OCHTENDBESPREKING op woensdag 1 augustus 1962
Aanwezig: HJBVfT- PH*gfD - £iaf- PE^"*- ft^T"- TL&- O/G - O/rf - HJi/CH
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Afwezig :
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H.D deelt mede, dat de dxrecteur-generaal van de P.T.T. thane ook het
nieuwe beveiligingsvoorschrift voor de P.T.T. integraal toepasbaar heeft
verklaard.

PH.C vond een oud artikel uit U.S. News & World Report, waarin geschrevei
wordt dat in twee weken tijd Rusland wettelijk 2*000 copieen kocht van
Amerikaanse regerxngspatenten. Na de z.i. onbevredigende discussie naar
aanleiding van de melding van KB/N destijds
vraagt
FH.C zich af of onze regering op dit gevaar moet worden gewezen.
De vergadering moet wederom vaststellen dat, waar patenten er zijn om gepubliceerd te worden, tegen deze diefstal niets te doen is* Dat de Russer
zich niet aan de afspraak houden, is niet voldoende reden om hen uit te
sluiten. Uitsluiting zou overigens technisch onuitvoerbaar zijn, daar de
Russen zich van elk gewenst intermediaire kunnen bedienen.

1 augustus 1962«

OCHTENDBESPBEKING op donderdag 2 augustus 1962

Aanwezig: H,»*l) - PJJrfSlfl) - BJflJ^- EH^t? -JfrflT- E^f - KB/<f- KB/1*'- H^/
."^__^X^
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Afwezig :

2 augustus 1962*

OCHTENDBESPREKING

op vrijdag 3 augustus 1962

Aanwezig: JL*B*6 - PH-B^tf - B>B^^i*ff -p{6 - M&- KB^fiT^-JJB/lf Afwezig :

BAB ziet dat De Waarheid van gisteren melding maakt van de Westduitse
munitie-opslag rondom Budel en andere met name genoemde plaatsen in Nede:
land. BAB merkt op dat het oogmerk van De Waarheid bij dergelijke publite
ties kan zijn a) het desecretiseren van de militaire maatregelen of b) e<
voudig publikatie om commentaar uit te lokken.

H.D zag een notitie in de courantt dat de eerste sending van Jbegoslavis
arbeiders, uit vluchtelingenkampen afkomstig, binnengehaald is. Zij word
bij Verolme tewerkgesteld en zijn ondergebracht in Rotterdam* De stellin
- van -
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van de Staatsnljnen over de onbruikbaarheid van deze categorie
wordt hiermee wel ondergraven.

3 augustus 1962*

OCHTENDBESPREKINQ op maandag 6 augustus 1962

Aanwezig:

H
Afwezig :

6 augustus 1962*

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 7 augustus 1962

Aanwezig: E^etfo - P^BTO Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op woensdag 8 augustus
S
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X^
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Aanwezig: H^BVD - PH,BTl) - B^BCfc - fl.B - B>^ - E^» - KB/G Afwezig :

H.B leest uit De Waarheid enkele gebeurtenissen voor, die er op wijzen da
het Wereld Jeugd Festival geen succes geweest is voor de communiaten. In
verschillende delegaties traden splitaingen op en KB/N2 haalt de woorden
de delegatie leider van Uganda aan, die het Wereld Jeugd Festival als een
mialukking bestempelde.
H.B leest uit Werkend Nederland een stuk voor over de O.V.B., die Eijn
houding zal moeten bepalen ten aanzien van een verkelijke eenheidsvakcentrale. De schrijver hoopt dat de toekoast een vermindering van de afstand
tussen O.V.B. en E.V.C. te zien geeft,
Volgens de laatste berichten voelt de O.V.B. er niets voor, aldus H.B.

8 augustus 1962*

H.B least in De Waarheid dat vorige week in Madrid een overeenkoost is gesloten waarbij Bonn op zich neemt de pensioenen te betalen van de Blauwe
DiTisie.
H.C herinnert zich een "gallig" artikel van Nooteboom in De Volkskrant ovei
de onlangs gehouden heldenherdenking van de Blauwe Divisie in Spanje, waarbij van clericale aijde veel belangstelling bestond.

