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OCHTEHDBESPEEEENQ op vrijdag t april 1960

Aanwezig: P&.B#D - ILJBt - 0¥o<- H,^&< axT'- H.D - O/S - XB/fT
Afwezig : H«BVP
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Op een. ontvangst bij Kolonel
, waar alle militaire attaché's:
aanwezig waren*), heeft Ftt'JJVD gisteren nat Kolonel
afgesproken,
dat er zaterdagmiddag om lA.OO uur een gesprek zal plaats; hebben tussen
hem en C51 of CS2, waarbij PS*BVD voor de introductie zal zorgen»

PJ[«3VP heeft gisteren op de P«GU vergadering de 11 voordelen die wij uit
het geval
hebben gehaald, opgesomd* Sr bestond grote belangstelling voor en de P.G.*» wisten er eigenlijk weinig van af; zelfs Mr.
bleek het een en ander vergeten te zijn. Mr.
had een goed
woordje voor de B.V.D. gedaan en betoogd, d»t wij steeds: overleg pleegden
met de P.Q.'s. en men ona du» gerust kan inschakelen, waarop
had
gezegd, dat'dit dan ook alleen mogelijk is als de verstandhouding zo goed
is als zij nu is*
Op PÜUBVD** vraag wat de heren van het maandoverzicht vonden, had
gezegd, dat hij dit bijzonder leesbaar vond. De anderen noemden
het voortreffelijk, zeer interessant en vonden dat op deze weg voortgegaan moest worden» tt*E kan dus trots op de ingeslagen weg blijven doorgaan, aldus PH»BVD.
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*) Notulen 27-2-1960t E.B deelt mede, dat gisteren op het Informeel Overleg Kapitein
van de KED heeft gevraagd of het mogelijk zou
zijn, dat bij de eerstvolgende bijeenkomst van militaire attaché*a de
BVD een verhaal houdt over de bedreiging door de tegenstander, vooral
achter het Uzeren Gordijn. FE*D heeft toegezegd, hiertoe vanzelfsprekend bereid te zijn.
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EB/K deelt Bede, dat het tweede bericht exprea in zijn KB/fc dagataat
is vermeld, omdat de laatste tijd steeds berichten werden ontTangen
dat het zo slecht stond net de S.W*F», terwijl dit bericht den lezer
noed doet scheppen*

HL»B leest in de courant, dat de C*P«Jf. veer in de raadscommissie van

Amsterdam zit.
is namelijk benoemd in de Commissie tot
Onderzoek van de Bekening van 1958, waarbij hij 31 van de 39 stemmen
kreeg. Hiermee ia het vroegere principe verlaten en er is een goede kans.
dat dit BO blijft, want H*B ziet dit ala. een doorwerking van de coexiatentie, waar wij nog wel meer van te zien zullen krijgen*
Ken zegt, dat de Burgemeester van Amsterdam
een z»er bekwame man
vindt»
De commissie waarin hij ie benoemd is vrij onschuldig.

- 3-

Admiraal dat bad aan B.B verteld, dat hij nog geen ondertekening van
militaire zijde heeft ontvangen van het statuut MIX) - BVD.
FH*3YD zal er vanmiddag over opbellen, want bedeu 1-4-1960, sou de
overeenkomst ingaan»

t april 1960.

OCHTENDBESPHEKING op zaterdag 2 april 1960

f/

ï
Aanwezig t PfrtND - lEJC* - £*»
Afwezig :

H.C -

K, C heeft gisteren een bezoek gebracht bij de heer
van
de afdeling Exportbevordering van Economische Zaken (notulen 8-5-1960).
De heer
ia een zeer intelligent man, die ook wel gevoel heeft
voor onze zaken* Hij ia enige jaren als handelaattachS werkzaam geweeat
o*a. in Wenen, Belgrado en Finland»
E. C heeft Boeten beginnen met een idee van de heer
, namelijk dat
de B. V. D. voor alle problemen slechts, een valse— baarden-oplossing heeft,
recht te zetten* Eerst daarna ia hij open gekomen voor het idee van IL. C
om meer aandacht te gaan besteden aan de security zijde van de steeds toenemende uitwisseling van handelsmissies tussen Vaderland en landen achter
het IJzeren Gordijn*
De goodwill missie had zich in het algemeen zorgvuldig onthouden van elke
actie die tot verkeerde conclusies, t.*. v. spionage-activiteiten zon kunnen
leiden. Zo hadden zij er op gestaan iedere avond te worden bezig gehouden»
Niettemin had men tegen één man. enige verdenking opgevat; deze deed uitermate Westers, zag er ook Westera uit en sprak Nederland». H»t blijkt, dat
deze persoon
, jaren lang hier op de handelsmissie heeft gezeten*
Wat betreft de economische kant van de goodwill missie; deze ia niet geheel onsuccesvol geweeat. De belangstelling ging vooral uit naar het electronieche gebied*
tt*C heeft er op gewezen* dat deze heren: zich nu wel netjes: gedragen heb»
ben, maar dat contacten uit hat verblijf van deze missie zijn voortgekomen en. dat de follow-up met alle onaangename mogelijkheden van chantage,
wel degelijk ia de gaten moet worden gehouden. Een aantal bon*, fide zakenmensen zou. dan ook op dit gebied moeten worden gebriefed. zodat zij weten
wat hun te wachten staat* E*C had e»e»a. vanzelfsprekend met voorbeelden;
gestaafd*

E.D herinnert er aan, dat het soort briefing zoals door E.C is genoemd,
bij de K*1*H. door de K*I»*H* zelf gebeurt, waardoor het nadeel dat K.L*M»meusen die achter het Uzeren Oor dijn komen een direct contact met de B.VJX
hebhen gehad, komt te vervallen. Bi*D zou dit zelfde willen aanbevelen
t»a»v* de ambtenaren van Economische Zaken*
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- 2-

~J*

Generaal
"
«n Kolonel
MED - BTO getekend* aldus ff*6-.

', hebben het statuut

Kaar aanleiding Tan de voetnoot van de notulen van t april, deelt PE,B7D
mede, dat hij wel wist dat de militaire attaché 's zouden komen, maar dat
hij niet heeft willen aandringen,

Volgens De Waarheid ia er sprake van een aanzienlijke ledenwinst: van de
partij en K*B gelooft dat men wel moet aannemen, dat er bepaaldelijk wel
sprake is Tan een toename in de laatste tijd*
KB/H deelt desgevraagd mede, dat in Rotterdam waar + 200 nieuwe leden
zouden zijn gewonnen, nadat deze ledenwinst was gepubliceerd, de zaak is
onderzocht en gebleken ia dat het totaal aantal nog onder dat Tan het
Torige jaar lag*
KB/H ia verder bezig steekproeTen te nemen in verschillende grote steden
om te zien of er werkelijk ledenwinst ia.
tt»B merkt op, dat volgens de richtlijnen in Amsterdam voor het uitschrijven Tan de partijboekjes, er maandelijks een opgave per district moet; komen Tan het aantal leden en vraagt of wij hier niet aan kunnen komen»
KB/ft antwoordt, dat dit niet in alle districten, het geval is* lis aan deze
richtlijn in alle districten de hand wordt gehouden, dan zou dit inderdaad een effectieve controle zijn»
2 april 1960,

