op de hoogte is van Nederlanders die naar Moskou komen, zoals onlangs
een voetbalelftal.
Hen vraagt aan O.K. en W. om tijdig te worden ingelicht, naar dit zal slechts
een gedeelte van de reizigers betreffen. H.B zou dan ook de suggestie van CR
willen ondersteunen, namelijk dat wij van onze kant Buitenlandse Zaken inlichten als wij iets weten. Hierbij moet natuurlijk rekening worden gehouden
met de bronbescherming en H.B legt dan ook de vraag van CR voor of zij dan
wel BFB deze gegevens zal doorgeven.
H.BVD dacht, dat BFR het tweerichting-verkeer op dit gebied zou verzorgen,
aaaj. H<B gei00ft dat/CR in dit gavnl riff h»hand«1onde eeetie moet zijn, die
de gegevens doorgeeft aan Bureau Oost-Europa .
H.C wil het even met PH.C bespreken en zal H.B dan antwoord geven.
H.BVD vraagt wie
nu inlicht over het geval Qolub en H.C meent dat
dit op het gebied van
ligt.

- H.D -
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H.D deelt de fotocopieen van de Hemorie van Toelichting op de Rijksbegroting
1962 Algemene Zaken aan de aanwezigen uit
.

9 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKIH3 op dinadag 10 oktobar 1961

Aanwecigt
Afwezig : PH^BVl - H-J/Cfi

Kotulan eistaran:
H.B an R.C yeatigen ar da aandaeht op, dat in hat gaaprek over doorgaran
gagevena aan H,M. Aabaesadeur in Moakou niat gezegd ia dat CR da behandelande aactia noet zijn, zodat da zin ala volgt koat ta luidan:
H.B galooft, dat hat gawanat ia dat vanuit aan eantraal punt da gegarana
aan Buraau Oost-Europa wordan doorgagavan.

H.C daalt nog aade, dat giataranavond aan aantal communisten op Schiphol
haaft gadamonatraard, waarvan er aeht zijn opgapakt*
E.B laaat aan (waarachijnlijk KB/K) baricht roor, dat op 31 auguatua
16 Rvaaiaoha atudantan uit Moakou in Amatardam zijn aangakoaan, ingarolga
aan uitnodiging Tan aen Amaterdamaa atudantanvaraniging. Op Schiphol waa
alachta aen atudant tar bagroating aaawezig, waardoor da Ruaaan in hun
wiak geachoten waran.
H.B laeat hat verdere yarloop van da raia Toor, waarbij biJToorbaald aan
door hat A.N.J.V. gaZnapiraard bezoek aan aan "arbeiderawoning" bahoorde,
waarvoor ward uitgezocht da ^onbawoaabaar Yegltlaarde woning van aan communiat in da Vijzelatraat 186 in Sehavaningan.
H.B yaatigt da aandaeht ar op, dat wij yan dit bezoek totaal gaen voorkennia gahad hebban. Verdar dat dit hat aoort reizen ia, dat wij nu juiat niat
moaten habban.
H.BVD yarzoekt da zaak grondig nit ta diapan.

DVE heeft een brief gekregen Tan de Territoriaal Bevelhebber Qeneraal
,
waarin hij wordt uitgenodigd voor de oefeniag Pro Patria, die 12/15 december in Budel sal plaats Tinden.
Dese oefening omvat een aantal aotuele problemen, samenhangende met de territorial* Terdediging.
H.D gelooft, dat wij one over een dergelijke uitnodiging moeten Terheugen
en stelt voor DYE toestemming te geven tot deelneming. Gesien de eontaeten
van B met de Territoriaal Bevelhebber zal H.D DVE opdragen zich met B te
verstaan ten aanzien van de aogelijkheid of wenselijkheid dat ook van B
iemand "meespeelt"*

H.BVD gaat morgen naar de Secretaris-Qeneraal om te spreken over de onvoldoende aansluiting tussen departement en B.V.D., maar heeft weinig hoop dat
er veel duidelijke verandering in sal komen.
Ter illustrering van de mentaliteit ten departemente, vertelt H.BVD hoe hij
gisteren om 11*00 uur plotaeling werd ontboden bij de Minister, tien minuten
later aldaar Minister en Secretaris-Generaal aantrof (met laatstgenoemde had
hij juist telefonisch een afspraak gemaakt) en toen door desen verd bewerkt
om mee te gaan naar Minister Beerman, die in geeelschap van Mrs. Tenkink en
Bat te wachten om te spreken over het toelatingsbeleid t.a.v. de
Chinessen, waarover H.BVD op *t maart een brief aaa het departemeat heeft gesohreven. Toen H.BVD zei dat hij op dit gesprek niet was voorbereid, memoreerden cij dat sij enige maanden geleden voor niets naar Minister, Beerman
waren gegaan en ook nu had Minister Toxopens niet begrepen dat de vergadering op Justitie BOU doorgaan. Qeheel onvoorbereid ging men dus naar Justitie en merkwaardigervijse heeft H.BVD de eaak bij Minister Beerman meteen
kunnen doorspreken.
E.BVD haalt dit alleen maar aan om te illustreren hoe hij ten tweede male
i erbij wordt gehaa%t Bonder gewaarsohuvd te
Bijn - en dat men dit heel normaal vindt.

- 3-

10 oktober 1961.

Cx
OCHTEHDBESPREKING op woanadag 11 oktobar

Aanvaeig:
Afvasig :

KB/N2 Toagt nog aan «ijn dagataat toe, dat het Partijbaatuur op da hoogta
is gebracht, dat Paul da Qroot vrij lang eal wegblijTen, waarachijnlijk in
varband mat da baapreking ran da cosmuniatische leidera. Hij hoopt in
bar tarug ta koaen.

H.BVD gaaft hat aarata verhoor Tan OOLOEB tarug an koat ta aprakan OTar d*
aogalijkhaid, dat da Hadarlandaa ragaring Ponoaaranko laat tarug roapan*
KB/Q baplait, dat wij aan atap oadarnaHan oa da ragaring ar op ta attandaran,
dat althana Ponoaaranko aoat worden taruggaroapan*
H.C gelooft, dat Tan Tuyll ar wal Toor ta Tindan sou zijn, aaar dat
: da "kwaaia piar" ia« soals ook aaandag wal is gablakan*
H.B aegt, dat Da Waarhaid halaaaal achr^ft in da gaast Tan "da knnlliga
Hadarlandaa ragering, dia door da kaiaan ia gagaan1*.

