OCHTENDBESPRKKING op maandag 1 augu

Aanwezig: Pa*»vT) - 5-KA - Q&f - T^jc-

-S

Afwezig :

Naar aanleiding van de dagstaat van EB/N merkt PH.BVD op, dat de Tsjechen
nu blijkbaar anders oordelen over plaatsing van een advert«ntie in De
Waarheid dan indertijd met de tractoren, die zij hadden aan te bieden.

o
PH.C doet verslag van de briefing van de heer
. Van ompraten om niet
naar Rualand te gaan kon moeilijk sprake zijn, aangezien wel ie gebleken
dat deze reie op kosten van Buitenlandse Zaken wordt gemaakt en een min of
meer officieel karakter draagt.
H,D merkt op dat de heer
niet achter net IJseren Gordijn wordt gestuurd, maar dat hij gaat deelnemen aan het Orientalistencongres. dat toevallig in Moskou wordt gehouden.
Volgens OVJ is de reia van de heer
nu niet meer te voorkomen, maar
hij vraagt zich af of in andere voorkomende gevallen dit w§l mogelijk is.
PH.BVD wil hierover in ieder geval met de heer
_ epreken. PH.B7D
zal vanmorgen nog met DOB spreken over het onderhoud dat deze zaterdag
met de heer
heeft gehad.

1 augustus 1960*

OCHTENDBESPHEKING op dinsdag 2 augustus I960

i

Aanwezig: J^rfl^p - H^KA - OJW' - H^B^- PJTitT Afwezig :

PH.BVD zal hedenmiddag in Amsterdam bijzonderheden horen over de verkoop van
het pand Vondelstraat.

o

PH.BVD heeft gisterenmiddag een lang en moeizaam gesprek met de heer
gehad. Dit onderhoud had plaats op verzoek van de P.G.
. De heer
begon met op te merken dat hij zich de beschuldigde gevoelde.
PH.BVD zei, dat hij in retrospectieve zin met de heer
wilde spreken
om hieruit lering te trekken voor eventuele volgende zaken. De grieven die
de heer
had waren voornamelijk gericht tegen CRD. In ieder geval,
aldus PH.BVD, is uit het gesprek nogmaals duidelijk gebleken dat de heer
niet de geschikte figuur was voor een onderzoek in dergelijke zaken.
Bovendien komt daarbij dat de Eijksrecherche onvoldoende is geequipeerd,
aldus OVJ.
PH.BVD zal nu een gesprek hebben met P.G.
t die ook wel overtuigd
is dat de heer
niet de geschikte man was. Tevens zal PH.BVD de P.G.
dan zeggen dat de samenwerking met de politic te Amsterdam daarentegen zeer
goed is geweest.
OVJ wijst er nogmaals op dat Sen rechtbank voor de behandeling van spionage
gevallen zou moeten worden aangewezen, die door samenwerking met de B.V.D.
over de nodige achtergrondskennis zou kunnen beschikken om dergelijke zaken
te behandelen. Om dit te bereiken zou de verdachte dan eerst naar deze
centrale plaats - bij voorkeur in Den Haag, aldus PH.BVD - moeten worden
overgebracht alvorens hem in bewaring te stellen, aangezien de verdachte
terecht kan staan in de plaats waar hij in bewaring gesteld wordt.
PH.BVB gaat vanmorgen naar de heer
om a) het rapport over het:
veiligheidsincident te Belgrade te brengen, b) te spreken over de briefing
van Kolonel
door de HID en c) om zich te beklagen over het feit
dat het rapport dat door de ons ter beschikking gestelde tolk, de heer
•, is gemaakt inzake Smirnov, via diens chef bij de heer
is terecht gekomen.
Na enige discussie is men het er over eens dat misschien militair gezien de
hierarchieke weg gevolgd moest worden, raaar dat het fatsoenlijker was geweest als de chef van
dit rapport rechtstreeks in gesloten
enveloppe aan de B.V.D. had gestuurd.
H.B vraagt of het door BOG te maken rapport over de IVe Internationale
t.b.v. de NATO, moeilijkheden met Justitie kan opleveren.
KB/N meent dat Justitie alleen in het geding komtf als het strafbare feiten
zijn die worden medegedeeld.

PH.BVD deelt nog mede, dat Sal Santen nu bekend heeft.
H.B leest in De Waarheid dat er een Handelsmisaie naar Moskou gaat van
11 - 25 September. H.D vraagt of nu ook een briefing zal plaats hebben, zoals
ook het geval is geweest met de handelsmissie naar Tsjechoslowakije (notulen
2-4-1960). De briefing is toen door OS behandeld en PH.BVD vraagt aan PH.C
dit thans ook weer ter hand te willen nemen«
2-8-1960.

OCHTENDBESPEEKING op woensdag 3 augustus I960

Aanwezig: PJUSVD - QijHf'- H^tf"- PH-rff'- PJH-sU"'- KB^-1Afwezig : H.BVD -

PH.BVD is gisteren in Amsterdam geweest, maar heeft nog niets gehoord over
het pand Vondelstraat (notulen 2-8-1960).
PH.BVD is verder bij P.G.
geweest, die hem vertelde een gebroken
bij zich gehad te hebben. De heer
merkte op dat
voor hem de enige goede man van de Rijksrecherche is. De heer
begreep volkomen de moeilijkheden en hij zal
een half jaar aan de lijn
houden en zeker niet belasten met zaken de B.V.D. betreffende. Het gesprek
kwam verder nog op de H.C.
, waar de P.G. ook mee zit.
PH.BVD had aan de heer
gezegd dat er in ieder geval ook nog een
geeprek met de Off icier van Justitie moet plaats hebben.
Ondanks de moeilijkheden heeft men de sympathie van de heer
niet
verspeeld en de heer
IJQ* -an***-±*±J^~f^—p- *+.n f/mi-r-^- %• )_t^/ ^^x^~_,
OVJ meent, dat men in voorkomende gevallen uitsluitend met de gemeentepolitie moet samenwerken, hoewel dan de moeilijkheid van het territoir naar
voren komt. PH.BVD meent, dat indien een lijn wijst naar een bepaalde gemeente de politic van die gemeente dan reeds moet worden ingelicht. Hen zou
een coordinerende officier voor de diverse gemeenten moeten hebben, aldus
OVJ.
a)

b)

c)

d)

PH.BVD heeft met de heer
gesproken over het rapport Belgrade.
De heer
decide mede, dat de militair attache onder de verantwoordelijkheid van de chef de poate valt betreffende de security. PH.BVD
heeft aan de heer
medegedeeld dat, h** rapport aan Buitenlandae
Zaken wordt gezonden.
*p»^-**'*
Kolonel
zal door Buitenlandse Zaken gebriefed worden. Op vraag
van PH.D hoe de heer
dit wil voorbrengen bij Buitenlandse
Zaken zegt PH.BVD, dat Kolonel
voor 10 dagen naar Buitenlandse
Zaken gaat en hij vraagt aan PH.D om zich in yerbinding te stellen met de
heer
. ^;^---' '• >•>•- ' i .-,•••-. •••- ,.^.u r ••;.*" - ! .
Naar aanleiding van het rapport Bonn heeft de heer
gevraagd
wie of het dienstpersoneel Van Fontainebleau checked. PH.BVD had gezegd dat
dit niet door de B.V.D. wordt gedaan. PH«D zegt dat de verantwoordelijkheid
in deze zaken bij de M.I.D. ligt.
De heer
was het eens met PH.BVD dat het rapport van de heer
• inderdaad rechtstreeks naar de B.V.D. had behoren gezonden te worden.
PH.D merkt op mede in verband met de security (extra, copieen enz.) dat het
beter is van te voren regels vast te stellen hoe over werkzaamheden wordt
gerapporteerd.

e)

f)

Op vraag van PH.D wanneer de werkzaamheden van de heer '. _
aanvangen als hoofd van de Ned. liaison missie bij SHAPE, zegt PH.BVD dat dit op
4 augustus zal zijn. Overste
is nog met vacantie en
neemt dus thans waar*
- PH.BVD -

g)

PH»BVD heeft aan de heer
medegedeeld, dat de overeenkomst van
de B.V.D. met de MID aan de LUID is gezonden in verband met de aanpassing
van de te ontwerpen LUID instruetie. Indertijd werd deze overeenkomst ook
al aan de Marid gestuurd i.v.m. het inlichtingenwerk te Nieuw Guinea*

deelt mede, dat
zich in verbinding heeft gesteld met zijn
advocaat. Deze blijkt nog ziek te zijn. Wei had de advocaat gezegd, dat hij
nog niet de hand had kunnen leggen op de stukken, aangezien de Officier van
Juetitie deze thuis zou hebben.

H.B leeat in De Waarheid dat het dagelijks bestuur van de C.P.N. zich
accoord heeft verklaard met de inhoud van het communique dat werd opgesteld
na het congres van de Roemeenae Arbeiderspartij te Bbekarest.

3 augustus I960.

OCHTENDBESPREKING op donderdag k augustus I960

.
Aanwezig: PH»BAfo - E^K&~ OVJ - 16 - PH.C" Afwezig : H.JJVB!

Op vraag van PH.BVD deelt H.D mede, dat niet contact is opgenomen met de
heer
, maar met de heer
betreffende de briefing van de heer

Naar aanleiding van het dagrapport geeft KB/IT nadere inlichtingen.
Na de staking hebben de TTniebonden contact gehad met de Dire c tie.
De Amsterdamse havenarbeiders zeggen vrijdag opnieuw in staking te zullen
gaan, indien nun eisen niet worden ingewilligd.
H.B leest in Be Waarheid dat
a) SAILLANT herstellende is. Hij is vanuit Moskou naar Frankrijk teruggekeerd.
Hogelijk wijst dit er op dat Saillant uit de gratie is.
b) Dr.C. de JAGER is benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
c) Winschoten los- en laadplaats is voor Adenauers Wehrmacht. Het stuk
is geschreven door "onze streekcorrespondent" in een agitatiesfeer,
d) De CPIT twee van haar zetels in de Jierste Kamer heeft verloren. Om de
drie jaar treedt de helft van de Kamerleden af. De verkiezingen zijn
gehouden door de Provinciale Staten van Zuid-Holland - Groningen Drente - Gelderland en Overijssel.
In de Volkskrant leest HvB dat Scotland Yard een onderzoek instelt naar
sabotage aan boord van een Brits ijzererta achip in de haven van Rotterdam,
de Sept Isles*
PH,C zal inlichtingen vragen aan de I.D. Rotterdam.
PH.C heeft een onderhoud gehad met Drs.
van Economische Zaken
(de heer
is met vacantie) over de briefing van de Handelsmissie
naar Moskou. De heer
merkte op, dat de samenstelling van deze missie uitsluitend personen uit het bedrijfsleven betreft, terwijl in de missie naar Tsjechoslowakije ook < ambtenaren waren vertegenwoordigd, o.a. de
heer
<. Hij raadde aan contact op te nemen met de heer
of
de heer
, die al verschillende malen naar Moskou is geweest.
PH.BVD zal contact opnemen met de heer
en dan tevens vragen wie er
naar Rusland gaan*
PH«C heeft een 0,0. voor zich dat via de Dienstleiding had moeten gaan
over reisbeperking van IJ.G.-personeel. CR heeft Buitenlandse Zaken attent

- gemaakt -

- 2-

gemaakt op grenspasseringen van mevrouw
en mevrouw
, zonder
in net bezit te zijn van de a fgegeven verklaring van geen bezwaar door
Buitenlandse Zaken. Aan de B.V.D. wordt nu een afschrift van de nota van
Bultenlandse Zaken aan de Bussische Ambassade gezonden, waarin uitdrukkelijk verzocht wordt in den vervolge zich te houden aan net indienen van
de reisroute, tenminste 4-8 uur voor het begin van de reis met routebeschrijving en vervoermiddel.
H.D heeft sterk het gevoel door het Hoofd van de Dienet Luchtvaart van de
Rijkspolitie aan het lijntje te worden gehouden. De afgelopen weken heeft
H.D diverse malen geprobeerd contact te krijgen met de heer
.
Gisteren heeft de heer
bij afwezigheid van H.D medegedeeld, dat
na overleg met zijn superieuren men het toch beter achtte dat H.D ging praten met de P.G.
. Over het motief van deze verwijzing tast men in
het duister*
H.D wil nu naar de P.G. gaan out de resultaten van het onderzoek van de
Dienst Luchtvaart open te krijgen om daar dus op te kunnen aansluiten.

augustus I960
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OCHTENDBESPBEKING op vrijdag 5 augustus 196(5 V *W

-£.