OCHTENDBESPREKIHO OP maandag k april 1960
Aanwezig: E^COT^ ^JtJi- Hkïf^
- """" ^. ^ ^s
.Afwezig : Eff^BVD - OJW

H. BVD heeft vrijdag op de cocktail bij Kolonel
zowel Generaal
als Generaal
gesproken, die beiden
begonnen over het statuut MID - BVD* Eerstgenoemde had gezegd overtuigd
te zijn dat de verhouding MID - BVIt een rimpelloze toekomst tegemoet
ging. Ook Generaal
had zich in optimistische zin geuit.
H*BVD had nog wel gememoreerd dat het zeker acht jaar geleden ia dat men
begonnen is ore r de verhouding tussen de beide diensten te spreken.
Qp vraag van tt*D zegt &*KA, dat de laatste, door Hoofd BVB* Hoofd MID en
de coördinator getekende versie van het statuut, bij ons zal terugkomen
en alsdan t. b. v. de afdelingshoofden zal worden vermenigvuldigd»
KB/M deelt mede, dat er mogelijkheid bestaat dat een schilderastaking uitbreekt, daar hun CAO ia afgelopen*

HL.C wil de briefing van de handelsmissie naar CSE (notulen 2-4-1960) doen
voorbereiden en verzoekt H»BVD of hij als PE»BVD morgen nog niet terug ia
dit zou willen aanbinden bij de heer
, zodat deze er over kan spreken met zijn staatssecretaris.

- a-

OCHTEHDHBSPREKING op dinadag 5 april 1960

Aanwezig: f*BW - EE.B7Ö - H*H7 Afwezig : JHW"

E.BVE) set de moeilijkheden rondom de bijeenroeping der nieuwe ministère
en ataataaeoretariaaen (notulen 21-3-1960) uiteen*
Hapenlijk zal de bijeenkomst op a.a. vrijdag doorgaan. Mocht dit niet
het geval zijn, dan zal H*BVD aan de Hiniater zeggen, dat hem het beate
toe lijkt, dat hij en PH*BYD in een peraoonlijk onderhoud met ieder van
de nieuwe ministers en staataaeoretariaaen uiteenzetten waar het om gaat*
Contact van de B.V.D. mat deze heren ia nu. eenmaal langzamerhand dringend
noodzakelijk geworden.

- 2-
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HüJQL deelt mede, dat aan de Commissie voor de versterking van de binnenlandse controle op vreemdelingen, onder voorzitterschap van Mr.
,
nu ook de Harechauacee gaat deelnemen (notulen 10-3-1960).
Morgen is de volgende vergadering van deze commissie*
5 april 1960.
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OCHTENDBESFHEKING op woensdag 6 april 1960

Aanwezig: E^BTO - PEL8TO - R*X£ - gatf'- H**C - Hal) - SB^S Afwezig :
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IUBYD deelt mede, dat gisteren bericht ia gekregen, dat de vergadering
van nieuwe miniatera en ataataaecretariaaen a»s. vrijdag niet doorgaat en
voorlopig ia gezet op 29 april. Daar wij hierbij echter niet aljn geraadpleegd en deze datuaalleazine ongelukkig ia gekozen, ataat e.e.a* nog
niet vaat»
6 april 1960

OCHTENDBESPREKING op donderdag 7 april 1960
Aanwezig r PH*BVD - H^Bf'- OVJ - HL»B - H»C - K.D - KB/6 Afwezig r

/'staat

Op Traag Tan PB*BVD deelt "KB/H mede, dat onze rapporten over de zitting
van het partijbestuur niet zo veel meer nieuws geven dan in de courant te
lezen ia.
E.B merkt op, dat De Waarheid sedert kort er toe ia. overgegaan vrijwel
volledige verslagen van de partijbestuurszittingen te geven.
KB/R deelt overigens mede, dat wat niet in de courant/la, dat de P.S.P* in
alle toonaarden wordt verdoemd» daar zij niet meer te vertrouwen zou zijn
in de ogen. van de communisten.

OCffiüENDBESPHEKIHa op vrijdag 8 april 1960
Aanwezig t
Afwezig
o s

r*~
S*

roegt zich M j de vergadering*

K*B leeat in De Waarheid dat
naar •>•* Suinea is geweest
en nu blijkbaar met een artikelenserie Tal
uitkomen»
E»B lee&t verder in Be Waarheid dat aan de handelsmissie die naar
gaat (notulen 2-4-1960) o «a. deel zullen nemen de staatssecretaris: Veldkamp en. de heren Drs* <
*
en.
.
E. C deelt «ede, dat CSt deze hoge heren zaterdag een lichte security
briefing cal geven.

-2.-
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E*B daalt mede, dat Politiek au Cultuur «et aan artikel is gekomen, over
da "Tett* conmisoariaaen", van da hand van Dra^A.SLumar van da Vereniging
voor £ffectenbeacherming ).
Hi*B wijat ar op, dat SLumar iedere kaar perfide artikelen schrijft in het
orgaan van daza vereniging "Belaggar*balangann. Hiermee wil hij zeggen,
dat deze artikelen eigenlijk precies: in da communistische doctrine vallen*
terwijl ELumer niettemin kans: ziet da kleur van de kapitalistische
leving aan te nemen. In partijverband komt hij ook niet naar voren

8 april 1960.

OCHTENDBESPBEKING op zaterdag 9 april 1900

Aanwezig:
Afwezig ;

- JfcdU - E^£^*> 1Btf*-jpdI-

KB*4T- KB/tf"

J

Hen spreekt over het nienwe aapect van de vliegramp met de Eugo de Groot
op 14 augustus 19^8t namelijk dat op een der passagiers, die vele vijanden zou hebben ale politiek intrigant, een aanslag ia gepleegd.
De volgende instanties worden genoemd, waar men zou kunnen informeren:
KJLJU. (
)» Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie C
),
Rijksluchtvaartdienst (
), Raad van de Luchtvaart (:
)•
Men is overigens dubieus over de berichten, die de Baad van de Luchtvaart
hebben bereikt over deze sabotage*
H JOL wil maandag de nota van Minister Luns inzake de paapoortverlening
aan communisten ter sprake brengen»
Minister Luns stelt, dat hij steeds het door de Sinister van Binnenlandse
Zaken gesuggereerde beleid heeft gesteund, maar dat hij er geen geloof
meer in heeft* Als Minister Toxopeua hem krachtig soa steunen, is Minister
Luns bereid dit beleid te verdedigen, maar hij staaft met enkele voorbeelden (o*a. Harry Verhey), dat een en ander weinig effectief werkt*
Men is het er over eens, dat zodra de Kamerleden van het verbod werden uitgezonderd, er een gat in de regeling zat en E*B gelooft dan ook dat wij
ons geen illusies moeten maken, dat wij de C»P.lf. werkelijk hinderen met
deze maatregel. Een ander ding is, zoals H*KA aanvoert, dat wij de bevoegdheid moeten openlaten dat aan communisten, die de Nederlandse naam bekladden of zich anderszins: misdragen, afgifte van een pas alsnog geweigerd kan
worden.
PH*ETO deelt mede, dat het statuut BVD - MI», getekend door Generaal
en Kolonel
, ia teruggekomen met een begeleidend schrijven, waarvan de laatste alinea luidt:
"Ik waardeer het zeer dat op blz.2 van de overeenkomst in punt 1b de mogelijkheid tot herziening van de overeenkomst voor 1 april 196t ia vastgelegd, waardoor de mogelijkheid ia geschapen, de regeling aan te passen
"indien enkele bedenkingen, welke thans nog bij het Hoofd MID bestaan, in
"de practijk zouden worden bewaarheid".
Men vraagt zich af waarom KJ4ID zijn bedenkingen niet met zoveel woorden
heeft meegedeeld*
Sprekende over de instelling van een liaison-bureau, gelooft men da* dit
wel zijn beslag zal krijgen en hoopt dat Kapitein
als liaisonof f icar zal optreden.
EJ3; stelt voor, dat wij dan aan de toekomstige liaiaon vragen of hij ona
nader wil verklaren welke de bedenkingen van Kolonel
zijn.