H.C Terklaart deag«Traagdt dat da Huaean indardaad toagang habban gaTraagd
tot Goloab an dat Buitanlandaa Zakan xagtt dat dit toagaataan wordt aita
Qoloab self araaa inetaat.

- 2-

H.BVD heeft gisterea aet Majoor
afgesprokea, dat op
20 oktober OB 1^.15 uur «en geeprek zal plaats vinden met Kapittin
H.C sal PH.C en H.KCP waarschuwen.

- 3H.BVD heeft een aoedeloce
bij zich gehad. Zijn security-man
gaat rertrekken en H.BVD rraagt H.D of hij geen yerranger voor he«
he«ft.
deelde aede, dat d« goayerneur Terstoken blijft ran de ISAM T«ralagen, oadat h«t departenent de security in Nieuw-Quinea niet rertrouwt.
zei echter, dat de security op sijn kantoor uitstekend is en dat
ook cijn kanaal naar de hear
zuirer is. H.BVD heeft
aangeraden er bij het departement op aan te dringen dat de Oourerneur Tan
achtergrondaateriaal wordt voorcien.
11 oktober

1961.

OCHTENDBESPREKIHG op donderdag 12 oktober 1961

Aanweeig:
Afweeig : PH.BJIS

H.BVD vertelt dat hij gisteren Mr.Tenkink Tan advies heeft gediend ten aanzien ran de persconferentie waar Buitenlandse Zaken op aandrong.
KB/G rindt dat na de persconferentie de stand 2 - 1 is en dat pa« als
Ponomarenko wordt uitgewesen, van gelijk spel gesproken kan worden.
H.B siet dat Goedhart in de Kamer heeft gerraagd vaarom Pononarenko niet is
uitgeweeen,
H.G vertelt nog, dat
gisteren zijn hulp heeft ingeroepen bij de
identificatie van de Russen van de "knokploeg" en dat hij hem heeft aangeraden Qeneraal
op te bellen opdat de aeest nogelijke haast bij het
saaenstellen van het Marechaussee-rapport sou worden betracht. Buitenlandse
Zaken hoopte kennelijk dat de Tass-correspondent erbij was, zodat cij hem
als "schendbaar" S.U. vertegenwoordiger voor de rechtbank hadden kunnen
dagen.

- 2Terugkoaend op da klacbt Tan H.B, dat ar hiar SOBS Buasiache gecelscnappen
roadreizen sender dat wij ar lets ran weten, oTerhandigt KB/Q gegevens over
aen door Uneeeo geaponaorde rale Tan Ruaaen Tan 16 tot 19 oktobar a.a. aan
H.B, die cieh hiervoor erkaatelijk betoont*
Eaa geestelijk gastoorda beeft naar aanleiding Tan da publieatia in
Da Volkskrant oTer da BID aaa briaf geachreTen aan
, die da brief
aan H.BVD haeft gastuurd, daar near OTer da BVD dan oTar da BID ward gedaasd. Het blijkt dat da bajaarda ouda hear, die eich Connaieseur noaat,
niat affeetief galadan is t.o.T. da BVD, maar t.o.v. Mr.Mijnliaff, die be»
eana bij hat Tragan stallan na een lazing in Da Witta heeft gebrusqueerd.
12 oktobar 1961.

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 13 oktober 1961

Aanwezig:
Afwezig :

H.BVD zegtt dat hij enige aeasen aaa wil wijzea die met H.ACD naar
zullen gaan OB de aechanische adainistratle te bestuderen
en hij vraagt wie naast H.ACD, het beete deel
van deze werkgroep sou kunnen uitaaken.
H.BVD wil weten wie gelnteresseerd is in deze mechanische method*
Bit aysteem biedt een verfijning en veranelling van de gebruikelijke
werkwijze.
In een algeaeen gesprek over deze methode kwam o.a. het volgende naar
voren: H.ACD is faliekant tegen aechanische adainistratie en gaat nu veraoedelijk arguaenten halen OB aan te tonen, dat het niet zo aoet geschieden.
Een dergelijke aogelijkheid moet Ben evenwel niet van tevoren torpederen.
De vraag is echter of de bestudering in een dag groadig genoeg kan geschieden. Eerst Boet bekeken worden in hoeverre onze eigen organisatie inefficient is. Onze administratie heeft bepaald wel enige deficiencies, daar wij
alleen toegang hebben op naaa en niet op woonplaats en andere bijzonderheden. Een handdocuaentatie voorziet enige Bate in dit hiaat. Is een ongetwijfeld grote investeriag wel verantwoord, gezien de behoeften? De progri
ring is bij deze zaken altijd het tijdrovende werk.

H.B zegtf dat de ingang op naaa oavolledig is en dat het aanbeveling verdient deze ingangsBogelijkheden uit te breiden.
Moet dit evenwel voor de gehele administratie gebeuren of bepaalde gedeelten?
Handdocumentatie vindt in zijn afdeling plaats bijvoorbeeld bij BPR, waar de
kaarten op woonplaats zijn gerangschikt.
H.D breagt het foutenpercentage ter sprake, hetgeen natuurlijk aoeilijk vast
te stellen is, omdat foutieve naslagen als regel niet te traeeren zijn.
KB/Q merkt hierbij op dat KHV zowel "Koat niet voor" als "Kan niet vinden"
betekent. Hij gaat ait van de vraag: wat zoeken we in de kartotheek? Als
voorbeeld neeat hij de op een gegevea moment bestaande behoefte OB te weten
wie in een bepaald jaar naar de Leipziger Messe zijn geweest. De behoeften
worden door de aard van ons werk vaak pas achteraf bekend.
H.BVD oppert of wij aissehien bewust aoeten overgaan op handkartothe^kft»v<
Volgt nog een gesprek over voor- en nadelen en de kosten.

Er blijkt, contraire aan de opinie van H.ACD die bepaald niet gelntereaseerd
is, toch zeker wel belaagstelliag voor deze werkaethode te zija.
KB/Q bijvoorbeeld in het KB - C circuit.
Besloten wordt, dat de werkgroep zal bestaan uit H.B, H.ACD,
, CUES.
- Later -

- 2Later in de rergadering wordt KB/Q hier nog aan toegeroegd.
Het besoek sal in noT«mber plaatsTiaden.
Volgt een gesprek over de
methode ran dossier afslutting.