9 augustUB 1962*

OCHTENDBESPREKING op donderdag 9 augustus 1962

Aanwezig: £*VD - Pj^rSD - H^CZ - E*«^- -H^tT- Hy^D Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 10 augustus 1962

Aanwezig:
B<</C
Afwezig : PU^efrD - B</CH

OCHTENDBESPREKING op maandag 13 augustus 1962

Aanwezig: £<flD - P£<tfTO - H^JHt- H^ff Afwezig :

H.BVD spreekt over het Obseryer-bericht, dat een geheime overeenkomst is
gesloten tussen Tsjang Kai-shek en Peking. Nationaal-Chinese kringen maken
het bericht belachelijk, maar The Observer beweert over goede bewijzen te
beschikken*).
13 augustus 1962.

Men komt te spreken over het sedert kort bekende feit
dat de zoon van Tsjang Kai-shek in Hoskou is opgeleid
en dat men aanneemt dat ale deze zijn vader opvolgt,
de kans groot is dat hij een verbond met Communistisc
China sluit, waardoor de bodem uit de Amerikaanse pol
tiek zou vailen.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag l*t augustus 1962
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Aanwezig: H^BTO - Pp^fiwD - H^AST'- tt<B -tt*<f"-H/D - &vE - $•/£?*- KE^M2
Afwezig :

H.C rapporVeen levendig reisverkeer van verschillende leden van de Russi
ache ambassade.

augustus 1962*

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 1$ augustus 1962

Aanwezig: H ^ B O T P E U B V D - H>K*
••

$j

- tt»e B D - H

Afwezig :

KB/N2 meldt dat Verenigd Verzet in Den Haag bezig ia net een kaartenactie
in verband met de huisveeting van de Duitse troepen in Nederland.

15 augustus

1962.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 16 augustus 1962

Aanwezig:: IJxBTO - P&<fi^D - H<*AZ - B«fl—J**CX'- HyD - JJJ& - O/6 - KB^HE
Afwezig :

^

16 aagustus 19624

OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 1? augustua

1962

Aanwezig: Ej^PTa - PH^ayD - E^SKZ - R*f - gx^- BXD - jj*« - KB^B - KB^
Afwezig :

H.B ziet dat De Waarheid met grote ophef en veel drukte het aecoord over
Nieuw-Guinea bespreekt. Een uitspraak van minister Luns in Propria Cures
van 1937 over de muiterij op de Zeven Provineien wordt hierbij opgehaald.
De Waarheid meldt voorts, dat in de Partij v.d. Arbeid geheime bespreking<
gaande zijn en dat de pacifisten een aparte status eisen. Hen neemt aan di
met aparte status wordt bedoeld zoiets als het Sociaaldemocratische Centn
binnen de P,v.d.Arbeid.
H.E heeft gelezen dat de oude leden van het Sociaaldemocratische Centrum
binnen de P.S.P. een aparte plaats wensen.
H.B vestigt de aandacht op het bericht dat minister Luns gisteren een rec<
tie op de Russische ambassade heeft bijgewoond. Dit is voorzover men weet
de eerste maal dat hij de R.A. heeft bezocht.

OCHTENDBESPSEKINQ op maandag 20 augustus 1962
Aanwezigl
Afwezig :

KB/N2 deelt mede, dat er een int«r«ssant rapport schijnt te zijn over bet
Wereld Jeugd Festival. Het is mogelijk dat dit het laatste W.J.F. is geweest, daar het voor de Russen bepaald geen eucces is geweest.

H.BVD verzoekt een gezamenlijk rapport over het W.J.F. uit te brengen. Na
het doornemen van alle stukken kan men dan tot een conclusie ten aanzieu
van het W.J.F. komen.
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E.C deelt mede, dat kk Zuid-Slavische vluchtelingen, thane nog verblijvend
in het Italiaanse kamp te Lavina, zullen worden tewerkgesteld bij Verolme
Nederland.