Aanwezig: SPfrgBTO - ^
IL^S - •I''OJW< -r
lUtf'l -^5P<tf- S
R.lT- KB/ft'
-^
KB/lf
S
Afwezig : H^JWfD

PK.BVD heeft gisterenmiddag de heer
bij zich gehad in het kader van
geregeld contact met de B.V.D.
PH.BVD had hem verteld aan E.G.
een brief gestuurd te hebben,
waarin hij de waarderende woorden van
voor de wijze waarop in de
zaak
was samengewerkt heeft overgebracht.

PH.C heeft een telefoongesprek gehad met de heer
en aan deze
gevraagd hoever het stond met het voorstel van de heer
betreffende
de reisbeperkingen van diplomatiek IJzeren Gordijn-personeel.
Het persoonlijk standpunt van de heer
is dat de nota van de
B.V.D. niet doorgezonden zou moeten worden aan de Minister, omdat hij het
niet eens is met de voorstellen en het toch maar een amice-briefje is geweest.
H.KA zegt, dat juist deze weg is gekozen om het zo spoedig mogelijk bij de
Minister te krijgen en volgens PH.BVD om de formele weg via Binnenlandse
Zaken te vermijden (de heer Mijnlieff werd in zijn qualiteit van wnd.
Secretaris-Generaal een copie aangeboden).
H.KA zal contact opnemen met de heer
.
H.KA is gisterenmiddag naar de vergadering geweest van de Commissie Controle Treemdelingen. De tekst van het rapport is doorgenomen en de Commissie
acht zijn werkzaamheden beeindigd met de komende indiening van het rapport
door de voorzitter.
H.KA geeft een overzicht van de belangrijkste punten van het rapport;
Het rapport zal geen verrasaende voorstellen brengen. De controle aan de
Belgisch/Nederlandse grens zal voortaan beataan in een gadeslaan van het
grensoverschrijdende personenverkeer. Voor de B.V.D. is belangrij.~k, dat
dit toezicht zal opgedragen blijven aan de Koninklijke Marechaussee, in
nauwe samenwerking met de douane, overeenkomend met de aanwijzingen, we Ike
door de Minister van Jastitie reeds zijn gegeven (schrijven van 2k juni
I960, Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking aan Commandant
Koninklijke Marechaussee). Buiten de doorlaatposten zal dit gadeslaan toevalien aan de plaatselijke politic, behoudens wanneer de Koninklijke Marechaussee uit anderen hoofde aan de Zuidgrens aanwezig, op bijzonderheden
zou stuiten. Dit ia dus langa de zogenaamde groene grens. Dit mag nooit
in een contrSle ontaarden.

- fir -

- 2-

Er zal worden aangedrongen op een nauwe samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de vreemdelingendiensten, waar mogelijk onder een leiding
te stellen, en andere diensten (recherche) van de politie.
De hotelcontrole zal meer effectief moeten worden. Flaatsen waar vreemdelingen met verdenkingen plegen samen te komen (zeeliedenkwartieren) zullen
in een controle dienen te worden opgenomen,
De voorlichtingen over het "vreeffldelingenwezen" op de politiescholen wordt
aanbevolen.
Voorgesteld wordt een bijstandverlening t.b.v. de locale politie door de
vreemdelingendiensten van de drie grootste steden.
De behoefte aan het invoeren van een verplicht legitimatiebewijs voor elke
Nederlander wordt gesteld met verwijzing naar de voor de vreemdeling in
Nederland geldende verplichting van het bij zich dragen van een identiteitsbewije en de voor elke Nederlander in Belgie en Luxemburg geldende verplichting om een legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Wat deze laatste verplichting betreft, waarop ook het publiek bij gelegenheid van de publicatie van de opheffing van de personencontrSle aan de
zuidgrens in de pers uitdrukkelijk is gewezen, schijnt men het van Nederlandse kant niet zo nauw te nemen. De aanvragen van toeristenkaarten zijn
sedert 1 juli sterk teruggelopen en het aantal personen, dat op grond van
geen of bezit van onvoldoende papieren uit Belgie wordt teruggeleid is opvalleud vermeerderd.
Op voorstel van FE«.BvD worden de heren,
en
die ala reserves op de lijst voorkomen voor de a.s. Heelsumconferentie, niet uitgenodigd.
PH.BVD heeft gisterenmiddag een gesprek gehad met de heer
^
a. Het rapport Belgrade werd doorgenomen. De heer
was wi^r onder
de indruk van het "levenswerk" van de B.V.D. functionarissen/
b.

d. FE»BVD had ook'nog gesproken over de reis van de beer
naar
Moskou en hem de nota van DOB voorgelezen en gezegd dat de verantwoordelijkheid bij Btaitenlandse Zaken ligt. Van enige twijfel of afzien van
deze reis heeft EH.BVD niete gemerkt. De heer "
» was overigens.
zeer erkentelijk.
H»KA deelt nog mede, dat de heer
ook naar het Orientalistencongres gaat. PH.BVD had dit reeds aan de heer
gezegd met de
mededeling dat de heer
op de hoogte hiervan moest zijn.
Daarna heeft PH.BVD nog gesproken met de heer Hasselman over Warschau en
Kalro. Op vraag van PH'BVD waarom de deelnemers aan de attache1 cursus niet
bij de B.V.D. waren geweest, vertelde de heer Hasselman, dat de regeling
van de examens veranderd is en deze eerst plaats hebben in oktober/november, zodat zij daarna bij KO komen*

augustus I960

OCHTENDBESFEEKING op zaterdag 6 augustus I960

,

Aanwezig:
Afwezig :

H".KA heeft gisteren gesproken met de beer
over de nota betreffende de reisbeperkingen van diplomatiek IJ.G.-personeel. Zoals ook al
op de vergadering van de Bijzondere Commissie, die PH.C bijwoonde, wae gebleken, toonde de heer
ook nu weinig animo om deze zaak
verder te behandelen. Politiek zou een discriminerend optreden, waarbij nu
niet alleen de Rusaen maar ook de Tsjechen, Polen.enz. betrokken zouden
zijn, moeilijkheden opleveren, De kwestie zal nu waarschijnlijk opnieuw
in bespreking komen op de vergadering van 15 September van de Bijzondere
Commissie, Eerst daarna zal de zaak aan de Ministers van Buitenlandse Zaken
van de Benelux kunnen worden voorgelegd, De heer
zal intussen de zaak intern op het Ministerie wel voorbereiden.

PH'.C spreekt over de moeilijkheden indien deze regeling geen doorgang zou
vinden, aangezien de Russen in Luxemburg niet aan een zdne-grens gebonden
zijn. Ken oplossing zou zijn een geclauauleerd visurn, waaraan nu ook gedacht wordt voor de Hussen die zich in Geleen zullen vestigen.
ltB/H heeft gehoord, dat de Chinezen zich steeds bij Buitenlandse Zaken
(de heer
) vervoegen om een huis te krijgen. Via verschillende
makelaars zijn hun diverse huizen aangeboden, maar er komt nooit iets van.
Zij zeggen overal genoegen mee te nemen en de prijs doet er ook niet toe,
maar van de aangeboden woongelegenheden maken zij geen gebruihr. Wanneer
KB/G maandag terug is, zal dit een zaak voor hem zijn om contact op te
nemen met de heer
.

H.B heeft een knipsel uit de KRC, waarin onder de rubriefc "Dezer dagen"
wordt vermeld, dat de literatuur die aan gene zijde van de Elbe verschijnt
in feite slechts verkrijgbaar is via de communistische boekhandel Pegasus*.
De N.R.C. stelt: "Er is echter wel een practisch bezwaar aan verbonden dat,""
naar wij reden hebben aan te nemen, zij die bij Pegasus bestellen, geno- •
teerd worden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst".
H.D merkt op dat naar zijn mening iedere bonafide boekhandelaar - vermoedelijk met tegenzin - via Pegasus de communistische literatuur zal kunnen bestellen*
H.KA zal contact opnemen met H.KO om allereerst te horen Hoe de verhouding
tot de hoofdredactie van de NiR.C. ligt.

- 2-

PH'.C heeft geconstateerd dat er de laatste tijd veel visa worden aangevraagd door personen van de VAE. Gisteren waren dit er ^3t voornamelijk
Egyptenaren. De beroepen van de aanvragera lopen erg uiteen, zodat hier
niets uit op valt te maken. Hbofdzakelijk worden de visa aangevraagd voor
tourisme en sorns zelfs voor de tijdsduur van drie maanden*

FHJBVD voegt zich bij de vergadering.

PH»BVD heeft gisteren in kring van Bluitenlandse Zaken-mensen de heer
gesproken, die hem vertelde de laatste tijd zeer druk bezig
te zijn met zakeja de B.V.D. betreffende. De heer
had opgemerkt,
dat de heer
misschien toch niet de juiste man voor ons zou zijo, aangezien hij niet genoeg entree heeft* PH.BVD was het hier mee eens gewe^st, m
maar had hem medegedeeld dat het ook niet onze keuze was geweest.
K.D heeft gesproken met de P,G. over de zaak van de Hugo de Groot. De P.G.
had aangeraden een brief te schrijven, waarin wij zeggen dat wij de stukken wensen te zien.

6 augaotus I960*

OCHTENDBESPKEKING op maandag 8 augustus I960

Aanwezig: PgfgVD -J^KT*- H*B" -V&.ff'Afwezig :

PH.BVD heeft de heer
gesproken. Van Moskou had hij niets nieuwe te
vertellen. Incidenten waren er niet geweeat.

Op vraag van H.O of de heer
nog met zijn opvolger te Moskou, de heer
, gesproken heeft over de briefing en of er nog vragen naar voren zijn
gekomen, meent PH.BVD dat onze briefing aan het doel beantwoord heeft, aangezien door de heer
geen vragen waren gesteld of comnentaar was geleverd.
KB/G geeft nog een nadere toelichting over het huizenprobleem van de Chine zen.
Naar aanleiding van het dagrapport van KB/N merkt PH.BVD op, dat het duidelijk blijkt, dat Paul de Groot wel heel ver gaat met zijn critiek op het beleid te Moskou.
heeft zaterdag van OVJ vernomen, dat Mr.
hem had opgebeld
en medegedeeld dat het Engelse Lagerhuislid
zeer boos was, omdat hij
niet toegelaten was bij de arrestant PABLO.
H.KA heeft dit vanmorgen ook in De Telegraaf gelezen.
PH.BVD heeft aan Mr.
doen weten de beveiliging van de juetitiele
documentatie even te laten rusten, aangezien nieuwe aspecten naar voren
zijn gekomen n.a.v. de zaak SMIRNOV en de
-zaak. De nota's hierover
zullen Mr.
worden toegezonden.

B7*B leest uit De Waarheid enige stukken voor uit de antwoord-brief van
Chroestsjov aan Macmillan. In De Waarheid worden geheel andere stukken uit
de brief geciteerd dan in de overige pers. Uit de aajigehaalde citaten uit
De Waarheid spreken vooral de leerstellige dogm^*lsche stellingen.