9 april 1960.

OCHTEHDBBSPREKING op maandag 11 april 1960

Aanwezig: FB*fitf> - HJ*Eftf - OW'- B*3f- EU^'- H/.»' Afwezig :

f

KB/fr ia bezig uit te zoeken wat de achtergrond is van de relletjes, die
gedurende het weekeinde in Amsterdam hebben plaata gevonden, naar aanleiding van optochten die zonder vergunning zijn gehouden.

CB1 heeft de indruk, dat de briefing van enige leden van de Nederlands»
handelsmissie naar CSE goed gevallen ia. Hen heeft zelfs over een latere
debriefing gesproken. Vooral het feit, dat zij merkten dat wij een bepaald
beeld hebben van de mensen waarmee zij te maken hebben, zoals de staf van
de handelsdelegatie alhier, had kennelijk vertrouwen gewekt»
B»B leest uit De Waarheid uit een groot artikel op de voorpagina voor,
waarin melding wordt gemaakt van een "nieuw complot dat tegen De Waarheid
is opgezet door de steeds, meer in opspraak komende B.V.D»". In kleurrijke
bewoordingen wordt beschreven de beslaglegging op de girorekening van
De Waarheid op grond van een vordering van de "(fortzak-Brandaen kliek11.
KB/N licht toe, dat Mr.
zonder meer gehandeld heeft op de stukken
van, de raadsman van de E.V.C., Kr.
•
H»KA deelt uit een uittreksel uit de nota van KLnieter Luns aan zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken. In 195^ zijn *o°r
•HJC* ett
KA2 richtlijnen opgesteld voor weigering van paapoortaanvrage aan communisten die
a) in het buitenland kwaadaardige voorstelling geven van de toestand ia
Nederland, dan wel handel en wandel van. de regering. Iet concrete voorbeeld, dat hierbij voor ogen heeft gezweefd waren de uitlatingen van
Wolff over de Nederlandse politiek t.a.v. Indonesië;
b) het buitenland bezoeken en daarna blijk geven ontvangen richtlijnen
voor agitatie e„d. in praktijk te brengen. Hierbij dacht men aan de reis
van Barry Verhey naar Frankrijk;
c) het hersenwerk in de partij verrichten en in het buitenland nieuwe inzichten opdoen. Dit sloeg op Friedl Baruch;
d) van subversieve activiteiten worden verdacht. Hiervan zegt Minister Luns
dat zij het blijkbaar allemaal doen»
- 2-

- 2Er volgt ««n discussie, waarbij de volgende punten naar voren komen:
1.
2. De laatste jaren zijn wij nog nooit een geval tegengekomen, waarin wij
een pas zouden willen weigeren.
5. Ten tijde van het opstellen der richtlijnen, zag de wereld er geheel
andera uit dan nu-. Er was een Eominform, er waren geweest de omwenteling in Tajechoalowakije, de ongeregeldheden in de D.D.R* en Polen en
de blokkade van Berlijn.
k» OVJ vraagt zich af of wij ons niet zonder meer kunnen baseren op het
artikel volgens hetwelk een pas kan worden geweigerd aan iemand die afbreuk doet aan de goede naam van Nederland.
H-.K4 vestigt er de aandacht op dat sub a) hier inderdaad reeds op was
gebaseerd.
5. Ten aanzien van de op een na de laatste alinea van het uittreksel vestigt OVJ de aandacht er op, dat acoeordverklaring met dit argument zd
zou kunnen worden geïnterpreteerd, dat de B.V.D. zich voor de uitvoe*
ring van zijn werkzaamheden ook niet buitenslands, behoeft te begeven»
6. Als wij In een zorgvuldig geformuleerde nota. zouden stellen, dat mede
met het oog op de huidige tendens tot liberaler paapoortbeleid en de
zeer betrekkelijke waarde van de maatregel zoal* die nu geldt, opheffing hiervan te overwegen zou zijn - zon hier onmiddellijk aan toegevoegd moeten worden, dat de toestand van 195^ w««r terug kan komen en
dat wij dan onmiddellijk weer de maatregel zullen moeten toepassen en
dat dan de clausule die de huidige maatregel ontkracht, namelijk dat
Kamerleden worden uitgezonderd, zal moeten vervallen*
7. BJCA vermeldt het aspect van de afdeling CUQ.t V., waarmede wij nog
wel eens moeilijkheden kunnen krijgen als wij ons op het standpunt al»
sub 6. omschreven, zouden stellen.
Voor het geval wij inderdaad in de richting gaan van een laten vallen
van de richtlijnen, vraagt H*KA of EJB de heer
voor een gesprek wil ontvangen*
11 april 1960,

OCHTENDBESPRËKING op dinsdag 12 april 1960

(l

Aanwezig: PH^JHRf - KJQt Afwezig t
NOTULEN GISTEREN:
H>B zou punt 2 op blz. 2 na de komma, willen wijzigen als volgt:
"waarbij weigeren van een pas de C.P.N, werkelijk afbreuk zou doen".
KB/G heeft gisteren een onderhoud gehad met de heer
van de
Deze bleek niets te weten van de achtergrond van het bericht dat het vliegtuigongeluk van de Eügo de Groot een gevolg van sabotage zou zijn.
Hij vroeg daarentegen of de B. V. D. er iets over wist. Blijkbaar heerst bij
de heer
de mening dat, wanneer weer eens een vliegtuigongeluk zou
pasaeren, er iemand van de B. V. D. bij het onderzoek betrokken zou Boeten
worden* Indertijd is dit geschied door de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie, hoewel de opdracht van de P. a. aan de heer
niet verder ging dan: identificatie der slachtoffers*
De heer
had medegedeeld, dat wij indertijd wel de namen van de
passagiers van de Sugo de Groot hebben gechecked.
Ka langdurige discussie wordt besloten dat EH.BVD Mr.
er over
zal opbellen en van dit gesprek, zal afhangen of E.D wel dan niet navraag
zal doen bij zijn contact bij de Baad van de Luchtvaart.
EB/G deelt mede, dat de heer
verder had gezegd, dat hij bij d*
uitzending van personeel naar posten achter het Ijzeren Gordijn vaak met.
de moeilijkheid zat dat de resultaten van de B.Y.D. -onderzoeken zo laat
binnenkwamen.
R.D wijst er op, dat wij herhaaldelijk aan de heer
hebben doen
weten, dat hij zijn onderzoeken eerder moet aanvragen, want dat wij die
niet in l 't dagen kunnen klaarspelen»
KB/9 had van de heer
een voorbeeld gekregen: een grondwerktuigbouwkundige, genaamd
, zou naar Moskou worden uitgezonden* Zoen de
man een praatje kwam maken bij
>, bleek dat hij a) vroeger grondwerktuigbouwkundige geweest was bij Chiang Kai-ahek. en b,) dat hij free
lance journalist was. Hij had gevraagd of de Bussen mochten weten, dat hij
bij de Nat. Chinezen had gezeten en wat betreft zijn journalistiek vroeg
hij of hij stukje» kon schrijven voor Nederlandse couranten.
had
hieraan de voorwaarde verbonden dat deze stukken via de diplomatieke koerier naar Nederland zouden worden geatuurdt