H.B voelt reel voor een methode volgens welke de ease-worker in een kort geaotiveerde Terantwoording uiteenzet, waaroa hij een doasier afaluit,
Hierna Tolgt een gesprek over Hollerith aogelijkheden en moeilijkheden.

- 3-
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H,BVD is bij Dr.
geweest in Terband aet een aantal klachten, die
aaaengeTat geformuleerd kunnen worden, dat Men one eenroudig niet ziet staan.
•ij krijgen dingen te laat of heleaaal niet.
Bij net gesprek bleek, dat de heer
verantwoordelijk is roor de rerdeling.
H.BVD ziet als enige oplossing, dat wij de afdelingshoofden van Binaenlandse
Zaken hier in de puist gaan halen en nun een globaal expose geven Tan vat
wij doen en waar onze interesse ligt. Als wij dit niet doen, zal aen oaze
behoeften nooit leren kenuen en dan konnen wij nooit net verwijten koaen.
H.BVD heeft ook tegen Dr.
gezegd, dat juffrouw
nog niet de
ideale BVA is.
Volgens Dr.
sullen ongereer 20 aensen in aanmerking koaen OB deze
bijeenkonst bij de BVD bij te wonen. H.BVD heeft Terzocht om toezending ran
een lijst Bet naaen.
H.BVD heeft bet gesprek in een welwillende sfeer gehouden en gezegd dat wij
niet gelntegreerd willen worden, doch wel gekend willen worden in zaken waar
wij aee te aaken hebben. Wij hebben geaerkt dat er soas geen aansluiting bestaat.
Qa psychologische redenen wil H.BVD deze bijeenkoast in het eigen gebouw
houden.
PH.D aerkt nog op, dat juist oadat de aensen bij Binnenlandse Zaken niets
Tan de BVD aogen weten, z$ »r heleaaal niets aee te aaken willen hebben.
H.BVD aerkt nog op, dat wij veel betere relaties hebben aet Justitie en
Buitenlandse Zaken dan aet ons eigen ainisterie.
H.B acht het geen geaakkelijke opgare oa een prograaaa saaen te stellen Toor
deze bijeenkoast.
H.BVD aerkt op, dat hij daaroa juist geTraagd heeft ons teToren op te geven
wie er zullen koaen, opdat wij het gezelsehap teToren reeds kunnen zien
staan.
H.B heeft horen vertellen, dat in Vrij Nederland Tan zaterdag j.l. een Terslag staat Tan de hand Tan een journalist T.d. BERG, die in Polen een bijeenkoast heeft bijgewoond Tan de International Union of Journalists. Hij,
aerkt op dat wij op de hoogte waren dat deze bijeenkoast plaats rond, doch
dat ondanks veel aoeite BFR niet heeft kunnen ontdekken wie er naar to*««ijn
gegaan. Nu blijkt uit de tekst Tan het artikel, dat T.d.Berg elders in de
dienst contact heeft gehad, namelijk dat hij Toor zijn Tertrek door de BVD
benaderd zou zijn aet het advies niet te gaan*
H.BVD Tindt het interessant te weten aet wie hij dit contact heeft gehad en
hij Terzoekt H.C in zijn afdeling na te gaan of hieroatrent iets bekend is
en of aen geweten heeft Tan zijn Tertrek.
KB/N aerkt op, dat het een persoonlijke uitnodiging geweest zal zijn, hetgeen in dergelijke gevailen nogal eens Toorkoat.

H.B leest in De Volkskrant, dat de bezoeken Tan Russische Toetballers en
touristen niet aeer door aalien gaan.
H.BVD aerkt nog op, dat een spoedige debriefing Tan aabassadeur
noodzakelijk lijkt.
Voor de heer
zal het een heel karwei worden nu
door ziekte
afwezig is en een andere Terranger wel niet zal worden toegelaten in dit
stadiua.
16 oktober 1961.

OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 1? oktober 196!

AanwezigJ Hpwf- *.]&£- fyjf - £J6 - PH^*"- KJ^tf"! KB/S''- H.&/(JH
Afwezig : PH^BVB

H.BVD merkt op, dat »ijn gesprek set H.KO (notulen gisteren) nog niet heeft
plaatsgevonden.

KB/Q Tertelt, dat gisterenavond omstreks 9 uur, tijdens eijn afwezigheid,
een aan hem gerichte zeer geheime persoonlijke brief aan eijn coon ie afgegeven, die hierroor aoest aftekenen. Bet adres rermeldde ook nog "BVD". De
enreloppe bevatte een gedeeodeerd telegram van
betreffende
:, die zich bij hem is komen melden en zich ter beschikking heeft
gesteld Tan de Justitle.
Men acht deze handelwijze wel bijzonder slordig. Dit zou toch minetens via
het BVD-piket aoeten hebben lopen.
PH.D merkt op, dat dit een reeds jaren bestaand oud Beer is. Alle ministers
en hoge departementsambtenaren staan er namelijk op, dat dringende eodetelegrammen direct aan hen persoonlijk worden orerhandigd.
Men acht het noodzakelijk, dat er voor de Dienst een regeling komt volgens
welke bepaalde mensen of vervangers telefoniach bereikbaar zullen zijn.
PH.D zal aan de hand van dit geval een gesprek met
voeren om een
en ander trachten te regelen.
KB/Q herinnert zich dat men vroeger dergelijke persoonlijke telegrammen
moest afhalen op Buitenlandse Zaken. Slechts na een zeer grondige identifioatie aan de hand van een paspoort werd het telegram dan overhandigd.
PH.D zegt, dat deze regeling zo veel klachten van de ontvangers opleverden,
dat men van deze werkwijze is afgestapt.

- 2-

H.C heeft gisteren nog vercuiad te Tertellen, dat wij gehouden «ijn all*
personae-non-gratae-gerallen door te geven aan het Special Co«mittee. In
de informal session kaa dan de toeliehting worden gegeven.