- H.F -
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H,B leest in De Volkskrant dat boven de 2.000 Italiaanse werkkrachten die
reeds in Nederland te werk zijn gesteld, nog eens een 2.000 Italianen zullen komen«
H.KA vraagt of de namen Tan de Italianen via de afdeling C zullen worden
ontvangen of waar deze dan zijn geregistreerd.
PH.C zegt dat bet hier gaat pm werkvergunningen en Sociale Zaken dus in
elk geval over de namen moet beschikken. De Italiaanse arbeiders voor de
bedrijven niet genoemd in de brief aan de Directeur van het Eijksarbeidsbureau van Sociale Zaken, zullen niet worden gescreened en de vraag is due
of wij met de namen nog wat zullen doen.
H.B wijst op de mogelijkheid dat op plaatsen waar veel Italianen komen te
werken een "Italiaans dorp" ontstaat.
KB/N en H.D menen, dat men de I.D.'en zal moeten inschakelen.
FH»BYD acht dit eerder een kwestie van openbare orde en na enige diseussie
wordt besloten dat PH.C bij de heer
zal informeren waar de
grootste concentraties van Italiaanse arbeidskrachten zullen zijn, teneinde de betrokken I.D. dan te kunnen inlichten en te kunnen bespreken op
welke wijze het geinformeerd blijven over hun gedragingen het best zou kunnen worden geregeld.
H^D meent, dat de inlichtingendiensten van de Krijgsmacht ook noeten worden ingelicht, dat de Italianen niet ongescreened op beveiligde militaire
objecten zullen gaan werken.
Besloten wordt, dat H.D daartoe een samenvatting van de brief aan Sociale
Zaken aan de militairen zal doen toekooen.

8 augustus I960.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 9 augustus I960

Aanwezig:
Afwezig : HjJJHr - OJW"

Naar aanleiding van het dagrapport van KB/N merkt H.B op, dat uit een
"stemmingeverhaal" moeilijk valt op te maken. wie nu wat gezegd heeft, maar
dat gezien ook berichten uit andere bron wel naar voren komt dat de Ruaaen
beducht zijn voor de Duitsers* Zou men bijvoorbeeld over de woorden van
Tito zelf de beschikking hebben, dan zou een, dergelijk verhaal enorm veel
meer objectieve waarde krijgen.

KB/N deelt mede, dat de staking in de Amsterdanse haven, die nu een 2*000
havenarbeidere betreft, geen extremistisch karakter heeft, maar dat het
vuurtje wel door extremistische elementen wordt opgestookt. Paul de Groot
bemoeit zich persoonlijk met de activiteiten.
PH.BVD meent, dat de heer
van Sociale Zaken (afdeling Arbeidaverhoudingen) nu meet worden ingelicht. De heer
zal contact opnemen
met de heer
om zich op de hoogte te stellen in'Amsterdam omtrent
de laatste ontwikkelingen en PH.B7D zal dan de heer
een bezoek
van de heer
aankondigen. Al hebben wij niet veel te vertellen., dan is
dit toch een goede gelegenheid om een onderhoud te hebben, aldus H.B.
KB/lT heeft
te horen gekregen dat de heer
(notulen gisteren) tot de oppositie behoort van Labour in het Lagerhuia.
Met nadruk werd gesteld dat de heer
niet optreedt als parlementair
vertegenwoordiger in deze situatie.
KB/N zal de heer
inlichten.
H.B leest in De Waarheid een agerend artikel tegen de Grafische Bond van
het N.V.V. naar aanleiding van de royering van een lid van deze bond zonder
nadere motivering.
In De Waarheid komt tevens een bericht voor over het bezoek aan de D.D.R.
van 10 dagen door een delegatie van het Politick Jongeren Verbond te Velaen. In het artikel wordt gezegd: "Hbewel over verschillende aspecten van
het leven in de D.D.R. niet alle delegatieleden een zelfde mening hebben,
was men wel eenstemmig van oordeel, dat het fascisms in de D.D.H. met wortel en tak is uitgeroeid. Tevens was men het erover eens, dat de jeugd in
een geest van vrede en vriendschap met alle volkeren wordt opgevoed11.
H.B vraagt zich af of er bier niet voor KB/N iets «•» te doen valt. De organisatie, die opgericht is op initiatief van een CH-gemeenteraadslid, bestaat uit jongeren in de leeftijd van 18 tot + 25 jaar van verschillende
groeperingen. 2ij vormen een "gemeenteraad1', waarin ook een communistische
fractie (leden van het A.N.J.V.) is vertegenwoordigd. In de discussies van
de "gemeenteraad" over het leven in de communistische landen overwon de
communistische fractie. Zij stelde voor eens een delegatie naar de D.D.R*
te sturen om zelf de toestand daar gade te slaan.
Over deze zaak is Commissaris
> bij H.B geweest om hem te vragen of er
- gronden -
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gronden aanwezig waren waarop deze reis kon worden tegen gegaan. De polltie van Velsen was bang dat bij een.wgigagiag van hun kant de zaak in de
Gemeenteraad zou komen.
-bt**vo-Cx*ci*/»
EH.BVD is het net H.B eens, dat wij als inlichtingendienst wel gelnformeerd meeten zijn wat er in de organisatie omgaat. EB/N acht het een zeer
moeilijke en kwetsbare zaak.
Ha enige diacassie gaat PH.BVD accoord met het voorstel van H.B om een
veertien dagen te wachten oadat aogelijk in de pers nog berichten over de
verwerking van de ervaringen van de reis zullen verschijnen en I.D. Velsen
ons een rapport wt& sturen.
H»B: heeft in de N.R.C. een rectificatie gelezen op het bericht van het bestellen van Russische literatuur bij Pegasus. Het komt hierop neer dat men
via andere boekhandelaren de lectuur kan aanschaffen en dan niet bij de
B.V.D. geregistreerd staat, maar dat het bestellen rechtstreeks bij Pegasus sneller gaat.
PS.BVB heeft over het oorspronkelijke artikel met H.EO gesproken en is
toen tot de conclusie gekomen om niet te reageren.
PH.BVD
kel in
Burger
stuurd

deelt mede, dat hij de correspondentie naar aanleiding van het artiHet Parool van de heer Goedhart alias
., aan de beer
in zijn qualiteit van voorzitter der Kamercommissie heeft toege(notulen 26-7-1960).

9 augustus I960

OCKEENDBESPEEKING op woensdag 10 augustus I960

Aanwezig:

PH.^5 - J**£" - Esfi^FJKlf - H-ff'- KJ/T'- KB/*

Afwezig : H»J

PH.C deelt mede dat ondanka de scherpe. nota van Buitenlandse Zaken aan de
R.A. over het reizen van de Russen zonder vergunning, toeh opnieuw een
overtreding is begaan. De Rua
had wel een vergunning aangevraagd,
maar voor zijn echtgenote was d it niet gedaan.
KB/G deelt mede dat de 7 Bussen die zich in Geleen zullen vestigen, op
15 oktober verwacht worden. De regeling met de op one voorstel aangestelde
tolk is niet bevredigend aangezien de tolk tot donderdag zal werken, terwijl wij juist het weekend belangrijk vinden, KB/G zal nog contact opnemen
met de heer
•
H.B leest in De Waarheid dat er geld wordt ingezameld ter gelegenheid van
de 20ste verjaardag van deze krant. Bet D.B. van de C.P.N. stelde vast
"dat van September I960 tot September 1961 een bedrag van / 125.000.-nodig is om de positie van het dagblad De Waarheid te verzekeren en te versterken en om de acties van de parti;) met kracht te kunnen voeren".

E.D deelt mede dat van de briefing van de heer
niets is gekomen
door wisselende afwezigheid van beide kanten en waarbij komt, dat de heer
zijn visum erg laat heeft gekregen.
De heer
. is nu maar naar de heer
verwezen.
PH.BVD zal de heer
hierover inlichten*
KB/il deelt mede dat het bericht in het dagrapport van gisteren maar een
gedeelte van een uitgebreid rapport is.
PH.BVD is gisteren voortdurend door KB/N op de hoogte gehouden van het verloop van de staking in de Amsterdamse haven. Aangezien slechts een 24-uurs
staking was uitgeroppen, hebben de havenarbeiders het werk hervat onder
voorwaarde dat geen rancune-maatregelen door de werkgevers wprden genomen.
- Indien -

- 2Indien de verdere besprekingen niet tot een resultaat leiden, wordt op
1-9 weer gestaakt, aldus HB.
Het door PH.BVD aangekondigde bezoek van de heer
aan de heer
(de heer
was met vacantie) heeft gisteren laat in de middag
plaats gevonden, zodat de heer
het laatste bericht over het beeindigen
van de staking nog mede heeft kunnen delen.
HB deelt mede, dat de heer
een 10 jaar geleden geregeld contact had
met de heer
., toen de £VC nog op het toppunt van haar kracht was. De
heer
had gezegd, dat hij de berichten van de BVD altijd met veel interesse leest, evenals de heer
:.
PH.BVD memoreert dat de heer
indertijd zich ook gunstige zin
over de rapportage had uitgelaten.
KB/N deelt nog mede, dat hoewel er veel werk is gemaakt om informanten onder de havenarbeiders te krijgen, deze staking niet van te voren kon worden
gemeld. Wei werden de spanningen van te voren geconstateerd.
Op vraag van H.KA of Kreek Meis de zaak in handen had, deelt KB/N mede dat
er wel een CPN-havencomite" was gevormd maar dat dit niets had kunnen doen.
10 augustus

1960.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 11 augustus I960

Aanwezig: HJHT'Afwezig : H.BKB _ PH.JBWJ -

jtiffut ii ' •* ,^^

KB/N doet mededeling van de staking van 120 classificeerders in Amsterdam,
wegens ontevredenheid over de lonen.
H..B heeft in De Volkskrant een Reuter berichtje gevonden over onenigheid
in de communistische partij van India tussen de Chinese en Sowjetrussische
vleugela. Beweerd wordt, dat bij de ruzies in Boekarest Chroestsjov een
hevig gevecht zou hebben geleverd met de Chinezen, waarbij hij hun verweten zou hebben dat hun agressieve politiek hun de vriendschap van India
had gekost. Verder, dat de Chinezen bezig waren hun cellen te vornten in
de hele wereld en de leidende rol van Moskou trachtten te ontkennen.
Chroestsjov zou overigens in deze strijd de overwinning behaaid hebben.
H.B gelooft, dat wat er van dit verhaal ook waar is en zonder hieraan
staatkundige gevolgen te verbinden, het niet meer om kleine dingen gaat,
en dat deze controverse geen voorbijgaande fase is.
Hen is het er over eens, dat deze interessante ontwikkeling die wij reeds,
in een vroeg stadium uit onze eigen operaties hebben waargenomen, inderdaad als zodanig door ons onderkend dient te worden.

11 augustus I960

OCHTENDBBSPHEKING op vrijdag 12 august ue I960

Aanwezig: PH^BTO Afwezig

PH.BVD brengt verslag uit van zijn bijeenkoost in Leeuwarden met de Commissaris der Koningin en de Procureur-Generaal.
PH.BVD is opgebeld door H.M. Zstakgelastigde in Boedapest, Mr.
,
die in Nederland is om in het huwelijk te treden en zich beschikbaar stelde
voor het geval de B.V.D. hem nodig had. Zelf had de beer
niets
te vertellen en zou ditmaal dan ook graag van een bezoek verschoond blijven
als wij geen wensen hadden.
PH.C en PH.D zullen dit even nagaan.

KB/G vestigt de aandacht op het artikel van Greshoff in Het Vaderland, waarin hij het Prins Bernhard Fonds onder de loupe neemt. Dit Fonds heeft het
boek van Henri Wiessing gefinancierd.