- 2-

- 2-

H»D komt terug op het uittreksel uit de nota van Minister Luns (notulen
gisteren). Als eerste opmerking zou hij willen maken, dat wij ons niet
zonder meer achter de bewering van Minieter Luns moeten scharen, dat er
een element van tegenspraak in zit, dat aan een communist onthouden wordt,
hetgeen normaliter iedere staatsburger toekomt, uitsluitend wegens zijn
vooraanstaande rol welke hij in de partij speelt, welke hij niettemin vertegenwoordigt in een vertegenwoordigend ooilege (Gemeenteraad). Hierbij
zouden wij er toch de nadruk op moeten leggen, dat de reden waarom de
C.P.N, niet over een kam te scheren is met andere partijen is, dat zij in
een min of meer hiërarchieke verhouding staat met een vreemde mogendheid.
De tweede opmerking van E.D betreft de één na de laatste alinea. H.D
meent, dat het Wetboek van Strafrecht talrijke paragrafen bevat, die in
deze gevallen relevant zijn*
Men is algemeen van oordeel, dat wij deze aangelegenheid zo licht en
onopvallend mogelijk moeten afdoen en dat wij ons hierbij moeten baseren
op het practische nut van het wél of niet toepassen van de richtlijnen
van 195^ en ons niet te veel in,theoretische beschouwingen moeten begeven»
E*B is niettemin met HuD van oordeel, dat de ondeugdelijke argumenten die
Minister Luns gebruikt door on» voorzichtig moeten worden aangeduid, zodat
zij weten dat wij er niet zonder meer achter staan*
E JU, wijst er op, dat wat men uit de nota van Minieter Luns proeft, is
dat hij tracht de zaak te bagatelliseren - dit doet Minister Luns al jaren,
aldus HJCA, maar bij onze beantwoording moeten wij wel rekening houden met
onze eigen Minister.

vestigt de aandacht op nieuw model formulieren voor de beoordeling van
periodieke weddeverhogingen, waarbij de beoordeling van het afdelingshoofd
geheel gescheiden blijft van de aantekeningen door afdeling A.Z., hetgeen
de discretie ten goede komt. De beoordeling van het afdelingshoofd gaat nu
regelrecht van hem in het P J), van betrokkene.
12 april 1960*

OCHTMDBESFREKING op woensdag 13 april 1960
.t
^^>
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Aanwezig t PH*B7Ï) - E*Öf - 0?ö - 'SL^f- H»<? - B>d5 - KB/5 - KB/W /^
• x»
» _ .
Afwezig
t

TT^ T^Tmrf'

"

\

E.B ziet in Be Waarheid, dat men geld gaat inzamelen om het blad aan de
gang te honden na de beslaglegging*

Het feit dat De Waarheid niet bij kort geding opheffing van beslag heeft
gevraagd, is voor PH»B7D een teken dat zij niet sterk staat.
tt.D heeft even geïnformeerd naar het geval
C&otulen gisteren).
Sa t onderzoek naar de heer
is nog in het beginstadium.
H*D zal het resultaat afwachten en suggereert dan een démarche bij de
directie van de K.L.M., teneinde stoppen van dergelijke onderzoeken voor
te stellen, zolang de K.L.H. deze eigenlijk negeert bij het beoordelen,
van uitzendingen van personeel*
HT*BVD heeft gisteren van Mr.
gehoord, dat het geval van de
sabotage van de Eügo de Groot bij zijn collega in Den Haag ressorteert»
PK.BVD zal vanmiddag Mr.
opbellen*
R.KA deelt mede, dat de Benelux ministera de overeenkomst tot opheffing
van passencontréle aan de binnengrenzen hebben getekend. De stukken zullen
met grote spoed--aan de Kamers worden toegezonden, opdat een en ander v66r
- 2-
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1 juli a»a. zijn. beslag kan hebben.
E*B las tot zijn verrassing in de courant, dat het mogelijk ia op verzoek
een opdruk op zijn toeristenkaart te krijgen, waardoor déze geldig wordt
ala identiteitabewijs. Moeizaam en met Teel vertraging scharrelt men dua
in de richting van een identiteitsbewijs, aldus £»&.
E» C merkt op, dat de uitgifte van deze identiteitabewijzen in het geheel
niet met waarborgen ia omkleed*
Op 5 mei zullen "onze kantoren gesloten zijn",

13 april

1960.
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hoorde gisteren Ton Mr.
, dat deze niets afwist van de
zaak van de Hugo de Groot. Mr.
begreep niet hoe de P. G. Amsterdam
er bij kwam PH*BVD naar hem te verwijzen.
Wel wist Mr.
, dat Generaal
lid van de Baad van de Luchtvaart, trouwens de gehele Raad van de Luchtvaart, nogal upset was over
de mogelijkheid van politieke sabotage.
Mr.
raadde FB«BVD aan zich te wenden tot de secretaris van de
Raad van de Luchtvaart - dit is dus conform het voorstel van H* D -, aldus
H*BVD zal Mr.
., president van de 'Baad van de Luchtvaart, eerst
opbellen en vragen hoe wij te werk moeten gaan. Hogelijk verwijst de
heer
naar het secretariaat en zou H.D met zijn contact, de heer
, de zaak kunnen bespreken.
tt. BVD heeft ontvangen afschrift van de brief van de P .G. Den Haag aan.
alle officieren van Justitie voor een lezing op 6 mei tt.a. te houden
door PE*BVD en overhandigt deze aan PE*BVD.
Hit een opmerking van KB/N over de houding van
tegenover de communisten, namelijk dat hij de dissidenten steunt ten koste van de Moskouse
communisten,
blijkt
dat KB/N niet op de hoogte is dat dergelijke berichten reeds eerder in
het ISAM verschenen*
H-BVD verzoekt derhalve het daarheen te willen leiden dat het ISAM, ook ovex
Indonesië, steeds wordt gedistribueerd *an alle afdelingshoofden, plaatsvervangend afdelingshoofden en voor wat betreft de afdeling B: BAB. Hierbij
moet vermeden: worden dat de stukken in de afdeling zelf circuleren.
\ >_

E.D deelt mede, dat in Tri j Nederland op de voorpagina een groot artikel
over geheime dossiers en het breken van carrières staat, waarbij de B.V.H.
in het begin wordt genoemd en vervolgens hieraan het gehele artikel min of
meer wordt opgehangen, terwijl er verder geen sprake meer ie van de B..V.D.