HiC heeft bericht uit De Waarheid van 14 augustus j.l. over onze betrekkiz
gen met de Sowjet Unie. Dit is een reactie op een interview van het Handel
blad met
. H.C geeft het H.BVD ter lezing.
H.BFfeeeft de Volkskrant voor zich, waarin melding wordt gemaakt, dat de
destalinisatie in Hongarije in een uieuwe fase wordt doorgezet. Het hele
proces houdt Chroestsjov wel aan de gang*
20 augustus 1962.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 21 augustus 1962

Afwezig : H.l^£ff

H.BVD heeft tentatief spreekuren vastgesteld voor de afdelingshoofden en
wel op woensdag- en donderdagmiddag, dus in net midden van de week, teneinde voor de andere dagen niet geblokkeerd te zijn. De praktijk zal moe
uitwijzen of de vastgestelde uren goed gekozen zijn*

21 augustus 1962*

OCHTENDBESPREKING op woensdag 22 august us 1962

Aanwezig: £»B7l> - 'B.jpa-rtt- *>Sf'~ ^" "
Afwezig :

H.KAZ en H.B spreken over de T.V.-uitzending van de P.S.P. Dit was zuiver
anti-militaristische propaganda en aansporing tot dienstweigering in meerdere sectoren.
Men vraagt zich af, of dit nu zal aanslaan bij de kijkers.
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KB/N2 deelt nog mede, dat de I.D. Rotterdam met 25% wordt ingekrompen. H.J
zegt, dat dit ons gemeld had moeten worden.

H.B meldt, dat De Waarheid nu een tegenzet doet in verband met de agitati
die ontstaan is rondom de moord op de vluchteling bij de Berlijnse "muur"
De Waarheid komt met een aanval op de West-Berlijnse politic en beschrijf
welke oorlogsmisdadigers bij dit apparaat werkzaam zijn.
H.E zegt, dat de Oost-Duitsers het winstpunt hebben, dat zij over vele do
siere beschikken over dit soort lieden.

H.B wil signaleren dat er in een Engelse Tliegtuigfabriek gerubriceerde
documenten zijn gestolen. Er wordt bij vermeld, dat de fabriek wel, maar
Staat geen schade hiervan ondervindt.

H.D deelt mede, dat in Spanje ook enkele mijnen gaan sluiten. De Staatami
zullen hier ook wel op afgaan.

OCHTENDBESPHEKING op donderdag 23 augustus 1962

Aanwezig: B^fiTO Afwezig :
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H.B leest in De Volkskrant, dat een Hongaarse regerlngswoordvoerder de be
richten over arreetaties i.v.m. een complot tegen partijleider Kadar heef
tegengesproken. In diplomatieke kringen in Boedapest en Wenen wordt echte
volgehouden, dat een dergelijk complot is opgerold. H.B vindt dit verhaal
niet onaannemelijk. Volgens diplomatieke kringen in Wenen heeft Doegei ge
tracht de steun van communistisch China voor zijn tegen Kadar gerichte ac
tie te verkrijgen.
H.B leest een merkwaardig verhaal in De Volkskrant over 15 Russische sche
pen die eind juli in verschillende Cubaanse havenplaatsen zijn gearriveer
Met deze schepen zouden meer dan 5000 man troepen uit landen van net Sowj
bloc zijn aangevoerd. In Washington twijfelt men aan dit verhaal, volgene
hen zijn de Russen burger technici.
Verder meldt De Waarheid dat het A.N.J.V. een demonstratie op 28 augustue
organiseert, onder de leuze: Nieuw Guinea weigeraars vrij.

H.B meldt, dat er nogal wat kleinere stakingen zijn op het ogenblik. H.B
antwoordt op H.BVD's vraag of dit door de communisten wordt geleid, ontk«
nend, maar zegt dat zij er mogelijk wel tussen zullen zitten.

23 augustus 1962*

OCHTENDBESPREKIHQ op vrijdag 2k augustus 1962

Aanwezig:
Afwezig : KJ/lf -

H.C deelt mede dat voor het Phyeiologencongres 24 Sowjet visumaanvragen
zijn ontvangen.
H.C deelt mede dat ten vervolge op het Kerkelijk Vredescongres van verle
jaar te Praag, dit jaar een dergelijk congres onder auspicien van Moskou
Patriarchaat zal plaatsvinden,

H.C deelt mede, dat de verzending van pakketten aan familieleden in de
Sowjet-Unie, niet meer door Intourist zal geschieden, raaar per 1 septemb
a.s. door Furnese Shipping Company te Amsterdam. In 1958 was er sprake v
dat Muller & Co dit zou doen. Deze onderhandelingen zijn toen afgebroken
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H.C deelt mede, dat er een Tass-bericht is, dat minister Luns op bezock
is geweest bij de R.A. voor een cocktail-concert t.g.v. een Russische
violist. H.C zegt, dat dit bezoek zou kuunen wijzen op een verbetering VE
de verhoudingen Nederland - S.U.