Op vraag van PH.C zegt PH.BVD dat het hem nog niet is gelukt de heer
te pakken te krijgen (notulen ^-8-1960).
Intussen heeft PH.BVD echter een vriend gesproken, die deel zal uitmaken
van de handelsmissie naar Husland en die zijn bevreemding uitsprak over de
set-up biervan.
PH.BVD zal de heer
alsnog benaderen.
PH.C maakt melding van de technische show van medische apparatuur vervaardigd door Nederlandee bedrijven, die in november in Moskou zal plaats hebben en wordt georganiseerd door Stemmler Imex.

- 2-
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FH.D vertelt, dat D het oor te luisteren heeft gelegd bij v»j»ohi3.3.«aAc bedrijven die zich voor Italiaanse arbeidskrachten hadden opgegeven.
De Nederlandse Kabel Fabriek in Alblasserdam heeft, toen zij vernamen dat
politieke screening niet mogelijk zou zijn, gevraagd van de lijst geschrapt
te worden en verklaard verder geen belangstelling te hebben, daar zij geen
behoefte hadden aan communisten in het rustige Alblasserdam.
Be Rotterdamse Droogdok Maatschappij, die voor 1000 Italianen in de markt
was, is toch min of meer gezwicht. Vermeldenswaard is echter, dat de R.D.M.
ook van de vorige Italianen nimmer e'e'n op de Nederlandse oorlogsschepen
heeft te werk gesteld. De personeelschef van de R.D.M., die nogal actief is,
goed Italiaans spreekt, en persoonlijk aan de werving deelneemt, heeft gezegd dat hij botweg de vraag zal stellen of de sollicitant communist is en
hieraan zal toevoegen dat als hij het later toch zou merken terwijl men
eerst ontkend had, hij hun onmiddellijk zal ontslaan, iets dat volgens.
PH,D deze man ook inderdaad zal doen.
Het volgende bedrijf waar het oor te luisteren zal worden gelegd is
Hoogovens IJmuiden.
/^, b.M.
«!
Over het algemeen kan gezegd worden, dat de bodyijven niet happy 04-^n en
het hoogst matig vindtm dat - waar zij jarenlang Nederlanders hebben gescreened - de Nederlandse autoriteiten geen kans zien hun gescreende Italianen te leveren.
PH,BVD vertelt van de brief van 9 augustus van Sociale Zaken, waarin de
schrijver zegt het noodzakelijk te vinden dat hij aan de ondernemingen,
waar in het kader van de civiele en militaire verdedigingavoorbereiding een
- beveiliging -

- 3beveiliging tegen sabotage moet worden voorbereid, schriftelijk meedeelt
dat hun aanvragen om Italiaanse arbeidskrachten op grond van door de B.V.D,
gegeven aanwijzingen niet in behandeling kunnen worden genomen. Hierop is
door ons geantwoord, dat deze conclusie niet juist kan zijn, omdat het zo
is dat vitale bedrijven als zij beslist Italianen willen te werk stellen,
dezen wel kunnen krijgen, mits gescreened.

12 augustus I960.
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OCHTENDBESPREKING dp,zaterdag 13 auguetus I960

Aanwezig: fSK^VT)

-JUffc-Rdf

- Pp& -

PJ&lf-

Afwezig : H«BJPP - Q3W

PH.BVD heeft gisteren van KLZ
i een Ruseisch pamflet gekregen
dat uit Berlijn was gestuurd naar een adres in Den Haag en op straat is gevonden.
PE.C heeft ettelijke van dit soort pamfletten, die tot doel hebben Russische
emigranten tot terugkeer naar het Vaderland te dwingen.
PH.BVD heeft van CS2 nog enige punten ter bespreking met de beer
ontvangen en zal deze opbellen.

PH.BVD deelt mede dat gisteren op het CVIN een door de beer
geconcipieerd bericht werd aangeboden, waarin melding werd gemaakt van de
nieuw-opgerichte Papoea- partij in Nieuw Guinea* De naam van de oprichter
werd genoemd, niet die van de bestuursleden, maar t.a.v. dezen werd gezegd
dat "naast goede elementen ook elementen vertegeuwoordigd waren die vroeger
pro-Republiek Indonesia waren".

De partij heet chrietelijk, maar dankt dit adjectief uitsluitend aan het
feit dat de oprichter die student in Leiden is, lid van de VCSB is. Verder
wordt de partij gevormd door een typisch slecht stellefje stokers.

Men spreekt verder over de merkwaardige voorlichting in de pers over deze
partij, die de lezer de indruk geeft dat zij zo "einwandfrei" is dat zij
een schepping van het bestuur zelf zou kunnen zijn«
- PH.C -
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PH.C vestigt de aandacht op een artike1 In Slsevier's "Lectuur zonder
last", een vervolg op het bericht in de N,R.C. (alsmede de rectificatie
daarvan) over het bestellen van Busaische lectuur bij Pegasus en de "last"
die men hierdoor zou krijgen met de B.V.D.
PH.BVD heeft gisteren professor
uit Groningen op bezoek gehad die
als enige Nederlander zal deelnemen aan de Pugwash conferentie in Moskou
en die door Minister Struycken naar de B.V.D. was gestuurd voor een
security praatje.
Professor
vertelde geschrokken te zijn van het in vorige alinea genoemde stukje in de rubriek "Dezer dagen" van de N.R.C., waarop PH»BVD
hem had gerustgesteld. Ten aanzien van zijn gedrag in Rusland heeft PH.BVD
professor
enige waarschuwingen meegegeven. Minister Struycken had
veel goeds over de B.V.D. verteld aan professor
.

H.B heeft gisteren met H.Kt gesproken over het sinds 5 jaren bij de Dienst
in gebruik zijnde evaluat#ie systeem. Bit voldoet niet om een aantal redenen, waarvan er eln is dat het systeem zo veel afwijkt van de code die
overal wordt gebruikt, dat wij onze evaluatie steeds van een explicatie
vergezeld moeten doen gaan. In tegenstelling tot het internationale (NATO)
systeem hebben wij indertijd een indeling in drieen willen hebben in plaats
van in tweeen. Hierbij geeft de hoofdletter A, B of C de betrouwbaarheid
van de bron aan, de kleine letter a, b of c de betrouwbaarheid van de wijze
van verkrijgen der gegevens, en de cijfers 1 t/m 6 de betrouwbaarheid van
het bericht zelf. Ben belangrijk motief om tot het andere systeem over te
gaan is dat de militairen in een of andere vorm rechtstreeks of via de
I.D»'a toch wel onze grootste klant zijn. Zij zijn aan de militaire evaluatie code gewend en H.B gelooft dat het voordeel oplevert als wij ze in hun
eigen code toespreken. Zoals het nu is schrijven wij de evaluatie zeer
zorgvuldig op het bericht en sturen dit naar de I.D., die deze niet gebruikt, maar met een korte zin, bijvoorbeeld "lid EVC" de zaak tegenover
de militairen afdoet.
H.B zou dus willen vooratellen de mutatie vergezeld te doen gaan van een
onlosmakelijke evaluatie teneinde aan de hierboven geschetste gang van
zaken paal en perk te stellen.
Dat dit ook nog wel haken en ogen zal geven, daarvan is H»B overtuigd.
Het H.KA. is gisteren afgesproken dat hi j. een voorstel zal Baken dat ter
beoordeling aan de dienstleiding en de afdelingshoofden zal worden gezonden,
H.B zou bij het opstellen van het voorstel graag de medewerking van C t D en
KB willen vragen en zou het behalve aan de hier vertegenwoordigde afdelingshoofden ook aan H,KCP en H.KO voor commentaar willen toezenden. Ook voor
ACD ic de huidige gang van zaken een probleem, omdat H.ACD de lange omschrijvingen niet op de kaarten ,wil hebben.

PH.D wijst er op dat het internationale systeem van twee tekens door betrekkelijk veel mensen kan worden gehanteerd, die op enigerlei wijze hiermee in aanraking zijn gekomen,

- KB/H -

- 3KB/N legt er de nadruk op dat het huidige systeem slechts moeizaam bij de
I.D.'s ingang heeft gevonden en dat men zeer goed moet overleggen voordat
een nieuw systeem wordt gelanceerd*
H.B geeft toe dat op den duur alle stempels "uitslijten" en hun bedoeling
vervaagt, maar wijst er aan de andere kant op dat de evaluatie ten nauwete
samenhangt met de exploitatie van onze gegevens en dat dit laatste de
kwetsbaarste kant van ons werk is, waarop wij steeds worden aangevallen en
waarmee niet genoeg voorzichtigheid mee kan worden betracht.
Er volgt een algemene discussie over het eventueel te volgen syeteem en
de moeilij. kheden bij verschillende manieren van verkrijging der gegevens.

13 augustus I960

Op MAA.NDAG 15 augustus I960 GEEN ochtendbeprn-ekincr pereeet.

OCHTENDBESPRSKING op dinsdag 16 augustus I960

Afwezig :

Diacussie van de dienstleiding naar aanleiding van de notulen van de
P.G.-vergadering van 20 juli, waarbij de samenwerking politie-BVD aan
de orde Is geweeet en door ons is gesuggereerd in Nederland in analogic
met Duitsland een Rechtbank officieus aan te wijzen voor de behandeling
van spionagezaken (notulen 21-7-1960).
H,BVD gelooft dat voor de volgende P.G.-vergadering op 22 September een
en ander in notavorm moet worden voorgebracht, zodat er bereids een
Unterlage is. Mocht deae nota door de P»G,'s worden goedgekeurd, dan kan
een brief aan de Minister worden ontworpen.
OVJ zal de nota opetellen in overleg met de overige dienstleiding.
PH.BTO heeft zijn eigen bevindingen in de SMIBNOV-zaak gisteren uitgedicteerd en vraagt of OVJ ditzelfde wil doen voor wat betreft de
zaak.

H.BVD vindt interessant dat uit de KB/G dagstaat de conclusie is te trekken dat de Ruesische bemoeiingen met SMIRNOV wel zeer nauw zijn geweest
en stelt voor dit bericht te exploiteren.
KB/G zal het volledige rapport aan C toezenden, die dan voor de exploitatie kan zorgen en PH*BVD vraagt of dit nog deze week kan gebeuren, omdat
hij er dan nog mee kan gaan leuren.
Ten vervolge op hetgeen hij op 12 augustus over de stemming bij enkele
Nederlandse bedrijven t.a.v. de Italiaanse arbeidskrachten heeft medegedeeld, vertelt PH.D dat gisteren een dergelijk gesprek is gevoerd met de
Eoogovens. Men bleek daar niet erg tevreden te zijn over de wijze waarop
Sociale Zaken de onderhandelingen heeft gevoerd.

H.BVD heeft in een courant gelezen dat de regering haar emigratie-politiek
wil herzien en vraagt of hiervoor een commissie is benoerad.
Men spreekt over de wonderlijke figuur, dat Sociale Zaken het vacuum dat
zij door haar emigratiepolitiek schept tracht op te vullen met Italianen
die niet gescreened hoeven te worden, hetgeen men als een onbillijkheid
voelt tegenover de Nederlanders. Hierbij is het ook niet zo, aldus PH.D,

- dat -
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dat men Italianen alleen aantrekt voor die werkzaamheden (reinigingsdienst e.a.), waarvoor men Nederlanders niet meer kan krijgen; Sociale
Zaken doet evengoed een gooi naar geschoolde als naar ongeschoolde arbeiders.