FASEN
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K.D komt terug op de door de K«L*K» naar Moskou uit te eenden grondwerktuigkundige
(notulen 13-4-1960). Hem is gebleken dat *a mans
voorgeschiedenis bekend waa uit K.LJt^-doaBiera, zij het met een kleine
variant, namelijk dat
voor Tajiang Eal-ohek missies naar China
had gevlogen. Hoe het ook zij, zij hadden hun conclusie uit hun eigen gegevens kunnen trekken, aldus H,.D.

- 3-

E.C deelt mede, dat hij heeft gehoord dat in de courant zou hebben gestaan dat in Zweden een paar spionnen hun diensten aan de Kassen hebben;
aangeboden en dat dezen hen hebben laten arresteren* Met dit vroom gebaar,
aldus E.C, doet de Russische ambassade waarschijnlijk een bijzonder handige tegenzet tegen een paar hun bekende provocateurs»

19 *pril 1960.
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K.BVD verlaat de vergadering.
E. C vestigt de aandacht op het volgende. Wij krijgen nu en dan mededelingen van Nederlanders die naar Polen of andere IJ.G.-landen willen gaan
voor toeristische of studie doeleinden en die vragen of zij daar geen
last nee krijgen. K.C stelt voor dat wij voor dergelijke gevallen de
plaatselijke politie inschakelen, die een gesprek met betrokkenen zou
kunnen voeren. IL.KCP zou dit kunnen inleiden bij de I.D.'s.
H. D deelt mede, dat ook hi.^ dit soort verzoeken krijgt en dat hij bezig
is een standaardtekst samen te stellen, die voor beantwoording van deze
vragen zou moeten dienen.
£&£ƒ**•*>'
Algemeen is men van oordeel, dat niet de B.V.D. maar/ de I.D.'s de behandeling van deze gevallen ter hand zou moeten nemen*
H-KA. zou ieder geval een afzonderlijke behandeling willen geven en niet
met een standaardtekst willen werken.
OVJ gelooft, dat men zonder meer kan zeggen dat de reis op zich zelf
geen moeilijkheden behoeft op te leveren, waarmee men nog alle kanten op
kan. '
E.B memoreert het geval van de "Velsenae jongeren", die een dergelijk
verzoek hebben gericht tot de E.V.D. en waarop wij een bloemrijke antwoordbrief hadden geconcipieerd, die echter door Minister Toxopeua ia
teruggebracht tot twee zinnen, namelijk "Als U naar de D.D.R. wilt gaan
moet ïï het zelf weten11 en "voor een collectief visum behoort ü zich tot
Buitenlandse Zaken te wenden". E*B gelooft, dat de Minister hiermede
kort en bondig heeft duidelijk gemaakt, dat hij dit niet als een aangelegenheid beschouwt waarmee de Staat ook maar enige bemoeienis heeft.
Zou men overgaan tot beantwoorden van dergelijke mededelingen in de zin
van een vrijbrief, dan zou dit onmiddellijk door de malafide personen
worden aangegrepen om zich. te dekken»
Incidentele behandeling wordt ook door KB/G als de beate oplossing gezien, omdat hij in voorkomende gevallen er eens op af kan gaan.
H- C zal de laatste brief die hij heeft ontvangen aan PH>BVD sturen.
20 april 1960.

9
i

OCHTENDBESPBEKINa op donderdag 21 april 1960

Aanwezig; B ^ g - BST
Afwezig :

O

Notulen gisteren»
B.C en E.D wijzen er op, dat de zin "Algemeen is men van oordeel, dat
niet de B.V.D. maar de I.D.'s de behandeling van deee gevallen ter hand
zou moeten nemen" niet overeen komt met hetgeen gezegd is, daar men juist
niet de I.D. wilde inschakelen.
Aangezien, zoals H.BVD later zegt, ook is afgesproken dat in ieder geval
de B.V.D. zich hier niet mee moet bezig houden, stelt notuleerster voor
de zin te veranderen als volgt: "Algemeen is men van oordeel, dat niet
de B.V.D. maar ook niet de Ï.D.'s de behandeling van deze gevallen ter
hand zouden moeten nemen".
HUS merkt op, dat hij gisteren nog heeft gezegd te geloven dat de I.D.ts
hier niets voor zullen.voelen.
IL.KA herhaalt, dat behandeling van geval tot geval z.i. het beste is. H«KA
heeft een nieuw geval voor zich, een beleefde brief van een bankier,
, die met zijn zoon het vroegere familie landgoed achter
het Uzeren Gordijn zou willen bezoeken en die vraagt of er moeilijkheden
kunnen komen bij later aanvragen van een toeristenvisum voor de Verenigde
Staten.
S»BVD die intussen is binnengekomen memoreert het geval van de drie architecten die wij verleden jaar naar Buitenlandse Zaken hebben verwezen.
H.BVD stelt dan ook voor dat wij voor dit soort gevallen Buitenlandse Zaken
inschakelen.

Wij moeten intussen aan de aanvragers een briefje schrijven waarin wij
mededelen dat wij hun vraag hebben doorgestuurd aan Buitenlandse Zaken,
zijnde dit de competente autoriteit.

- 2-

CB heeft medegedeeld, aldus H.BVD, dat in oktober 19^5 de Bussische ambassade contact heeft opgenomen met Minister Van KLeffens over de vestiging
van een handelsdelegatie in Amsterdam* Begin 19^6 heeft Buitenlandse Zaken
een brief aan de Gemeente Amsterdam geschreven, getekend door Mr*
,
dat een Bussische handelsmissie zich in Amsterdam zou vestigen. De Secretaris -Generaal was
.
KB/H wil even voor de goede orde mededelen, dat de heer
, directeur
van Bunge'a Handelmaatschappij zich heeft beklaagd, daar hij het vreemd
vond dat als hij een brief schreef aan de B.V.D. hij naar Den Haag moet
komen en niet een ambtenaar van de E.V.D. hem komt opzoeken.