- 3-

,*/-'•
H.B leest in De Vaarheid* een opgewonden rerhaal over OliTier BOELEN, die
reads enige malen in da KB/H d&grapportan la gemeld ala geldschieter van
hat ComitS voor de Vreda 1961. Boelan wordt op niet on-humoristische wijae
beachraven als ean bourgeois Capitalist( die als BVD-agent in de CPN
traehtte door te dringan.
Hij beveelt het artikel tar lacing aan.
Verder leest H.B, dat Paul VAN TIENEH ean aanklaeht haeft ingediend tegen
Verenigd Yereet op grond Tan laster*
Men heeft hem een oorlogsaiedadiger genoemd*
Dit procea sal Verenigd Verset wel gelegea koaen.
PH.D heeft naar aanleiding Tan het persbericht dat de sleepboot HoordHolland Tersegelde geheiAe NATO orders in de kluis had, contact opgeno*en
met de Marine. Deee Terzegelde orders ressorteren onder Bureau KoopTaardijeaken. In het kort komt het hier op neer, dat dit instructies zijn hoe
te handelen na on t Tangs t Tan een bepaald codetelegram*
Deze caak ligt helemaal buiten ons terrein en is Tan de eerste dag af een
Marine aangelegenheid geweest.
Het wordt aannemelijk geacht, dat de sleepbootkapitein Terzuimd heeft
dece orders uit de kluis te halen en te Ternietigen, sodat Bureau Koopraardijxaken Toor de omTangrijke karwei «al staan om de in dece orders gebruikte code Toor alia schepen te Teranderen. Dace orders zijn algemene instructies om het schip zo mogelijk buiten bereik Tan de Tijand te houden. Er
zijn^geen bepaalde NATO geheimen in het geding, allecn een bepaalde code*

17 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 18 oktober 1961

Aanwezig: H^JJflS Afwezig : PJU-B7D

deelt aede, dat een ^0-tal ploertendoders is uitgereikt op Felix Meritis, waarschijnlijk naar aanleiding van het feit dat een Tan de drie informant en die de Partij had in het rechtsextreaisae en waarechijnlijk door
C.B. is onderkend, onlangs is opgewacht en afgeranseld.
i L,j,...i,~---^"- »>* <„ ".'• ,

Op vraag Tan H«BVD of Binnenlandse Zaken net speed kan worden ingelicht
over de brochure tegen de B.B. Toorlichting Tan Binnenlandse Zaken, zegt
H.B toe dit te zullen doen.
H.BVD brengt ter sprake een brief Tan de Minister, waarin Trij zuur vordt
gedaan over de reeks bijeenkoaaten en optochten Tan rechtsextremistiache
zijde, waarover wij onToldoende inforaatie zouden geven.
H.B heeft de betreffende brief voor zich, waarin Mr.Mijnlieff in de aanhef
fijntjes schrijft "aet verwijzing voor zover nodig naar de peraberichten",
a.a.w. dat alleen de pers en niet wij hea hierovcr berichten. Hijnlieff
Traagt ons hea daarover te blijven rapporteren in verband aet plaats en
data Tan te houden bijeenkoasten.
H.B, oTerigens er op wijzende dat B wel degelijk over dit onderwerp rapporteert aan het departeaent, wijst er op dat wij aan boTengenoead desideratua niet kunnen Toldoen, daar regelaatige rapportage over een zaak waar
vaak niet aeer dan 10 tot 20 aensen bij betrokken zijn, na enige tijd onherroepelijk de identiteit Tan de informant oplevert*
H.BVD Traagt H.B oa enige punten op papier, zodat hij de brief kan beantwoorden*

- 2-

Oisteren is de heer
van de BID bij H.C geweest en als gevolg hiervan is PH,C vandaag met hen naar Amsterdam om het overdragen van QOLOEB te
regelen. Alle mogelijke aspecten zullen worden bekeken samen net Comnissaris
., opdat zich zo weinig mogelijk uitglijdingen zullen voordoen.
H.C Traagt of wij de heer
kunnen uitnodigen voor een debriefing en
verder meent H.C dat dit een bijzonder goede gelegenheid is om de Kamercommissie weer eens uit te nodigen en dan dit verhaal op te dissen.
H.B leest uit de courant het antwoord van de Minister-President op de vragen van Goedhart over Qoloeb voor.
H.B vermeldt als euriositeit dat De Waarheid wel Chroestsjov aan het
woord laat, maar evenmin als de Prawda de superbom noemt. Dit is dua kennelijk een inlas geweest in het verhaal, aldus H.B.
Naar aanleiding van de melding van KB/Q over het telegram van Buitenlandse
Zaken dat hij hem thuis werd bezorgd, deelt PH.D mede, dat hij intuseen
contact met
heeft gehad en naar de procedure heeft gevraagd. Het
blijkt dat de gevolgde procedure geheel juist is geweest: als na sluiting
codetelegrammen binnenkomen die voor bepaalde mensen bestemd zijn, worden
ze bij hem thuis bezorgd en mogen alleen afgegeven worden aan geadresseerde of geziusleden. Bij afwezigheid wordt het telegram niet in de brmevenbus gedeponeerd, maar wel een briefje dat er een telegram is binnen gekomen.
Het is niet bekend wie "BVD" op het adres heeft geschreven.
KB/G vindt toco niet juist dat de bezorger tegen zijn dochtertje heeft gezegd dat het niet nodig was dat zij haar vader, die zij telefonisch kon
bereiken, opbelde.
PH.D gelooft, dat Buitenlandse Zaken, waar zoveel telegrammen gedurende
het gehele weekend binnenkomen, daar eenvoudig geen tijd voor heeft.
PH.D leest een gedeelte van een artike1 in het "Hollands Weekblad" voor
van de hand van Nico SCHEEPMAKER'^ Het gaat over het proces tegen RETDON en
DE JAGER in Kiev en het is duidelijk dat de schrijver seer goed ingelicht
is. Hij beveelt de BID en BVD aan hun geld te gebruiken voor een betere
scholing en briefing vooraf van de uit te zenden mensen, i.p.v. zulke hoge.
toelagen uit te keren (BID hoger dan de BVD).
PH.D sal 3 fotocopieen laten maken, voor H.BVDt PH.BVD en KB/8.
- H.IAZ .