KB/N maakt melding van een proclamatie van de IVe Internationale, die
via Mr.
van net A.N.P. is binnengekomen, waarin solidariteit
van alle wereldrevolutionairen wordt gevraagd met de moedige Santen en
Raptis, slachtoffers van de dwangmaatregelen van het imperialistische
kapitalisme. Verder oproep tot steun aan de Algerijnse revolutie etc. etc,
Verder verklaart de IVe Internationale in een communique, nooit iets te
maken te hebben gehad met de "provocateur Joop Zwart".
Het A.N.F. heeft niets van deze zaken gepubliceerd.
H.B deelt mede dat er een wilde staking bij Werkspoor Utrecht is, die
niet door de partij is opgezet. Het N.V.V. zit op het ogenblik bij de
directie over deze werkclassificatie-rel te praten.

16 augustus I960,

OCHTENDBESPREKING op woensdag 1? augustus I960
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Aanwezig: Jt«*]fa> - PH^BVD - H^KR - P ¥ u - ^JtdT Afwezig : ——

Naar aanleiding van de in de KB/N dagstaat genoemde Russische plannen om
een World Youth Forum in augustus 1961 in Moskou te organiseren, ontstaat
een discussie, waarbij H.B meedeelt dat BFR van mening was, dat het woord
forum er op duidt dat slechts e'en thema in discussie zal worden genomen
met de bedoeling de propagandaslag op een bepaald front te voeren. Het
gehalte van de deelnemers zou dan ook volgens KB/H beter zijn dan van een
Wereld Jeugd Festival en studenten zouden het grootate percentage uitmaken.
De uitnodigingen zijn
allemaal rechtstreeks uit Moskou verstuurd naar individuen en studentenorganisaties alhier. De Christelijke Studenten Vereniging zou de bedoeling
hebben enige vertegenwoordigers te sturen.
H.BVD moet bekennen dat deze aanhoudende aotiviteit bewondering afdwingt.
Steeds heeft de tegenstander wat nieuws en blijft het Westen een slag
achter.
H.BVD heeft bericht gekregen van H.KA dat van de Oouverneur
bij de Vice Minister-President bericht is ontvangen dat de Regering van
Suriname het plan heeft gevormd tot oprichting van een eigen Inlichtingenen Veiligheidsdienst.
Het ligt in de bedoeling om de Nederlandse Regering aan te zoeken voor
deze dienst iemand beschikbaar te stellen.
Men (Mr.: ) heeft daarbij al vooruitgedacht en het oog laten vallen op
de Rijksrechercheur
, die verdienstelijk moet zijn opgetreden
bij het bezoek van de Surinaamse regeringsautoriteiten van enige weken
geleden.
Van Minister Korthals ia het verzoek binnen gekomen om op verzoeken van
Surinaamse zijde in de aangegeven richting niet te willen reageren alvorens gebleken zal zijn van overleg tussen de Vice Minister-President en
de Ministers Beerman en Toxopeus,
De heer
is als "beschermer" opgetreden bij genoemd bezoek van de
Surinaamse regeringsautoriteiten en men vraagt zich af of men daar het
woord veiligheid in deze zin interpreteert!
PH.D heeft een poos geleden de hand gelegd op het journalistenboekje
1959/1960 en vraagt of hier belangstelling voor bestaat,
H.C ontvangt hetzelve.
H,B vermeldt, dat De Waarheid veel ophef maakt van de conflicten bij
Werkspoor en Wilton Feijenoord e.a. Het betreft vooralsnog korte stakingen,
daar men gebrek aan geld heeft, gezien het feit dat de vakbonden er niet
ahhter staan.
KB/N deelt mede dat in de gehele metaalindustrie stakingen verwacht kunnen
worden, waarbij de weliswaar samen met de vakbonden uitgemaakte, maar door
de arbeider niet begrepen werkclassificatie, een der aanleidingen is tot
de ontevredenheid.
Grote ontevredenheid heerst ook bij Werkspoor Amsterdam, waar de directie
heeft beloofd op 25 augustus met nieuwe loonvoorstellen te komen. Als deze
niet tot tevredenheid van de arbeiders zijn, zal men op 26 augustus staken. Sen actiecomitS is er nog niet, een en ander gaat zo spontaan in zijn
werk, dat men zich daarvoor de tijd niet gunt.
In het algemeen kan men zeggen dat de arbeidera zich beklagen dat zij niet

- 2genoeg meedelen in de grote welvaart, waarbij zij wijzen op de door de
pers genoemde enorme winsten,
H»B ziet dat De Waarheid zich bij voorbaat al achter een doodstraf van.
Powers stelt. Dat een reden hiervan is, dat men Chroestsjov's clementie
kan prijzen voor het geval Powers niet ter dood veroordeeld zou worden,
gelooft H«B niet, gezien de toon t.o.v. Chroestsjov die De Waarheid de
laatste tijd aanslaat.
H.B vermeldt in dit verband het zeer lezenswaardige buitenlandse overzicht in de N.R.C. van gisterenavond, waarbij wordt gesteld dat Chroestsjov de coexistentie hanteert als een strijdmiddel.
PH.BVD deelt mede, dat de heer
in plaats van de heer Jongejans.

naar Moskou gaat, waarschijnlijk

PH.BVD deelt mede, dat de nieuwe gezant in Praag, Jhr.
, gisteren
heeft gesproken met H.B en BCP2 en daarna met H.C, CS en PH.D.
Men is het er over eens, dat de heer
een zeer aangenaam mens
is en de zaak niet alleen goed aanvoelde, maar ook zelf meedacht.
Het heeft H.B opnieuw gefrappeerd hoe weinig iemanu als Jhr.
van
het communisme afweet.
H.BVD vestigt er de aandacht op dat dit niet meer het geval is bij de
jongeren; zo heeft Mr.
, consul-generaal in Hong Kong hem verteld
van juffrouw
die als lid van de eerste Buitenlandse Zaken
ploeg een week op KO is geweest en zo geinteresaeerd was in het communisme
dat zij heeft gevraagd of zij de haar nog resterende 6 weken met deze opleiding kon doorgaan.
Verder heeft H.BVD in Hong Kong mejuffrouw Mr.
ontmoet, die
ook deze opleiding van KO heeft gehad.
H.C gelooft dat de heer
t.a.v. de security met een zekere rustige achterdocht naar Praag gaat. Hij zal de loyaliteit van de Nederlanders onderling zonodig opkweken en als voornaamste wapen hanteren.

- 3-

H.KA heeft van H.B een C.O. ontvangen bevattende een door de rechercheur
van de I.D. Utrecht gemaakte statistische berekening van de naoorlogse verkiezingsuitslagen in de provincie Utrecht voorzover betrekking hebbend op de extreme politieke groeperingen. Hierbij is de heer
uitgegaan van een conclusie, waaraan de berelceningen aangepast moesten worden.
Afdeling B heeft de zaak op een andere manier aangepakt en is gaan werken
met feiten en percentages. Het gevolg is dat het heel aardige overzichten
zijn geworden, het werk van een van de jongere medewerkers van B,
, die in grafieken de situatie voor het gehele land heeft uiteengezet.
Het werk van de heer
moeten wij terzijde leggen, maar dat van
is voor ons goed bruikbaar, aldus H.KA.. Laatstgenoemde heeft in
een vriendelijk en tactvol onderhoud in Utrecht deze zaak zonder kleerscheuren doen verlopen.
PH.D houdt zich aanbevolen voor deze gegevens.
H.KA brengt een tweede rapport van B ter sprake, t.w. analyses van Zaandam
en Koog a/d Zaan.

De "nieuwe" partijleden zitten zeer verspreid, aldus H.K4. en het maakt
dan ook de indruk dat het kruimels zijn.
H.BVD krijgt dit rapport van H.KA en zal graag naast deze nominatieve gegevens over de percentages worden ingelicht.
H.B licht toe, dat het stuk zich helemaal richt op een vraag van H.BVD
indertijd, waarbij de belangen van D als uitgangspunt dienden.
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OCHTSNDBESPREKING op donderdag IS augustus I960
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Aanwezig: H ^ B V f - PHxBVD - jI^Hf - QIFSf'-

Afwezig :

'

'

/

H.BVD vindt de grafieken, die H.KA gisteren ter sprake heeft gebracht bijzonder aardig en illustratief en H.BVD vraagt zich af of wij hiermee hetzij een hetzij meer nummers van ons maandoverzicht zullen illuatreren, dan
wel deze gegevens in een monografie uitgeven, hetgeen echter geld zal kosten. let grote voordeel van deze stukken is dat de periferie kan vaatstellen dat er ook aan hun gebied aandacht wordt gewijd, waarvoor men zeer gevoelig is, zoals H»BVD heeft ondervonden.
H,B vraagt of het geen bezwaar Is dat de enorme teruggang van het communiame zo overduidelijk uit deze grafieken blijkt en memoreert dat bij het
vaststellen van het stuk "Current Security Threats arising from Communist
Activities in Nato countries" in Parijs men bevreesd was geweest dat door
al te grote openhartigheid de Council verkeerde conclusies zou trekken
(notulen 18-5-1960).
H.BVD gelooft echter dat wij hier tegen opgewassen moeten zijn; bovendien
staat er duidelijk in het stuk dat hetgeen overblijft, de harde en gevaarlijke kern is.
H.B zal nadenken over de beste manier om deze gegevens te verspreiden en
OVJ ontvangt de stukken van H.BVD.
H,BVD verlaat de vergadering.

- 2-

PH.BVD is gisteren bij de heer
van het Centraal Orgaan roor de
Economische Betrekkingen met het Buitenland geweest om te spreken over de
Nederlandse zakenliedenmissie naar Moskou tussen 171 en 25 September. Het
blijkt dat het aantal deelnemers reeds van ^O tot 60 was gestegen en op
zijn vraag wie de deelnemers waren, overhandigde de heer
de deelnemerslijst aan EH.BVD. Verschillenden hiervan zijn wel eens in Moskou geweest en weten dus hoe zich te gedragen. De heer
vertelde dat hem
bekend was dat de B.V.D. in kleine kring een security talk had gehouden
voor de ambtenaren van de Nederlandse handelsmissie naar Fraag (notulen
2-4—1960) en <jat men dit ook had doorgegeven. Voor een aantal van de
huidige deelnemers zou een dergelijk praatje zeer geschikt zijn, volgens
de heer
, die dit dan zelf zou willejn doen.
Na enige discussie, waarbij PH«BVD de aandacht vestigt op het feit, dat
enkele deelnemers niet vertrouwd kunnen worden, wordt besloten dat C en D
een kort memorandum zullen opstellen dat dan door de heer
zou kunnen worden uitgedeeld aan de deelnemers en waarbij de B.V.D. volstrekt op
de achtergrond blijft en zelfs niet genoemd wordt.
PH.D ontvangt de deelnemerslijst.
Zaterdagochtend zal aan PH.BVD verslag worden uitgebracht.
H.KA heeft gisteren een telefoontje gehad van de heer
van
Sociale Zaken, die mededeelde onze brief (notulen 12-8-1960) te hebben
ontvangen en hier zelfs voor bedankte. Ons voorstel om de ongescreende
Italianen eerst naar een ander bedrijf te sturen om hen na screening op
beveiligde bedrijven te kunnen plaatsen, was volgens de heer
onuitvoerbaar, omdat geen enkele werkgever daarin zou meewerken.
De heer
vroeg nu of het mogelijk zou zijn, dat de arbeiders
ongescreened in het bedrijf komen, dat zij vervolgens gescreened worden,
waarna diegenen die communist blijken te zijn, ontslagen worden. Om dit
laatste verantwoord te maken, zouden bij de werving de sollicitanten
schriftelijk moeten verklaren dat zij geen lid van de communistische partij
zijn.
H.KA en PH«D zullen de heren van Sociale Zaken om 11.00 uur ontvangen.
Volgt een langdurige discussie of een dergelijke procedure doorgevberd kan
worden.
Men is het er over eens, dat men noch de bedrijven noch de Overheid achter
zich heeft en besluit te beginnen bij Sociale Zaken af te tasten hoe men
er tegenover staat en de zaak dan voor te brengen bij Justitie.
PH.D leest uit een courantenknipsel voor, dat Verolme mededeelt dat hij
Chinese arbeidskrachten had willen hebben en dat zijn mensen hiervoor in
Hong Kong zijn geweest, maar dat hij ze niet neemt. "Aan communisten op
de werf hebben wij tenslotte niets", aldus Verolme.