H.KA deelt Mede, dat Minister ïoxopeiï» vanmiddag in het bezit zal zijn
van ons Panorama, laatste nummer, nieuwe stijl, dat hij elkaar 13 pagina's
beslaat. H*KA zal het rondsturen. Op enkele redactiewijzigingen na is deinhoud onveranderd gebleven*

E*C vestigt de aandacht op het artikel in De Volkskrant over de arrestatie
van de Nederlander
, die, voor de Israëliërs spionage zou
hebben verricht. EO ±e reeds door De Volkskrant benaderd met verzoek om
commentaar*
HUEA, heeft voor zich het ontwerp van Wet In- en Uitvoer die in de plaats
van de oude Wet van 19^ komt. De ontwel-wet is bekeken bij CEF. Hierin
zal de mogelijkheid worden voorzien om met Algemene Maatregelen van Bestuur
de invoerbeperkingen te gebruiken voor de In- en Uitwendige Veiligheid van
de Staat. Wat artikel 20, de geheimhouding betreft, zegt H.Xft dat hij zich
daar geen zorgen over maakt.
21 april
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PE.BVD is gisteren aanwezig geweest bij het napraten over de oefening
SIDE-STEP, waarbij alle deelnemers aan de oefening aanwezig waren. Van
de provincies waren alleen Zuid-Hblland en Overijssel aanwezig, verder
was de opkomat groot.
De heer Fransen heeft aantekeningen gemaakt en woont ook vandaag nog de
besprekingen bij.
Op vraag a.BVD wat de indruk van de security van de oefening is geweeat
zegt PH*£VD dat dit niet als onderwerp aan de orde is geweest. Hogelijk
zal dit vandaag nog het geval zijn.

Haar aanleiding van de brief van de heer
(notulen gisteren)
heeft H*B giateren een onderhoud gehad «et de heer
van het Bureau
Oost-Europa van Buitenlandse Zaken. Zij zijn het eens geworden dat Buitenlandse Zaken dit soort zaken zal behandelen, zowel nu als in de toekomst.
De heer
was intelligent genoeg om in te zien dat het een moeilijke
zaak is om hierover brieven te gaan schrijven, omdat je je direct in
situaties vastlegt, die je niet kunt overzien* Hij zag ook in dat wij ons
van een vervelend karwei ontdeden, maar hij was het met E.B eens dat het
voor hun gemakkelijker is deze zaken mondeling af te doen.
- 2. -

- 2De heer Fokkema was dan ook van plan om de heer
een tamelijk nietszeggend briefje terug te schrijven, maar t.g.t. een telefoontje
te geven waarin hij verklaart dat het moeilijk ia antwoord te geven op
zijn vraag, maar dat hij hem graag mondeling te woord zal staan* WèM
moest de heer
deze werkwijze met zijn baaa, de directeur Europa,
bespreken en ook even voorleggen aan de directie Kabinet en Protocol»
H.BVD vindt dit een succes en merkt alleen even op dat t.a.v. eventueel
toekomstige bonafide reizigers naar China wij niet hij
maar bij
de heer
zullen moeten zijn.
F»B zal de heer
schrijven dat de zaak is overgedaan naar
Buitenlandse Zaken.
H*B heeft nadat in zijn afdeling meerdere malen de vraag naar grotere kastruimte was gerezen, gisteren het werk laten stilleggen en algehele opruiming en schoonmaak laten houden, uit de interessante collectie papieren
en artikelen in de verschillende kasten is een hoeveelheid, overeenkomend
met de inhoud van een flinke handkar, naar de vernietiging afgevoerd. De
kasten zijn door de dames van de afdeling die zich hiervoor beschikbaar
hadden gesteld netjes schoongemaakt en er is geen probleem meer*
22 april
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E*B vestigt de aandacht op een bericht in De Waarheid dat bij advocaat
is aangevraagd een kort geding aanhangig te maken, waarbij opheffing van het beslag van de girogelden van De Waarheid wordt geëist.

23 april 1960*

OCETENDBESPEEKING op maandag 25 april 1960

Afwezig : H

PH*BVD ziet in de notulen ran 21 april dat de directeur van Bange 's
Handelaaatschappij zich beklaagd heeft over het feit dat hij naar Pen Haag
moest komen en vindt eigenlijk dat de heer
hierin gelijk heeft.
PE.BVD vraagt wie deze zaak zo heeft behandeld.
Men weet alleen dat de heer
de heer
de eerste keer te woord
heeft gestaan.

OCHTENDBESPHEKING op dinsdag 26 april 1960
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De heer
had aan PR*BTTD verteld, dat de directeur van Bunge'a Handelmaatschappij hem had gezegd dat hij onderweg was van Amsterdam naar
Hotterdam en dat Den Haag dus op zijn route lag.
Het valt dus nogal mee met de klacht van de heer '.

FH*BVD leest voor een memorandum, dat de redacteur van ELsevierra Weekblad,
, als bijlage meeetuurt bij een schrijven aan Minister Toxopeüs,
waarin hij deze verzoekt hen gedurende een half uur te woord te willen
staan.
In dit memorandum wordt betoogd dat in de koude oorlog het offensief aan
de communistische zijde ligt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Westerse pers. Als voorbeelden worden gegeven de Qberlander affaire en het feit
dat de Westerse couranten dagenlang de schietpartij in Sharpville net
grote koppen hebben vermeld, terwijl bloedig onderdrukte onlusten in o.a»
üflis, waarbij het aantal slachtoffers hoger waa, naar de achterpagina's
verhuisden.
De koude oorlog moet dus in versterkte mate worden gevoerd, waarbij de
pers de steun moet krijgen van officiële instanties* Want alleen dan kunnen wij gelijkwaardige tegenstanders worden van de communisten. Tenslotte
wordt in het memorandum een voorstel gedaan tot coördinatie van Nederlandse en buitenlandse pers voor het voeren van deze koude oorlog.

H«B betoogt dat
kennelijk tot diegenen behoort die denken dat
Eisenhower en vele anderen allemaal agenten van Chroestsjov zijn. Wat in
dit memorandum wordt voorgesteld komt er op neer, dat wij terug zouden
gaan naar de oorlogstoestand, namelijk dat aan de pers zou worden voorge- 2-