x-

/spionage

-

H.BVD memoreert dat wij in de SMIRNOV-zaak tegen Mr.
zijn opgelopen,
die zich op het standpunt stelde dat de Nederlandse strafwet Toor spionagezaken onvoldoende aogelijkheden biedt. Sindsdien, aldus H.BVD, eijn in de
publieke opinie nogal wat spionageeaken aan de orde geweest,
H.BVD gelooft dan ook dat aomenteel het klimaat in
Nederland beter is om te proberen of wij niet betere strafbepalisgen kunnen
krijgen, biJTOorbaald op basis van het Duitse art. 100E of de Zvitserse
strafwet. H.BVD heeft aan KA2 opdracht gegeven een analyse te geven van
vat in Nederland wenselijk is, op basis van/zaken, die zich bij ons en
elders hebben Toorgedaan, en gevraagd hier enige speed bij te betrachten.
PH.D meent, dat een Tan de laatste ambtelijke daden van H.KA een gesprek
met Justitie hierover geweest is.
KB/Q »eent, dat PH.BVD met dit onderwerp becig geweest is.
H.BVD set uiteen, dat PH.BVD en hij dit samen op de P.Q.-vergadering hebben voorgelegd 1...
, maar dat de P.G.'s er niet aan wilden.
Nu is het kliHaat echter gunstig.
KB/Q*stelt Toor, dat wij het onderwerp belichten tegenover onee eigen
KanereowBissie.
Hierop volgt een discussie over de kunst Tan het onder-rragen en het verschil in teehniek bij ondervragen in tijd Tan oorlog, waar het er o» gaat
al of niet onder pressie iets uit iemand te krijgen die niet wil spreken
- en in Tredestijd, waar machtsmiddelen ontbreken en «en zich due voornanelijk aoet toeleggen op intelligent luisteren.
18 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKIHa op doaderdag 19 oktober 1961

Aanwezig: H^BVD - EJf/a - H
Afwezig :

e H.KA wilde uitnodigen Toor een bespreH.C is opgebeld door
•, over MAATREGELEN TEQEN VREEMDELINking onder presidium van
GEN IN OORLOGSTIJD, in aanwezighvf tevens van
en .'
.
bleek niet te weten da
.KA is vertrokken en kende H.KAZ niet,
zodat H.C heeft toegezegd vandaag
cullen overleggen wie van de B.V.D. aan
genoeade bespreking aoet deelneaea;
H.C kent het verleden van deze
t, weet sleehts dat H.KA haar nog onlangs met
__
heeft bespr
waarvan dan wel een nota zal bestaan.
H.C vraagt of H.BVD of PH.BVD de
eking (of reeks van besprekingen) willen bijwonen en wijst er op dat
ling C is, die in de praktijk met
deze kwesties te aaken heeft.
H.BVD zal de heer
o
en zou persoonlijk wel bij altnans
de eerste vergadering willen zijn,
j als probleem wil opbrengen: Wat
kunnen wij met de buitenlandse legati' &een in geval van oorlog. Ingevolge
een oud prae-advies van
k *B wij naaelijk niets doen en H.BVD
wil proberen hierin verandering te bre
H.B wijst er nog op, dat de aaatregel in oorlogstijd voor zover het coaaunisten betreft, op afdeling B worden
deld en wel zo, dat in het begin
van elk jaar de noraen worden bezien en
ide loop van de zomer de nieuwe
lijst wordt vastgesteld, die dan door
werd goedgekeurd voor doorgeven
aan Binnenlandse Zaken.
H.BVD zal in deze de rol van H.KA overn
-lijsten in het
«n de
vervolg fiatteren.
H.BVD heeft geen aantekening gezien van iMaf-fvan zijn gesprek op Justitie
over de onvoldoende spionage-wetgeving illv'Wiiderland, dat PH.D gisteren memoreerde.
,'••'•'('
PH.D zet uiteen, dat het gesprek de inte^yjg<M>atie van de wetgeving (praeadvies
) betrof, terwijl H.BVBgivteren eeu eventuele uitbreiding
van de wetgeving aan de orde stelde.

H.B herstelt zijn oplferking ran giateren - de auperbom atond wel in De
Waarheid, maar op eeny anaere plaata. Ten aanzien van net congrea in Moskou
merkt H.B op, dat ken&elijk de aanwezigheid Tan de "nationaal democratische
parti jen", de figuur die bij de Torige eonferentie ia geschapen (de parti jen van bijToorbeeld Castro en Nekruma), de Chinezen een doom in het oog
is.
ChroeatajoT beachouwt deze partijen als een oTergangaTorm naar het communiame toe, terwijl de Chinezen zich op het atandpunt atellen dat zij niet
tot het communiatische kamp behoren.
H.B moet tot zijn leedwejfcji mededelen, dat waarachijnlijk de heer
we gens t.b.c* zal afeKte* worden opgenoaen, zodat hij vijf maanden
voor zijn pensionering om deze treurige reden de Dienat moet verlaten, terwijl wij juiat plannen hawien hea deze Tijf naanden ale aectie-chef te laten optreden, terwijl de hfeer
de grote curaua Tan het Defenaie Studie
Centrum zou aogen volgen. Mt laatate nu zal H.B tot zijn apijt niet kunnen laten doorgaan, als de uitalag Tan het Conaultatiebureau t.a.v.
inderdaad ongunstig biijkt te zijn.
H.BVD licht het Toorgaande *|>e ket te Tertellen, dat hij zich giateren
realiaeerde dat hij nog g«ett uitnodiging Tan het Defenaie Studie Centrum
had gekregen om iemand voor «|e lange cureua te leveren. Bij navraag bleek
hem dat D renonoeerde, daar noch DOB noch DPB gemiat kunnen worden, terwijl
H.C om dezelfde reden verstek liet gaan ten aanzien Tan CRES en CS/D. H.B
had
Toorgeateld.
H.BVD zelf heeft gedaeht aan &e heer
, omdat iemand met een
K-poaitie de verbreding met eeta lange curaua goed kan gebruiken. H.BVD vindt
echter dat hij H.K/CH dit nu niet kan aandoea en wil de heer
due
het volgend jaar voor het Defeidaie Studie Centrum opgeven.
Op verzoek van H.B zal H.KAZ de\zaak Tan
met Dr.l
beapreken.
H.BVD sal de uitalag Tan het C$n\pultatiebureau afwachten, voor dat hij het
Defenaie Studie Centrum opbelt.
19 oktober 1961.
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20 oktober 1961*