- 3-

2k augustus 1962*

OCHTENDBESPREKING OP MAANDAG 27 augustus 1962
Aanwezig:

'- KB/G -

Afwezig :

H.B deelt als vervolg op het bericht over de verdwenen documenten bij
een Engelse vliegtuigfabriek mede, dat de Volkskrant nu bericht, dat dit
niet een vliegtuigfabriek blijkt te zijn, maar een chroomfabriek. De
- directeur -
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directeur van deze fabriek beweert, dat de archiefstukken gestolen zijn
door Euro-spionnen. Deze spionnen zouden werken voor Europese firma's,
die bij het opnemen van Engeland in de E.E.G., op de Engelse markt wille.
werken en deze gegevens dus goed kunnen gebruiken. H.B houdt dit verhaal
niet helemaal voor onmogelijk.

27 augustus 1962,

OCHTENDBESPREKINQ op dins dag 28 augustus 1962

Aanwezig: E^f - HjBf£ - jj^j"- H^ - KStf - JJP***^ KB/G Afwezig :

H.B leest uit De Volkskrant een verhaal voor over de Engelse fascistische
partij, waarvan Tier leiders thans terecht staan. H.B geeft opsomming van
hetgeen bij een inval in het N.S.B. hoofdkwartier en bij de gearresteerde
leiders door de Engelse politic is gevonden,
H.B deelt mede, dat De Waarheid een verhaal vermeldt over Glass van het
West-Duitse consulaat in Amsterdam, die een sigaret in het gezicht van ziji
echtgenote wilde uitdrukken. De man is gearresteerd geworden.
H.C vraagt of de l.D* Amsterdam ons hierover zal inlichten.H.B denkt van
niet, daar dit bericht geen enkele politieke waarde heeft. H.C bedoelt echi
dat de l.D. Amsterdam ons misschien zal zeggen dat het bericht niet waar ii
PH.E veronderstelt dat dit bericht aTkomstig is uit het politie dagrapport.
H.BVD spreekt over de vaste spreekdagen voor de afdelingshoofden. H.BVD is
donderdag en vrijdag afwezig, zodat de heren die donderdag komen, verzocht
worden te wachten tot maandag.

28 augustus 1962.

OCHTENDBESPREKINS op woensdag 29 augustus 1962
Aanwezig: E.Jjilf- EJU& - EJ^-E^- HJB^
^^ ^»
^
' •'•**
Afwezig :

H.C laat een pamflet van "Kerk en Vrede" zien, dat mejuffrouw
de hand werd gedrukt, toen zij de taptoe Delft bezocht.

in

OCHTENDBESPREKING op donderdag 3O augustus 1962.
Aanwezig: Jjrtff-

PJJ<^- %*&'- JH& - PJWF"- KB^er"- TK$S*fZ

Afwezig :

'

^

. 2 -
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PH.B deelt mede, dat Marcus Bakker in de pen geklommen isover de drie Nieu
Guinea dienstweigeraars.
H.D spreekt in dit verband over de solidariteitsverklaring CPN/PKI. Er zij
indertijd indrukwekkende woorden gesproken, maar er is niet veel uitgekome
Nu de kwestie Nieuw-Guinea van de baan is, kan niet nagegaan worden, wat d
CPN met agitatie in de havens had kunnen bereiken.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 31 augustus

1962

Aanwezig: IMtiCz - jX^- PBWtf*- Hy>^ H^jsJWTE^ KJP/ff"- K^/(*2
Afwezig : H.BUB - H.K/

H.C heeft een persbericht, waarin de Hollandse Bank Unie op de zwarte 11 js
is geplaatst voor alle Arabische landen, oradat zij de Arabische boycot teg
Israel geschonden zouden hebben.

Volgens een persmededeling van Oe Thant zou Chroestsjov niet aanwezig zijn
bij de opening van de vergadering van de Verenigde Naties,
H.KAZ deelt mede, dat er een brief binnengekomen is van het departement,
waarin gevraagd wordt of wij deelnemers hebben die voor een studiedag in
Mechelen op 21 September in aanmerking komen. Wij moeten voor 4 September
antwoorden. Als gegadigden hiervoor worden genoemd: PH.E, BOG, KCP, BFR en
31 augustus

1962,