schreven wat zij moeten schrijven. Dit zijn mensen, aldus R.E, die de
vrijheden van het Westen zo willen verdedigen, dat er geen een van overblijft.
B.D vindt dat Elsevier zich moet verstaan met zijn vakbroeders* Men zou
de hoofdredacteuren van bladen bijeen moeten roepen.
H.KA brengt hier tegen in dat Elsevier als «eekblad hieraan niet te pas
komt.
EJ3. schrijft het reageren van de mensen voor het grootste deel toe aan
angst. De Eusaen worden de meest fantastische dingen in de schoenen geschoven, waar geen spoor van bewijs voor is. Als voorbeeld haalt S*B aan
wat er in het eerste deel van het Perintrep, dat volgende keer op het
CvTN zal worden behandeld, wordt geschreven t.a.v* het geweldige psychologische inzicht van de Bussen. H*B vergelijkt dit met wat de nazis de
Joden aan macht en manipulaties toedichtten - en toen tot hun vernietigingsmaatregelen overgingen*
36 april 1960,
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H.B zou dus graag vóór donderdag 2 uur (voorbespreking in de puist) een
kort overleg willen hebben net degene van de Dienstleiding die vrijdag
naar het C VIN gaat en BAB.
KA zal zich met het maken van de afspraak belasten.
E*3 heeft voor. zich de Humanité van 23 april, waarin een officiële verklaring is verschenen over de problemen van het tijdschrift "Vraagstuk^
keji voor Vrede en Socialisme". Van 13 tot 16 april is een conferentie
gehouden in Praag van vertegenwoordigingen van 36 communistische partijen*
Men kan gevoegelijk aannemen dat een zo uitgebreide conferentie onder
leiding van de C. P. S. U. is gehouden*
Er is gesproken over het beleid van de communistische pers en over de
onderwerpen van de propaganda, waarmee dus een bijdrage is geleverd voor
de ïïnite" idéologique.
Vervolgens komt een opdracht aan de pers waarmee deze zich in de komende
tijd moet bezig houden. Dit komt overeen met de besluiten van de conferentie in Rome van de communistische partijen van de landen van West£uropa.
Tenslotte komt de taak voor de pers. Ook daar is niets nieuws bij, aldus
HLJ3 gelooft dat dit wel een heel merkwaardige gebeurtenis, is omdat voor
het eerst een grote internationale ontmoeting/*is georganiseerd door de
ƒ redactiestaf van/fre partijen. Voor Nederland ia waarschijnlijk Marcus
Bakker er heen; daar hij zijn echtgenote heeft meegenomen is het moge^ lijk dat hij er een vacantie aan vast knoopt. Ook het feit dat Bakker
(waarschijnlijk) is gestuurd en men niet heeft volstaan met de aanwezigheid in Praag van
, betekent volgens H+B, dat men dit als een
par tij ge beur t e nis op niveau beschouwt. Hen heeft toch blijkbaar de indruk gekregen dat "Vraagstukken voor Vrede en Socialisme11 niet voldoende
waarborg geeft voor de "Unit! de doctrine". In tegenstelling tot het
leidinggevende orgaan van de Kominform, is dit dan ook slechts een voorlichtingsorgaan .
uitermate belangrijk zou het zijn te weten of de Chinezen aan de conferentie hebben deelgenomen. Ha de ideologische geschillen met de Chinezen
van de laatste tijd, zou dit betekenen dat zij zich nu hiermede hebben
geconformeerd .
H»B herhaalt dat deze geheel nieuwe ontwikkeling volgens hem zeer interessant is. De Waarheid schrijft hier nog niets over, evenmin De Rode Vaan.
H .KA. wil in deze kring bekend maken dat een journalist van het Algemeen
Dagblad,
, een bezoek heeft gebracht aan de heer ïelderhof dd.
DA april j.l.
' •*"
meldde zich onaangediend bij de heer Felderhof aan en begon
over de behandeling van de B.V.D. in de Eerste Kamer naar aanleiding van
wat de heer In ft Veld daar had voorgebracht en kondigde daarbij aan dat
de zaak hiermee niet afgelopen was. Hier was de heer
beginnen
te schermen met grote woorden: dat Kamerleden en peravertegenwoordigera
bezig waren met verdere onderzoekingen*
De heer Felderhof heeft hem behoorlijk te woord gestaan en ie begonnen

- 3-

- 3met er op te wijzen dat de gevallen waarmee de heer In 't Veld ie aangekomen, zo'n lange baard hadden, dat hij, Felderhof, deze (gevallen) zich
nog kon herinneren*
had verder vragen gesteld, waarbij hij zinspeelde op tegenstellingen tassen de heer Felderhof en de B.V.D. en de E.V.D. en de verschillende Nederlandse diensten en aldus trachtte de heer Felderhof uit zijn
tent te lokken, die evenwel alleen had geantwoord dat de B.V.D. een uitstekende dienst is en zeer goed wordt gerund*
begon vervolgens over de emigratie, waarop de heer Felderhof
hem heeft verwezen naar de buitenlanders en gezegd dat zij degenen waren
die inlichtingen eisten en niet de B.V.D*

2? april 1960,
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E.BVD ia opgebeld door de heer
en zal antwoorden dat volgens
de heren
en
het de Baad van de Luchtvaart ie die een
gepreciseerde opdracht voor een onderzoek moet geven..
H.D memoreert dat wij de heer
onze hulp hebben aangeboden*

PH*BVD heeft gisteren net Minister loxopeüa gesproken over het geval
. De Minister is het met ons eens, dat
niet de partij
_ 2 -

- 2-

ia om mee te gaan spreken* De Minister vindt bovendien dat als dit zo
belangrijk zou zijn en als de steun van officiële instanties nodig zou
zijn, dit moet leven in de kring van hoofdredacteuren van grote bladen
en dat dezen zich dan met de Minister moeten verstaan. In deze zin zal
de Minister de brief beantwoorden*
Op vraag van H.BVD zegt PH.BVD dat hij de Minister gegevens heeft toegezegd over de maandelijkse persconferenties, waarbij Dr.Drees placht te
spreken over het communisme voor de hoofdredacteuren van de grote bladen»
KB/N deelt mede, dat 22 april een vertegenwoordiger van het W«V*Y*,
, een bezoek heeft gebracht aan de oude EVC. Hij is één van de
Commissie van Drie, die hier indertijd een onderzoek heeft ingesteld. Hij
kwam voornamelijk namens
en
, welke laatste steeda
fanatiek tegenstander was en zich nu blijkbaar heeft bedacht* Doel van
het bezoek was de EVC uit te nodigen voor een Euromarkt conferentie in
Lille« Zowel
als
stonden op het standpunt dat het "Centrum"
niet als vakvereniging moest worden erkend. Op het ogenblik is er een
sterke stroming in het W.V.V., waarvan
en
vertegenwoordigen
zijn die het echte vakverenigingawerk willen laten, doen door het W.V.V.
en niét het politieke werk.
is ook naar het "Centrum" gegaan waar hij direct is aangevallen,
dat hij bij de oude EVC is geweest. Hij heeft dit later verteld. Hij
heeft ook het "Centrum" voor de conferentie uitgenodigd*

E*B vertelt, dat de heer
die enige tijd geleden aan een marine
instructiecursus, heeft deelgenomen, in Loosdrecht een aantal jonge lieden
heeft meegemaakt waar hij, wel wat in zag voor werving bij onze dienst.
Hedenmiddag gaan de heer
en H»B, "aan de hand" van Commandeur
, eens polshoogte nemen in Amsterdam*
Het betreft hier jongens van 20 tot 22 jaar met een middelbare opleiding
die middels een psychologische test worden uitgezocht op grond van hun
talenaanleg. Zij behoren dus in het algemeen tot de intellectuele bovenlaag, worden opgeleid bij de Marine en daarna in Harderwijk voor het
Russisch. Zij worden daarna onderofficier, hetgeen een vreemde figuur
lijkt. Deze jongens hebben allemaal een zeer goede psychologische test
gehad bij de voorselectie; zij komen practisch zé van school en hebben
nog geen banden met werkgevers. Ons idee ia, aldus H.B, om hen via de
èuaaenrang van aseistent-veiligheidaambtenaar op veiligheidsambtenaar te
brengen teneinde, zo het middenkader van onze dienst te versterken*
H.BVD vindt dit een goed idee en hoopt dat H.B succes zal hebben.
E.D memoreert dat D belangstelling heeft voor Luitenant
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- 3van L2B. Deze is op het ogenblik als dienstplichtige werkzaam;
hij gaat er alleen op uit om vervelende beveiligingsgesprekken te houden
met firma's en doet dit heel aardig. Drea heeft al eens met Lt.!
gepraat, want wij hebben een zeer goed contact met hem. Wat betreft de
andere Luchtmachtofficieren, waarvan verleden jaar sprake was
deelt H.KA mede, dat dezen niet op ons voorstel zijn ingegaan
en dat Overste
hen kennelijk tevoren daartoe had bewerkt.