18 augustus I960,

OCHTENDBESPRSKING op vrijdag 19 augustus I960

//

Aanwezig:
Afwezig :

1.

H.BVD komt terug op de kwestie van de Italiaanse arbeiders en leest
de desbetreffende passage uit de notulen van de Ministerraad dd.
29 juli I960 voor:
"Ondertekening van overeenkomst inzake Italiaanse arbeiders
Minister Van Rooy heeft begrepen, dat de ondertekening van deze overeenkomst spoedig moet plaats vinden. In net akkoord is een aantal
van 2.000 Italiaanse arbeiders genoemd. De werving heeft betrekking
op ongehuwden; als in de toekomst behoefte aan geschoolden bestaat is
er de mogelijkheid ook gehuwden te werven. De reiskosten zullen aan
de betrokken werkgevers in rekening worden gebracht. Aangezien geen
onderzoek op politieke betrouwbaarheid plaats vindt, zal de B.Y.D.
opgeven weIke bedrijven voor deze arbeiders gesloten zijn. De raad
verklaart zich met de ondertekening van de overeenkomst akkoord".

2.

H.KA brengt verslag uit van de bespreking die gisteren met drie heren
van Sociale Zaken plaatsvond.
H.KA begint te memoreren, dat wij in een brief uiteengezet hebben, dat
de Italianen niet komen op net beveiligde deel van bedrijven die
militaire orders uitvoeren. Dit is buiten discussie en hebben zij maar
te aanvaarden.
Daarnaast zijn er de zogenaamde beveiligde bedrijven, zoals Hoogovens,
A.K.U., e.a., waar zij de gehele screening hebben losgelaten, omdat
ze het politick niet kunnen verkopen. Sociale Zaken komt derhalve
iedere keer met nieuwe suggesties en zo is gisteren de in de notulen
van gisteren genoemde suggestie van Sociale Zaken bekeken. Meegedeeld
werd dat de Italianen vier weken proeftijd hebben en als binnen die
tijd screeningsuitslagen binnen zouden komen, zou ontslag mogelijk
zijn. Daarna zou het een grote misere worden om ze weg te krijgen.
Wat betreft ons voorstel om ze bij de werving in Mil aan. schriftelijk
te laten verklaren dat zij geen partijlid zijn, dit was volgens de
heren praktisch onmogelijk, omdat niet de bedrijven, maar de bedrijfsgroepen de contracten afsluiten« Verder wezen zij op de moeilijkheid
van deze constructie en geloofden niet dat dit een dwingende reden
zou zijn tot ontslag.
De enige mogelijke werkwijze was dus volgens de heren, dat de Italianen komen, aan de bedrijven toebedeeld worden en dat men als er een
foute figuur tussen zit, deze aan een onbeveiligd bedrijf tracht kwijt
te raken - terugsturen naar Italic zal niet mogelijk zijn, tenzij de
man in Nederland feiteli.1k een gevaar oplevert voor de Openbare Orde
en Veiligheid.Gebleken communistische gezindheid is niet voldoende
motief om ze terug te sturen.
H.KA heeft er wel de nadruk op gelegd, dat het hem niet ontging dat
met de boven voorgestelde werkwijze in feite de moeilijkheden naar de
B.V.D. werden verlegd. Hij heeft zich met de werkwijze accoord verklaard behoudens overleg met het Hoofd van de B.V.D. en Justitie.
V66r 12 uur vandaag zouden wij definitief uitsluitsel geven.
- H.BVD -

J
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3»

H.BVD betoogt, dat hiermede de ambtenaren van Sociale Zaken onder
hetgeen door hun Minister is afgesproken en door de Ministerraad is
bekrachtigd, trachten uit te komen en ons er toe willen bewegen terug
te komen op ons standpunt. Door dit te doen, aldus H.BVD, zouden wij
een werk van 10 jaar beveiligen te grabbel gooien.

*f.

PH.D wijst er op, dat Minister Van Rooy lets heeft gezegd, dat hij
niet kan zeggen. Hij kan nooit waar raaken, dat de B.V.D..vmoet zeggen
welke bedrijven voor ongeecreende Italianen gesloten zijn.
Het gaat er namelijk om, dat Economische Zaken nog steeds bezig ia
met het opstellen van de lijst van vitale bedrijven. Zij hebben dit
beloofd en zullen zich beperken tot 125 bedrijven (waarvan er tot nog
toe slechts 12 zijn aangewezen), die zij zullen vragen of zij in bijzondere omstandigheden willen beveiligigen - hetgeen niet wijst op
enig plan om daarin een wettelijke voorziening te maken. Wat betreft
de personele beveiliging heeft Economische Zaken verklaardt dat dit
een tussen de werkgevers en B.V.D. te regelen aangelegenheid is, waarop wij onder de aandacht hebben gebracht dat ingevolge het rapport
Inwendige Veiligheid de Minister van Economische Zaken verantwoordelijk is.
Als dus de B.V.D. gaat beslissen welke bedrijven geen Italianen mogen
hebben, lopen wij daarmee vooruit op een beslissing van de Minister
van Economische Zaken.
Niet alleen van die kant wordt dus niet meegewerkt, maar ook van de
kant van de bedrijven zelf. Toen bij een enquSte van Sociale Zaken de
vraag werd gesteld: "bent It een beveiligd bedrijf", hebben praktisch
alle bedrijven dit ontkennend beantwoord.

5.

OVJ vraagt, of niet in de arbeidsvergunning kan worden opgenomen, dat
deze Italianen niet te werk gesteld kunnen worden in bepaalde bedrijven. Justitie zou een geclausuleerde arbeidsvergunning moeten verlenen. Hiermede zou het hele probleem screenen ook komen te vervallen.

6.

PH.D deelt mede, dat het enige spionabele bedrijf op de lijst van
Sociale Zaken De Werf DE NOOHD was. Daar heeft men gezegd, dat het
mogelijk was om voldoende afscherming aan te brengen tegen de 10 Italianen, waarvoor zij in de markt waren.
Wat overblijft, zijn de sabotabele bedrijven die wij hebben geput uit
de officieuze lijst van 1950, die door de toenmalige sleutelpuntencommissie was opgesteld en die wij eens onder de tafel van Binnenlandse Zaken hebben gekregen. Het is dus mogelijk, dat op die oorspronkelijke lijst bedrijven voorkomen, waarvan de regering de "vitaliteit"
zal bestrijden. Het is dus ook mogelijk, dat een bedrijf als de
R.D.M. waar altijd een goed security regime is gevoerd, na een beslissing van de B.V.D. dat geen ongescreende Italianen mogen worden toegelaten, het hogerop zal zoeken, met het gevolg dat de B.V.D. in zijn
hemd zal ataan.

7.

H.BVD maakt zich daar geen zorgen over. Wij moeten zeggen: wij staan
voor de Veiligheid van de Staat en die gedoogt niet, dat Italianen op
de bedrijven van het lijstje worden toegelaten. Dit is ons standpunt
en ook Minister Van Rooy vond dit een redelijk standpunt. H.BVD is
niet van plan 56n druppel water in zijn wijn te doen; als de regering
dit wil doen, goed, die kan alles overrulen, maar dan kunnen wij zeggen, dat wij ons tot het laatst hebben verzet.
Het is de minister die hier beslissen meet en H.BVD gelooft dat het
- moment —

- 3moment is gekomen om de zaak uit het ambtelijke omhoog te trekken.
Het zal wel aflopen zoals de regering wil, ondanks de notulen van de
Ministerraad, maar wij zullen goed laten uitkomen dat het de regering
is. die deze be aliasing neemt,
8.

OVJ stelt, dat de Ministers dan zullen moeten intrekken wat zij gezegd hebben t.a.v. het opgeven door de B.V.D. van de bedrijven, die
voor deze Italiaanse arbeiders gesloten zijn. Eet in zijn hemd etaan
van de B.V.D. geldt dus alleen voor het kennelijk door de vergadering
onwaarschijnlijk geachte geval, dat de ministers niefr naar de pomp
zouden gaan, so why worry?

10.

H.B komt terug op de lijst vitale bedrijven. Een voorlopige raming
van de voiledige consequenties van die lijst was 350*£96' millioen.
Minister Beel heeft toen gezegd dat de schatkist dat niet kon dragen
en dat het bedrijfsleven het zelf moest opbrengen. Het gevolg was,
dat de werkgevers niet op de lijst wilden als ze het zelf moesten betalen - maar alleaaal voor het geval de regering de kosten zou dragen
i.v.m. de voordelen die aan vitaal-zijn ontegenzeggelijk verbonden
zijn.

11,

Behalve de lijst vindt H»BVD een belangrijk argument dat deze bedrijven zelf een B.V.I, hebben aangesteld, waarmee ze dus aaugeven dat
zij de beveiliging van belang achten. En nu ineens is het niet meer
nodig - hebben zij dan al die jaren voor niets beveiligd?

12,

Besloten wordt dat H.BVD de heer Mansholt zal opbellen en zal zeggen,
dat de B.V.D. niet zal meewerken aan het toelaten van ongescreende
Italiaanse arbeiders in die bedrijven ten aanzien waarvan met twee
ministers is afgesproken, dat de B.V.D. dit ongewenst acht»

19 augustus 19604

OCHTENDBESPKEKIMB op zaterdag 20 auguatus I960
Aanwezig; HJTD - PH*«VD - HJHt - OW'-PH*^- H*^- PBdf - KB/lf Afwezig »"I^~
^^ ^ . "^
^ ^ <^

H.BVD vertelt ran bet onderhoud dat H.KA, PH.D en hijzelf hadden met de diceeteur-generaal Tan de Arbeidsvoorziening (Sociale Zaken) Mansholt.
H.BVD heeft gezegd de indruk te hebben gekregen, dat ambtenaren van Sociale
Zaken proberen ons ergons over een streep te trekken, die de ministers getrokken hebben. Dat hij - als hij vindt dat de veiligheid van de Staat in net gedrang kogt - weigert toe te geven. De heer Mansholt had geantwoord, dat dit
ook de bedoeling was, dat als de BVD zegt van bedrijven dat zij geen ongescreende Italiaanse arbeiders mogen nemen, of alleen onder bepaalde voorwaarden,
hij dit als komende van een terzake kundige dienst, zou aecepteren en de beslissing zou doorsturen aan de minister. Hij ging dus geheel accord, en hiermee
is de zaak afgedaan. Blijft natuurlijk de mogelijkheid, dat e.e.a. scheef valt
blj <*« bedrijven en deze in beroep gaan bij de minister, die dan de beslissing
zal moeten nemen, hetgeen de kern van het betoog van H.B1D gisteren was.
De heer Mansholt deelde nog mede, dat de Italiaanse minister van Sociale Zaken
heeft gezegd, dat onder geen omstandigheden screening zal plaats hebben-r *ij
hebben ons dus op het standpunt gesteld voor onze verdere activiteiten in deze:
U krijgt ongesereende Italianen of niets.
Afgesproken is nu, dat de enkele bedrijven waar het om gaat, die zich zelf als
beveiligde bedrijven beschouwen en er naar handelen, zo spoedig mogelijk een
bezoek zullen krijgen van de sectiehoofden van D of nun plaatsvervangers, nadat
Mansholt hen vandaag heeft aangeschreven met het verzoek contact op te nemen met
de BVD. Zij zijn dan gewaarschuwd dat er nog gepraat moet worden. E.e.a. betekent dat er bijzonder snel gewerkt moet worden, omdat wij op die manier hopen
de bedrijven nog een kans te kunnen geven mee te lopen met de rest.
PH.D heeft zijn mensen gebriefed dat zij moeten spreken in de zin van "gij
beveiligt U" en niet "gij zijt vitaal" (zie notulen gisteren). De D-mensen
zullen gaan kijken, a) waar de bedrijven de Italianen te werk denken te stellen,
b) voor welke soort werkzaamheden zij ze willen gebruiken, c) of dit in overeenstemmin^ is met een redelijke security, d) of men bereid is zich daaraan te
houden en e) of men bereid is ons de controls te laten. Van de bevindingen van
D zal ons advies aan Mansholt afhangen, die dan aan de "afgekeurde" bedrijven
dit zal mededelen*