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 20 oktober 1961,
Aanwezig: H«£7fT - g^**"- £«£ - E»*» - KB>S? - KB/N
Afwezig : PIJ^BVD -

De vragen van Bakker over Goloeb zijn ingetrokken en zullen vervangen wordcn
door een interpellatie a.s. dinsdag. :
deelde dit gisterenmiddag mede
aan H.C, die daarna merkte dat Binnenlandse Zaken, hoewel als ontvanger van
de vragen als eerste genoemd, deze door een fout van de Kamergriffie, nog
niet had ontvangen. De vragen zijn lang, maar over het algeraeen niet moeilijk
te beantwoorden*
Wij nenen een sterke positie in, maar men vreest dat hier niet voldoende ge~
bruik van gemaakt zal worden, H.C gelooft dat minister Toxopeus er verstandig
aan zal doen niet bij de beantwoording aanwezig te zijn en gelooft dat H.BVD
initiatief kan nemen om dit te suggereren.
KB/N vindt, dat omdat de vragen door een communist zijn gesteld, het niet gek
zou zijn als wij bij de beantwoording werden betrokken.
H.C deelt nog mede, dat er maandag tevoren een verbale reconstructie zal zijn
op verzoek van
ten overstaan van minister Beerman, om de minister de
beantwoording van de interpellatie te vergemakkelijken.
H.BVD zal met PH,C deze bijeenkomst bijwonen.

PH,D meldt dat de oefening ZEEBRALIM gisterenavond is afgelopen, Voorzover
PH.D kan overzien, kan hij zeggen dat tot zijn vreugde de beveiligingsambtenaren van de departementen die voor het eerst bij zo'n soort oefening zijn
ingeschakeld geweest, op een vrij redelijke wijze hebben meegedaan, ook wel
initiatieven hebben getoond en getracht hebben zich in te leven in de situatie.
Echte veiligheidsincidenten zijn er niet geweest, althans geen schokkende,
zegt PH.D op vraag van H.BVD,

- 2~
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H.BVD zal het graag nog eens horen. H.BVD zou Generaal
altijd nog
eens een bezoek brengen in zijn nieuwe functie en zou dan ZEEBRALIM als
gespreksstof kunnen hebben.
PH.D wij zullen zien wat voor conclusies er uit getrokken kunnen wordea,
D heeft de indruk dat bet mee laten doen van Sin man TOor de oefening,
niet voldoende was en wil dan ook voor de volgende keer voorstellen een
kleine groep te vormen die over meerdere afdelingen verspreid is*
H.BVD merkt n.a.v. de notulen van gisteren op, dat de passage over het praeadvies van
te sterk gesteld is. R.BVD meent zich te herinneren,
dat er een prae-advies bestaat, dat actie tegen buitenlandse legaties in
tijd van oorlog zou bemoeilijken.
In antwoord op opmerking van PH»D zegt H.BVD dat hij gaarne het oude rapport
van
over Legaties in Oorlogstijd zal ontvangen,
H.BVD kreeg gisteren
aan de telefoon, daar
er
niet was. Op zijn vraag kreeg hij te horen, dat er geen stukken zijn voor
de vergadering, daar het slechts een orienterende bespreking zou zijn*
H.BVD heeft gezegd, er dan niet bij te zijn en heeft de komst van H.C en
PH.C aangekondigd.
H.BVD deelt mede dat
inderdaad t»b.c. heeft, zodat
niet
zal kunnen deelnemen aan de cursus van het Defensie Studie Centrum.
H.BVD heeft een brief klaar aan het Defensie Studie Centrum. Volgend jaar
zullen de heren
en
aan de cursus mogen deelnemen*

OCHTENDBESPEEKINa op naandag 23 oktober 196l

Aanwezig: H.^VD - PH^WTD - H>KA£ - H^""-Jl^fr - E,J)^ KB0* - KB/tf - H^JC/CH
Afwezig i

Op Yerzoek van KB/N, deelt H.KAZ node, dat zaterdag onze contact-aabtenaar
op Vf-jarige leeftijd is overleden. Op het allerlaatste aoment is
hij nog bevorderd, hetgeen zijn weduwe een beter pensioen zal opleveren.
KB/N brengt hulde aan de bijzonder goede manier ran werken van de beer
, die zich vol dankbaarheid heeft uitgelaten over de hulp die hij
van de dienst en van vrienden uit de dienst heeft nogen ondervinden.

- 2-

H.B heeft
het verloop Tan de coonunistische kant Tan de
zaak QOLOEB Ternoaen.
bleek het bericht pas om 3 uur aan D« Waarheid te hebben geaeld, zodat Paul de Qroot 's avonds nog aan het werk aoest o« het "Tolksverzet" te organiseren. Hiervoor heeft hij enige tientallen cooununisten van
de Maandscholing opgetroameld.
H.B stelt zich voor dat dit bericht - al koat het niet als zodanig bij de
yragenbeantwoording te pas - toch aardig zal zijn voor Minister Beeraan on
hen Toor gek te zetten.
KB/N zegt, dat het hen liever zou zijn, als de ter» "Maandscholing" alleen
in de Kaaer gebruikt zou worden als het werkelijk de moeite waard is* Anders
zou KB/N het willen laten bij het signaleren. dat het "volksTerzet" bestond
nit een groepje coomunisten. KB/N merkt namelijk steeds de terugslag als
dergelijke zaken aan de openbaarheid worden prijs gegeven.
H.B is
op een punt gekoaen, dat hij een voorlopige afsluiting
wil aaken Tan het onderzoek Tan vat er gaande is rondom de volgerij. H.B
wil Toorstellen aan de volgende
-Tergadering de Toorlopige conclusies
Tan dit fact-finding schriftelijk Toor te leggen. Tevoren zou H.B graag zo
spoedig mogelijk mondeling aan de belanghebbende afdelingshoofden hieroTer
iets willen vertellen en daar tegelijkertijd enige suggesties aan Terbinden
ten aanzien Tan de weg die hij in wil slaan, waar hij Tan de afdelingshoofden dan hun opinie c.q. accoord zou willen Ternemen.
Afgesproken wordt, dat men 26 oktober oa 16.00 uur bijeen zal komen. t.w.
H.BVD, PH.BVD, H.KAZ, H.B, H.C, H.E, H.PZ, KB/R en KB/3. H.BYD zal H.E inlichten.
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E.D deelt aede, dat bij de MARID is nagegaan wat joor papieren zich aan
boord bevonden van de sleepboot Noord-HollandT'tTit blijkt zich te beperken
tot een NATO-restricted stuk, inhoudende oproepseinen. Het nut van dit etuk
is maar zeer beperkt Toor degenen die het in handen krijgt. Niettemin meet
het gemeld worden en NATO zal dus merken dat Bij op deze manier ook nog te
maken hebben met once geechilletjes*