H* C heeft maar «én candidaat op zijn afdeling voor volkateller, mejuffrouw
>.*

E.C zal dit aan H*AZ melden.
PS.BVD vraagt of het personeel van onze dienst niet gebriefed moet worden
t.a.v. deze teilerij en H»BVB raadt aan de formulieren bij het bureau van
de volkstelling op te vragen en aan de hand daarvan het personeel te
briefen hoe zij deze moeten invullen*
E.XJL z«l de BVA hiervoor inschakelen.

28 april 1960•

OCHTENDBESPEEKING op vrijdag 29 april
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Aanwezig: HA£2&' - PIpfiVD
Afwezig :

.

H.BVD deelt mede, dat om 10.30 uur in de grote cantine een bijeenkomst
zal zijn omdat Mevrouw
van ACD de zilveren eremedaille en de
heer
: van E IX de gouden eremedaille van de Oranje Nassau
krijgen.
H.BVD zou graag de afdelingshoofden aldaar aanwezig willen zien.
E»BVD vindt het prettig dat ACD is uitgekozen, omdat dit een vaak vergeten afdeling is. Ook E IX, waar nog wel eens. wat slagen vallen, is
een geslaagde keuze.
PH*£VD heeft gisteren in Haarlem afscheid genomen van hoofdcommissaris:
.. Bekend had moeten worden wie de opvolger is; de candidaat
van de burgemeester en van
zelf is. de tweede man, commissaris
>. Een andere candidaat is commissaris
uit Schiedam
die tijdelijk zijn sollicitatie voor Rotterdam heeft ingetrokken, maar
als hij niet in Haarlem komt, opnieuw naar Rotterdam zal solliciteren.
Commissaris
uit Hilversum liet gisteren uitkomen dat hij de
gedachte aan Rotterdam heeft laten schieten, waarover PH*BTD verbaasd
is omdat hij heette te solliciteren.
In een gesprek van enige dagen geleden met de P.O.
wa«
commissaris
ter sprake gekomen die v66r alles de prestigekwestie schijnt te stellen. De P.G. had begrepen dat wat ona betreft
hij deze niet moest hebben.
Verder solliciteren hoofdcommissaris.
uit Nijmegen en twee
uit het corpa zelf. De heer
wil over de o.ver de opvolging
van
beslist hebben voor diens, vertrek*
Wij zouden goed uit zijn met
, aldus PH»BVD.
Van
ia. niet zo veel te zeggen. Hij ia wel een man van allure. Hen
merkt op, dat de zaak
nergens naar lijkt, maar schrijft
dit ook toe aan de slechte I.D. in Nijmegen.
De heer
schijnt
nummer 1 te hebben. Niet bekend ia wie
de heer
nummer 1 heeft»
E.BVD krijgt op zijn vraag van KB/N ten antwoord dat nog niet bekend ia
of de invitatie voor Li11e aangenomen is. KB/N heeft intussen rapport
gekregen van de BVC^S-kant van het zelfde bezoek. Men heeft daar tegen
gezegd dat-zij niét accepteren dat de JSVC ia uitgenodigd en dat
zij protesten zullen richten aan alle vakverenigingen die aangesloten
zijn bij het W.V.V. en alle communistische partijen. Als de BVC op de
conferentie zou verschijnen, zouden zij weglopen.
In gesprekken met leidere vaa volksdemocratische landen is gebleken,
aldus KB/N, dat men zeer ontevreden is met het W.V.V. Men neemt aan dat
daar een aantal saboteurs de boel zit op te ruien, o.a.
die
men zou willen vervangen door
. Hét gaat dua aardig rommelen.
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ff»C heeft over het volgende gesproken met de heer
van de MID.
Wij weten
dat de Nederlandse dienstplichtige jongelui die in Oost-Duitsland wonen, hier hun dienstplicht
vervullen en dan naar Oost-Duitsland teruggaan.
E.C heeft twee voorbeelden hiervan aan de heer
voorgelegd* Eet
spreekt vanzelf, aldus E.C, dat deze jongelui een briefing ontvangen
voordat zij gaan en bij terugkomst worden ultgehoord. Dit is een probleem
dat volgens E.C met Sén pennestreek kan worden opgelost. De heer
vroeg om concrete gevallen, die hij als breekijzer zou kunnen gebruiken
en E»C heeft hem deze toegezegd.
E.C zal een verslag van de bespreking opmaken en aan EJSVD toesturen,
waarna deze eventueel bij gelegenheid ook nog met de Chef-Staf hierover
zou. kunnen spreken.
HT.BVD vraagt of E.D wil nagaan of de stukken, bestemd voor de bijeenkomst van de Kamercommissie op 11 mei, klaar zijn.
E.D neemt aan dat de heer Fransen een en ander klaar heeft liggen.

- 3H.B is gisteren met Commandeur
bij
geweest,
waar hij bijzonder goed ie ontvangen. Op uitnodiging van de heer
heeft H.B het klasje van acht leerlingen toegesproken en een en
ander over de BVD verteld. Er was niemand die onmiddellijk opsprong en
zei: "Hier ben ik".
Wij moeten dus afwachten of dit veel zal opleveren.
heeft op verzoek van H.B een lijst van oud-leerlingen
doorgenomen om te zien waar dezengebleven zijn. Het bleek dat deze
jongens vrij gemakkelijk hun weg in het leven vinden; het zal dus niet
gemakkelijk concurreren worden voor de B.V.D., aldus H.B.

H.KA heeft gisteren weer een vergadering bijgewoond van de Commissie
over het vreemdelingentoezicht. Er is uitgekomen een mogelijkheid tot controle aan de Zuid-grens, die onder normale omstandigheden
niet meer zal zijn dan gadeslaan van paseanten»
In bijzondere gevallen - als er aanwijzing is dat de grensoverschrijder
crimineel, politieel of politiek ongewenst is - zal op waarschuwing contrSle mogelijk zijn, die wordt opgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.
In het oorspronkelijke stuk van Mr.v.d.Minne stond de BVD in het rijtje
van die instanties van wie de marechaussee aanwijzing tot controle zal
kunnen ontvangen, hetgeen voor de Minister van Justitie niet acceptabel
wordt geoordeeld, omdat de BVD ressorterende onder Binnenlandse Zaken,
daardoor consequenties zou kunnen laten ontstaan, die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie vallen. Daarom zou het beter
zijn, wanneer een onder Justitie ressorterende instantie zou worden ingeschakeld.
Afgesproken is nu dat de BVD uit het rijtje zal worden gelicht en een
aparte plaats in het artikel zal krijgen en dat t.a.v. de aanwijzingen
van de BVD met het oog op een eventueel daaruit volgende merkbare intensivering van de grenscontrole, overleg zal plaats vinden met het hoofd
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, thans de Kolonel
, die z&
geplaatst is, dat hij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking van het Ministerie van Justitie in het voorafgaand overleg zal kunnen
betrekken.

29 april 1960.

30 april = Verjaardag H.M. de Koningin
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