H.BVD bespreekt de dagstaten van KB/3 en KB/N.
De questionnaire van SWAN wordt kort besproken.
PH.B deelt mede, dat BEL gisteren gesproken heeft met de heer
KB/N deelt mede, dat de EVC/Metaal grote activiteit ontplooit t.a.v. de Hoogovens, waar inderdaad een bijzonder grote ontevredenheid onder de arbeiders
- heerst »

heerst en grote kans bestaat, dat een deel het werk zal neerleggen.
De politie te Velsen is ingelicht.
H.BVD stelt voor dat de ambtenaar Tan D, die het gesprek over de Italiaanse arbeiders zal gaan voeren bij de Hoogovens, tevoren door EB/N over de
dreigende staking en het EVC-aandeel daarin wordt gebriefed, zodat hij
niet met lege handen komt.
PH.B leest uit de Waarheid voor over de dreigende stakingen in de metaalindustrie naar aanleiding ran de werkcalssificatie.
PH.D vraagt of het bericht over de op komst zijnde Italianen tot de onrust kan hebben bijgedragen, hetgeen KB/N voor onwaarschijnlijk houdt.
PH.B ziet rerder in de Waarheid, dat de CPN, kennelijk onder het motto:
de aanhouder wint, een oproep tot de P.i.d.Arbeid richt, tot het voeren
van een gemeenschappelijke buitenlandse politick.

PH.D overhandigt conccft-memoranduat t.b.v. de Nederlandse zakenlieden
missie naar Moskou aan H.C voor PH.BVD.
PH.BVD heeft donderdag gesproken met hoofdsommissaris
over
Smirnov. Er bleek daar een nota te liggen van
, waarin deze mededeelde
dat de BVD van mening zou zijn dat spionageeaken niet door de recherche),
maar door de inlichtingendiensten behandeld moesten worden. De heer
vond het aangenaam overeenstenuning in deze te constateren en vroeg,
ofwij "wat hadden aan
:", hetgeen PH.BVD heeft beantwoord met een betuiging van tevredehheid over de medewerking van
PH.BVD zal na zijn terugkomst de zaak verder bespreken.
Ook heeft PH.BSD nog gesproken over de fout van
..

21 auguwtus I960*

OCHTSNOBESPEEKING op maandag 22 augustus I960

Aanwezig: JWJflb - JUStC'- 0*3 - B-.B" - 5.C"- Ptt.D - KB/152 - KB/fr
Afwezig :

H.BVD memoreert dat PH.BVD over het stuk van Goedhart
aan Mr.Burger heeft geschreven, pour acquit de conscience, want het was
niet te verwachten dat deze er iets aan zou doen (notulen 9-8-1960).
Hij schrijft in zijn antwoord dan ook: "zie eens hoe ik word aangevallen
en ook ik kan daar niets aan doen". Mr.Burger raadt aan de aangelegenheid
rustig naast zich neer te leggen.

KB/62 voegt zich bij de vergadering.

H.BVD heeft een nota aan Van Boetzelaer van C ontvangen die moet dienen
ter rectificatie van hetgeen indertijd is medegedeeld in een nota van B
en dat volgens jpR1, ni.et juist zou zijn.
H.B zegt, dat CR1 ten onrechte meende dat
uit de genoemde
nota van B had geciteerd
. De bedoeling van deze nota
nu is, om de heer
er op te wijzen, dat de argumenten die
hij tegen Generaal
heeft gebruikt, niet geheel deugdelijk zijn. Het
stuk zou dan ook alleen nut hebben voor het geval
op de zaak terug
komt 'bij
.
Afgesproken wordt, dat de nota hetzij als brief uitgaat, hetzij door H.C
persoonlijk aan de heer
wordt overhandigd, nadat door H.C
de voorstukken zijn bestudeerd.
PH.D deelt mede, dat D woenadag a.s. de operatic inzake de Italiaanse
arbeiders voltooid hoopt te hebben*
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 23 augustus I960

Aanwezig: HjgHST'- J^JggT- OJW< H^^- 'Z.fflf^VpJtf - KB>*f Afwezig :
'

PH.D heeft in het kort verslag gehoord van het gesprek dat gisteren met
Kabels Delft heeft plaats gehad. De stemming - na het schrijven van
Sociale Zaken, waarin gezegd werd dat de Italianen ongescreened kwamen en
de B.V.D. bezwaren had, echter naar een oplossing streefde en een bezoek
kwam brengen - was vri j koel en pas nadat men duidelijk had gesteld hoe
zeer men deze arbeiders nodig had, werd het gesprek in kalmere banen geleid. De personeelschef, Mr.
, toonde zich echter een geschikte man.
PH.D wijst er wel op, dat Sociale Zaken in zoverre wel een beetje zijn
zin heeft gekregen, dat de bedrijven nu toch weten dat het de B.V.D. is
die bezwaren maakt. Het voordeel is aan de andere kant, dat wij een vinger in de pap houden.
Op vraag van H.BVD zegt PH.D dat wij het uiteindelijke resultaat van het
gesprek nog zullen horen.
PH.D maakt verder melding van een gesprek van DRES met de A.K.TJ. over het
gevaar van achter het Uzeren Gordijn reizen (naar aanleiding van de reis
van de zakenliedendelegatie naar Moskou). DR£S had hierbij uiteengezet wat
de gevaren voor het bedrijf zelf konden zijn. Hij hoorde bij deze gelegenheid dat de heren van de A.K.U. wel eens stoffen meenemen, die ze gebruiken om zich in een IJ.G.-land goodwill te verschaffen - althans dat neerat
de vergadering aan. Men was echter wel zo onder de indruk van de mededelingen van DR33, dat men het zeker eens met de Directie zou opnemen.
KB/G heeft enige dagen geleden een praatje moeten houden voor enige me risen
van het Philips laboratorium die naar Praag gaan en trof ook daar een
kinderlijke verbazing aan over zijn mededelingen t.a.v. de gevaren alsmede
de mogelijke follow-up*

PH.D stelt zich voor op korte termijn een gesgrek te hebben met
de heer
van Binnenlandse Zaken om zich te orienteren omtrent diens
idee hoe deze kwestie het practischt kan worden aangepakt. Daarna zou hij
de zaak aan de departementen willen voorleggen en hen verzoeken hier eens
iets aan te doen. PH.D heeft hele aardige verhalen klaar liggen, die als
illustratie kunnen dienen en geeft een overzicht van de uitstekende aanpak van dit probleem door
.
H.BVD legt er de nadruk op, dat men niet genoeg met voorbeelden uit de
praktijk kan komen om de zaak wat op te fleuren en ook als tegenwicht tegen
de algemeen heersende ambtelijke opvatting dat de B.V.D. al deze dingen
zwaar overdrijft.
H.C ziet het er wel van komen dat dit probleem een onderdeel wordt van de
security briefing.
PH.D vermeldt in dit verband het aanwenden t.b.v. de security van enkele
punten uit het Special Committee Soviet Block Intelligence Operations
directed against NATO rapport door
en diens voornemen om het Special Committee te vragen voortdurend stof te leveren waarvan het Security
Committee dan gebruik kan maken bij zijn algeraene briefing, in het kort

- dus -

- 2dus een security complement uit het Counter-intelligence rapport.
H.B vermeldt nog een verhaal uit Trud over het aankaarten van een Bus, die
in het Westen bij een internationale organisatie werkzaam was en KB/G vermeldt een publicatie in Rude Pravo over benaderingen van Tsjechen door
uiterst onkundige en domme Westerse inlichtingendiensten.
E.B ziet dat De Volkskrant melding maakt van een hoofdartikel in het
officiele dagblad van-de Chinese Communistische Partij, waarin in felle bewoordingen de resolutie die de Veiligheidsraad in de nacht van 13 op l*f
juli heeft genomen t.a.v. de Kongokwestie, wordt veroordeeld.
Ook de Russen hebben met deze resolutie ingestemd.
Mogelijk .is dit een verklaring voor de weer zeer felle bonding van Rusland
in de laatste zitting van de Veiligheidsraad.

H.BVD verlaat de vergadering.

KB/G heeft gisteren een bijzonder interessant gesprek gevoerd met de heer
van de Staatsmijnen* In ruil voor het voor de zoveelste maal aanhoren van de standaardverhalen van
heeft KB/G hem bereid gevonden
meer bij zijn directie door te drukken wat betreft algemene beveiliging
en CS-zaken betreffende de Russen die daar zullen komen (notulen 10-8-'60).
Het team van de Staatsmijnen dat naar Rusland is geweest, was zeer teleurgesteld teruggekomen, want niemand durfde daar enige verantwoordelijkheid
op zich te nemen, zodat het er somber uitzag voor wat betreft een vlotte
afwerking van deze zaak. Merkwaardig is dat de Staatsmijnen in hun maag
zitten met het hele project nadat in de Linie een stuk heeft gestaan waarin het nut ervan werd betwijfeld.
heeft echter het idee dat dit mee zal werken tot een grotere bereidwilligheid van de directie, dan normaal zou zijn aangetroffen.
De Russen komen half oktober met hun team en hebben laten weten dat zij
voorlopig maar voor een maand komen.
H.KA hoopt dat
met niet al te sterke verhalen bij de directie zal
komen, die deze dan zal vereenzelvigen met de B.V.D.
KB/G is daar niet zo bang voor*
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OCHTEKDBKSPRjJKING op woensdag 24 augustus I960

Aanwezig: j3j$VD - EJ0C - jprf - HX« - H/C - Tjpdf Afwezig :