23 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 24 oktober 1961

Aanwezig:
Afwezig : HJfJJGD

H.B heeft voor zich de samenvatting van wat TASS van de berichten van Radio
Moskou heeft gepubliceerd over het procea REYDON en DE JAGER.
PH.BVD, die het dossier momenteel heeft, zal het bij de stukken voegen.
Op rraag PH.BVD zegt H.C, dat H.BVD, PH.C en hijzelf de interpellatie Tan
Marcus Bakker sullen bijwonen. KO gaat er Bet een groepje eursisten heen.
H.C doet nededelingen over de verbale reconstructie van de zaak GOLOEB
ten behoeve van Minister Beerman, die gisteren 5 uur heeft geduurd. Marechauseee, Buitenlandse Zaken, Justitie en PH.C hebben alien het hunne bijgedragen
en het schijnt nut dat Minister Beerman de interpellatie wel aan kan.
Het andere doel is niet gehaald, namelijk het plan ran de heer
on te
zien of er een procedure is te maken voor dergelijke gevallen, die de gewenste
cooperatie tussen de versehillende instantles schept, zodat alles naar behoren verloopt. Zoals overigens in het geval Goloeb het geval is geweest. Dit
is uit het chronologisch rapport van PH.C op te maken.
In de hierop Tolgende discussie schetst H.B hoe de Aabassade overtuigd geweest moet zijn, dat mevrouw Qoloeb gekidnapt zou worden.
H.C kan zich deze typisch Russische gedachtengang zeer wel voorstellen van
de lagere leden van het ambassadepersoneel, oaar aeent dat mensen als
en Ponomarenko wel beter weten.
H.B wilde net zijn betoog alleen nogmaals de wenselijkheid voor een dienst
als de onze onder het oog brengen, dat wij ons terdege in de mentaliteit van
de tegenstander indenken.
Hoezeer dit niet het geval is bij de publieke opinie blijkt wel uit de berichten uit de wereldpers en bijvoorbeeld het feit, dat niemand in Nederland
wil geloven als men hem zegt, dat de Marechaussee eigenlijk aan het kortste
eind heeft getrokken.
H.C korat nog te spreken over de wenselijkheid dat wij de Russische tolken
eens inventariseren. Mevrouw
, hoe goed ook, was in deze zaak al te
zeer emotioneel betrokken.
KB/G biedt voor dergelijke gevallen een tolk aan, die geen Russische ziel
heeft, dus in dergelijke gevallen misschien beter voldoet.
Bovendien ware te vermijden, dat de tolken van de B.V.D. aan zo'n zaak meewerken.

- H.B,
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H.B, voorlopig afgaande op de persberichten over de gebeurtenissen op bet
Russische congres, gelooft dat de schearing die zich daar voordoet grote
gevolgen zal kunnen hebben. Waarachijnlijk zullen de menaen van de zogenaaade anti-partijgroep uit de partij worden geatoten, waarna een proces tegen
hen kan beginnen. Het zal de moeite waard zijn om te zien wat Paul de Groot
bij terugkomst over ongeveer twee weken te vertellen heeft.
Ook bet weglopen van Tsjou en-Lai is een demonstratie, Bonder precedent* Het
schijnt, dat hij gevraagd heeft na afsluiting van bet congres een bijeenkomst van de communistiache partiJen te houden, hetgeen bet vorige jaar bedongen zou zijn door
, als voorwaarde voor de Chinese handtekening onder de overeenkomst. Chroestsjov zou bet verzoek hebben geweigerd,
waarna Tsjou en-Lai naar Peking zou zijn teruggekeerd.
24 oktober

1961.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 25 oktober 1961

Aanwezig: H.BVfi - PH^BTO - E.^kK - E^* - Er,9* Afwezig : -----

H.BVD vertelt aan KB/N, dat hij bij burge»eester Van Hall is geweest, die
zecr dankbaar was. KB/N krijgt «r een rapportje over.
H.BVD rerlaat de vergadering.

H.C vertelt, dat Marcus Bakker bijzonder virtuoos zijn interpellatie in
de Kaner heeft gedaan (notulen gisteren). Het antwoord van Minister Beeraan,
hoewel qua materiele inhoud juist, werd bepaald minder goed gebracht dan
Bakker net deed.
Van Veen van de P.S.P. vond dat Beerman, als hij mevrouw Goloeb 20 graag
asielrecht wilde verlenen, dit dan ook aan Raptis had BOeten doen.
Er was veel belangstelling op de ambtenaren- en publieke tribune.
Men besluit de diseussie over de KB/0 dagstaat tot morgen uit te stellen.
25 oktober 1961.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 26 oktober 196!

Aanwezig: H^BfD - FH^WTb - H.KAZ - Q*V - %*& - H.IK- KJJ/6 Afweeig : E.£/JdE

- 2-

Op vraag van KB/Q zegt H.Ct dat PH.C het dossier
Toor de dag heeft gehaald en met KB/Q contact zal opnemen ten
aanzien van een mogelijk gesprek.

H.B wil voor de goede orde de follow-up vermelden van de zaak, namelijk dat
een in De Meern woonachtige Nederlander mogelijk correspondentie-adres sou
zijn voor een in Duiteland gearresteerde man, die vacantiereizen organiseerde voor de FDGB
•
Nadat wij de Narechaussee gezegd hadden deze zaak zelf op te knappen, hebben wij dit - zij het met vertraging wegens de slakkegang der stukken bij
de B.V.D. intern - een onderzoek ingesteld, dat tot resultaat had dat het
kanaal via De Heern kennelijk incidenteel is. Niettemin wilde de Marechaussee graag haar vriendjes in Duitsland plezier doen met een antwoord. Ter
vermijding van latere moeilijkheden voor de man in De Meern, is mondeling
door BPO aan
de situatie rondom deze figuur uit de doeken gedaan.
H.B vermeldt de protest-actie tegen de kernproeven, die gisteren 3*000
mensen in Amsterdam op de been bracht.
van de R.H.D. heeft een delegatie ontvangen, gezegd dat hij het wel begreep, maar dat de Sowjet Unie gedwongen was de proeven te nemen.
H.B vindt interessant dat in Moskou is gebleken, dat de anti-partijgroep
- die wij na 1956 uitgeschakeld achtten - nog deze zomer actief is opgetreden.
heeft een brief laten circularen, waarin hij het nieuwe partijprogramma scherp aanvalt en Chroestsjov een pacifist en revisionist noemt.
beriep zich op de vriendschap met Lenin, maar werd onmiddellijk doodgeslagen met een uitspraak van Lenin, waarin deze
de kantoorklerk
van de partij noemt.
Dit is dus allemaal mogelijk geweest.

- H.B -

H.B ziet uit een redevoeging van Paul de Qroot, dat hij zich schaart aan de
zijde van hen die Albanie veroordelen.

H.BVD heeft gisteren aan
gevraagd of de verbindingen met al once
afdelingen prettig lopen - iets dat hij in Heelsum niet net hem had kunnen
aanroeren.
betrok en vertelde bet verhaal dat KB/Q gisteren vertelde.
. legde dit uit als een sanetie, omdat de nensen van KB/0 nooit
aan verzoeken voldeden. H.BVD heeft zijn verbazing uitgesproken over het
feit dat
deze sanetie toepast, zonder er met KB/0 over te spreken
en ook
vond dit eigenlijk wel raar.
KB/Q heeft
nog niet te pakken kunnen krijgen.
H.BVD heeft een van KB/N afkoastige infornatie in de zaak
buiten
de Hoofdcoaaisaaris
om laten leiden. Het bleek, dat zij een spelletje wilden spelen met burgemeeeter Van Hall. H.BVD heeft de burgemeester
pereoonlijk gewaarschuwd, waarvoor hij dankbaar was omdat de heer
"niet delicaat genoeg is"* Er zit iets in voor PH.C, die de affaire
behandelt en H.BVD zal hem het rapport doen toesturen.

KB/N betoogt, dat hij t.b.v. DOB iets op papier heeft gezet en wil graag
iedereen toegang geven tot de documenteu.
In dit verband wil KB/G een belangrijk punt aanvoeren. Zijn de brieven die
D schrijft, een totale resultante van de opinies van de verschillende afdelingen van de Dienst?
- H.D -

H*D beveatigt dit: in alle hoeken en gaten wordt in de dienat gelnformeerd
en afgeaproken wat medegedeeld zal worden. Zo'n brief is due: de Dienat die
apreekt.
De diaeuaaie moet worden afgebroken wegena tijdgebrek*
26 oktober

1961.

OCHTENDBESPREKING op rrijdag 27 oktober 1961

Aanwezig:
Afweeig : ——-

KB/N2 deelt mede, dat
met spoed naar Moskou is ontboden. Hij is
bang, dat zijn tentoonstelling wordt afgelast.

H.BVD wijst er op, dat niet zo zeer
weinig security-begrip
heeft, dan wel weinig begrip voor eecurity-zaken.

2? oktober 1961.

OCHTENDBESPREKING op maandag 30 oktober 1961

Aanwezig:
Afwezig :

KB/N2 verte.lt, dat de brandkast van Heijerman is gelicht. De politie heeft
een dader te pakken, die zich er uit heeft trachten te redden met te zeggen
dat hij voor de B.V.D. werkt. Dit is gelukkig niet net geval en ook nooit
geweest.
Naar aanleiding van de aanvullende
-dagstaat wordt na discussie besloten dat C zich eerst intern en vervolgeus onder inschakeling van Buitenlandse Zaken (
) c.q. Economische Zaken, al of niet met medewerking van KA2, van de status van de R.H.D. op de hoogte zal stellen, alsmede
van de achtergronden van het Handels- en Scheepvaartaccoord tussen Nederland
en de Sowjet-Unie.
KB/02 deelt de identiteit van
aede.

H.D deelt mede, dat
inderdaad in Nice zit. Op
vraag E.BVD zegt H.D te denken dat Buitenlandse Zaken er niet voor voelt
vice-consul te maken.
Bij
wordt gelnformeerd hoe een gesprek met
zal kunnen worden geentameerd; zowel C als KB zijn hierin geinteresseerd.

50 oktober

1961.

\G op dins dag Jl oktober 1961

Aanwezig: PB>BtfD - H^^TZ - B>»'Afwezig :
H.C kont terug op de informatie van
Gebleken is, dat het verslag van
self over de Benelux missie
al geruime tijd bij de dienst was. Over de status van de R.H.D. zegt
, dat wij blijkbaar een Benelux handelsverdrag met Rusland voor
ogen hebben, terwijl de Russen uitsluitend separate verdragen net de drie
Ian den willen sluiten. Zij stellen daarbij enkele prealabele kwestiee, waarop de Nederlandse voorzitter center steeds heeft geantwoord, dat hij er
niets nee te maken heeft, want dat dit zaken zijn die nimmer tripartite te
regelen zijn. Omdat dit verslag ons via Buitenlandsc Zaken heeft berelkt
gelooft H.C, dat geen reden ia te veronderstellen dat wij door de gebeurtenissen sullen worden verrast, maar zal toch de heer
attenderen
op het verslag, "dat hij ongetwijfeld van de heer
ter inzage heeft
gehad" .
KB/Q zou dit wensen, ware het alleen on de huidige status uit te zoeken.
H.C heeft dit laten uitzoeken. De status schijnt in een briefwisseling te
zijn geregeld, waarvan wij echter geen copie hebben. Voorzover wij er stukken over hebben is de conclusie, dat het gebouw van de R.H.D. toch wel
"imnuun" is. Alleen hoofd en plaatsvervangend hoofd van de R.H.D. hebben
diplomatieke status, de rest heeft een dienstpas. Destijde heeft Buitenlandse Zaken (waarschijnlijk Secretaris-Geueraal
) ongevraagd
diplomatieke status aan de R.H.D. verleend. Hierover is Van Tuyll bepaald
niet te spreken en KB/G haalt in dit verband diens reactie aan op het verzoek van de Russen een Intourist kantoor
te mogen openen
in Amsterdam.

31 oktober 1961.