PH.D brengt verslag uit van de besprekingen bij
1. de A.K.U., die zich gehaast heeft weer contact met ons op te nemen.
Zij zeggen dat zij niet begrijpen ooit aan Sociale 3aken gezegd te hebben, dat zij geen beveiligd bedrijf waren (notulen 19-8-1960). Het
gaat bij de A»K.U. on slechts 10 tot 15 man, die overigens in een volmaakt onsabotabele afdeling werkzaam zullen zijn. De heer
sprak
namens de directie.
2. de R.D.M. heeft uitdrukkelijk toegezegd dat de Italianen op geen enkele
vitale plaate te werk worden gesteld, vanzelfsprekend op geen enkel
marine vaartuig. Gezien de algemene kennis en bevredigende wijze waarop
de beer
tot nog toe de personele beveiliging heeft gevoerd,
gelooft PH.D niet dat wij veel bezwaar kunnen maken.
Op vraag van H.BVD zegt PH.D dat wij bij de R.D.M. steeds binnen kunnen
komen en kunnen controleren of men zich aan de afspraak houdt.
3. de D3MKA en de Hoogovens. Hier was eigenlijk een soortgelijke situatie;
men weet daar alleen nog niet precies waar men de Italianen zal zetten,
omdat nog niet bekend is wat voor soort mensen zij krijgen. Eet is ook
moeilijk om in een gesprek met de leading van net bedrijf uit te maken
welke plaatsen zo vitaal en belangrijk zouden zijn, dat sabotage met
enig succes zou worden gepleegd. Wei is men zich zeer goed bewust dat
er risico's zijn.
Beide bedrijven vinden bet zeer onaangenaam dat geen politieke screening
plaats vindt en hebben gevraagd of dit niet alsnog mogelijk was, waarop
is geantwoord dat men daar niet op moest rekenen. Gezien de belangstelling die beide bedrijven hebben voor de beveiliging, waarvan wij ons
ook regelmatig kunnen vergewiesen, achten wij niet de nodige gronden
aanwezig voor de stelling, dat het risico zo groot is, dat wij ons tegen
tewerkstelling van Italianen op die bedrijven zouden moeten uitspreken,
aldus PH.D. Ook hier gingen beide bedrijven accoord met contr81e door
ons.
V.'ij hebben de zaak dus in de hand, aldus H.BVD en mocht een van de bedrijven er toch de hand mee lichten, dan staat ons nog altijd de weg
open tot een gesprek met de directie.
PH.D deelt nog mede, dat men bij de DEMKA zeer positief was en verklaarde dat foute Italianen voor hen geen probleem waren, omdat zij hen naar
Italie zouden terugsturen en hun reis betalen.
Afgesproken wordt dat PH.D Sociale Zaken eerst telefonisch van onze bevindingen op de hoogte zal stellen, waarna een brief geschreven zal worden
waarin verklaard wordt, dat wij een en ander van zeer nabij zullen volgen.
Een afschrift hiervan zenden wij aan de betreffende bedrijven toe, zodat
zij onder contrdle blijven en Sociale Saken ziet dat de B.V.D. de vinger
op de pols houdt.
PH.D wijst er nog op dat in de laatste gevallen een zo duidelijke bereidheid voor beveiliging is aangetroffen, dat het vertrouwen gerechtvaardigd
is dat men zal meewerken. £erst als de Italianen hier zijn, kunnen de bedrijven echter zeggen waar zij ze willen plaatsen.
In dit verband vraagt H.BVD zich af waarom een bedrijf als de Hoogovens
zo zit te springen om enige tientallen Italiaanse arbeiders.

- PH.D -

- 2PH.D gelooft, dat voor bepaalde werkzaamheden nu eenmaal geen Nederlanders
meer te krijgen zijn, waardoor de bedrijven met moeilijkheden te kampen
krijgen. Dit zijn over het algemeen werkzaamheden die uit een oogpunt van
sabotage volkomen ongevaarlijk zijn.
PE.D wil even mededelen dat bij de R.D.M. is vernomen dat er onrust is
onder de arbeiders, die het tarief van 30 naar 35 opgetrokken willen zien.
Nog niet is gebleken dat de woordvoerders links extremistisch zijn. 7/el
geeft de EVC«58 pamfletten uit.
KB/N vult dit aan met de mededeling dat in Utrecht aan bestuurders van
het C.N.V. het spreken onmogelijk is gemaakt op de vergaderingen. Dat men
totaal geen vertrouwen meer heeft in de huidige vakbonden, blijkt steeds
duidelijker.
PH.D deelt mede, dat DRUS een gesprek heeft gehad met de
,
Internationale Directie Groep van de Unilever, over de briefing
van personen die naar Moskou gaan.
De heer
was zeer erkentelijk voor deze voorlichting.
H.B leest in De Waarheid over "de provocatie-plannen van Gehlen en Dulles,
om deelnemers aan de Olyrapische Spelen tot defectie te brengen".
KB/N deelt mede dat gisteren een vergadering van de Ondernendng«raad van
Werkspoor Amsterdam heeft plaats gehad. Men kreeg de indruk dat de directie nict zwichtte voor de eisen van de arbeiders, maar alleen verbetering
wilde aanbrengen in de C.A.O, Gisterenavond heeft de iiVC vergaderd en
onder de arbeiders houdt men een 2k uur-staking voor mogelijk.
H.C deelt mede dat PH.D en hij gisteren naar de heer
' zijn geweest
(notulen 20~8-1960) en een stuk hebben overhandigd, waaruit deze vrij
kan citeren t.b.v. de heterogene groep zakenlieden die naar Moskou gaat.
De heer
gaat zelf niet meef wel de heer
van SJconomische Zaken.
De heer
begreep precies waar het om ging en heeft uitgewreid over
de aanleiding tot dit delegatiebezoek. Hij vroeg zich af hoe het kwam dat
hij 60 firma's op de lijst had staan en er evengoed 100 kad kunnen hebben,
terwijl in Belgie een maximum van 50 niet gehaald werd, omdat niet meer
dan 15 firma's zich meldden.
PH.D vindt het merkwaardig dat ook de heer
pas na enige tijd praten
van onze kant, bleek te beseffen hoe zuiver centraal alles in een land als
Rusland is gedirigeerd.
H.C deelt nog mede dat de heer
na afloop van het bezoek contact zal
opnemen.
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OCHTENDBESPREKING op donderdag 25 augustus I960

Aanwezig:
Afwezig :

H«B leest in de courant dat een korte staking heeft plaats gehad op de
werf van Verolme op Rozenburg.
BBL had H,B gevraagd of hij dit bericht aan de heer
zou doorgeven,
daar deze zich de vorige keer (notulen 20-8-1960) zeer weinig geinteresseerd had getoond. Op aanraden van H.B heeft BBL de heer :
opgebeld,
die verklaarde het toch op prijs te stellen op de hoogte te worden gehouden, ook al kon hij niet direct iets met onze berichten doen.
H.B brengt de arrestatie van 1^7 Amerikaanee spionnen door de Oost-Duitsers
ter sprake.
Men vraagt zich af of dit verband houdt met het overlopen van
.

Op vraag van H.BVD deelt H,B mede, dat PH»B vandaag, bij afwezigheid van
BAB, naar de voorbespreking voor het ISAM zal gaan, zoals indertijd met
Admiraal Kist is afgeaproken,
KB/G heeft een Nederlands zakenman uit Arnhem
gesproken, die veel zaken doet met de D.B.R. en
een soort financieringsbureau als buffer tussen de Nederlandse zakenlieden
en de D,D.R. heeft.
Op het
ogenblik is het zo, dat waar het Ooet-Duitse paspoort niet wordt erkend
door het Westen, een visum alleen wordt verstrekt op een document van de
Allied Travel Board in Berlijn. Het duurt soms zeer lang, voordat men dit
document krijgt, terwijl het visum slechta drie dagen in beslag neemt. In
gevallen waar een spoedige overkomst gewenst is, zoals bijvoorbeeld bij
een door de D.D.R. geleverde machine, die in Nederland aangekomen niet
- blijkt -
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blijkt te functioneren en alleen door deskundigen uit de D.D.R. kan worden
gerepareerd met het oog op de assurantievoorwaarden, kan dit zeer nadelige
gevolgen hebben. Als een dergelijke deskundige pas na maanden komt, is dit
namelijk aanleiding voor een Nederlands bedrijf om elke verdere zakelijke
relatie met de D.D.R. te verbreken - en dit is onaangenaam voor het financieringsbureau van
. Hij vertelde, dat de Belgen de bovengeschetste moeilijkheden omzeilen door i.p«v. een visum, vlot een laisser-passer te
verstrekken, dat voor een korte tijd geldig is en dat de houder verplicht
op het vliegveld Melsbroek Belgie binnen te komen.
Als wij dezelfde methode zouden toepassen, zou dit het zakenverkeer met de
D.D.R. van personen die te goeder trouw zijn, ten goede komen, aldus KB/G.
De andere kant van de medaille is dat de mensen die met een laisaer-passer
Belgie binnen komen, kunnen uitzwermen over Nederland en Luxemburg, v.v.
KB/G gelooft dat het de moeite waard is te contrSleren of dit verhaal inderdaad juist is.
H.BVD wijst op de tweeledigheid van deze zaak. Wij kunnen na het bericht gecontrSleerd te hebben., gaan klagen bij
, dat de Belgen de regels ontduiken en wij dus op deze manier "vulles" via Belgie in Nederland
krijgen, daar de garantie van de Travel Board bij deze procedure komt te
vervallen. £en tweede is dat wij inderdaad
zouden helpen en
opdracht zouden geven om terwille van het Nederlandse bedrijfsleven wat
soepeler te zijn en de procedure van de Belgen te volgen. In dat geval kunnen wij echter nauwelijks gaan klagen bij de heer
, aldus
H»BVD.
KB/G gelooft dat het nuttig zou zijn dat het soort lezingen dat wij gehouden
hebben voor onze oude vrienden over de zaak SMIRNOV, wordt uitgebreid tot
relaties. Aanleiding tot deze gedachte is dat KB/G vernam dat een betrekkelijlc alledaagse juffrouvv
van het K.C.N. bijzonder bevriend is met de
verblindend schone
uit Berlijn, die een cursus volgt op het
Vredes Paleis.
PH.D deelt mede, dat deze voordrachten reeds zijn geplanned voor de volgende
Heelsum-bijeenkomst.
H.BVD komt te spreken op het T.C.L. en vraagt of
deze voordrachten nog
heeft gehouden, waarop PH.D antwoordt, dat hier nooit lets van terecht is
gekomen.
gaat nu weg en wordt opgevolgd door een Engelsman (notulen 30-7-1960).
De activiteit van
is zeer verheugend en bepaald positief, aldus
PH.D. Hij zoti zeker met de nodige achtergrondskennis van ons een voordracht
kunnen houden, maar PH.D gelooft dat een gast-spreker meer indruk maakt»
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OCHTENDBESPKEKING op vrijdag 26 augustus I960

Aanwezig: jUFvl) - EJg
TPrfS---. ,Afwezig : PH^BTO

- OJJ - H,# - EJe- PB^f- KB/OS s^~
,
/r
y>^

f

H.BVD heeft een uitnodiging ontvangen voor bijwoning van de opening van
de verbouwde politieschool in V/assenaar en daaropvolgende maaltijd.
H.KCP en H.£ zijn beiden op de openingsdag met vacantie.
H.KA zal met H.E overleggen wie dan wel namens de B.V.D. van de uitnodiging
gebruik zal maken.
H.BVD verwacht vanmiddag op het CVIN vragen over de onrust in het bedrijfsleven. vVij hebben de laatste tijd gerapporteerd dat de E.V.C. na de splitsing, als gevaarlijke groepering vrijwel heeft opgehouden te bestaan.
H.BVD verwacht dus dat men wil we ten - ook omdat men steeds graag st akingen aan de communisten toeschrijft - of de S.V.C. deze onrust heeft veroorzaakt, dan wel alleen gebruik raaakt van reeds bestaande onrust, terwijl
er nog een derde mogelijk is, namelijk dat zij er helemaal niets mee te
maken hebben en net doen alsof.
In de discussie koint naar voren dat de stakingen oorspronkelijk hun grond
vinden in redenen van sociaal/economieche aard, namelijk een algemeen gevoel van onlust dat de arbeiders onvoldoende meedelen in de algemene vvelvaart. De concrete aanleiding was echter bijna steeds te herleiden tot ongelijkheid in de beloning, waarbij als voorbeelden worden gegeven
a) de Maatschappij Nederland betaalde hogere lonen dan de andere havenbedrijven. Gevolg: staking in de haven;
b) een zeer onhandig toegepaste loondifferentiatie, waarbij de arbeiders
niet werd medegedeeld, waarom ineens A meer verdiende dan B;
c) de activiteit van de koppelbazen, waardoor een hoeveelheid werk die
voorheen door arbeiders van het bedrijf werd verricht, nu door tussenkomst van de koppelbazen door andere arbeiders werd gedaan, die door
de koppelbazen veel beter betaald werden.
De aldus ontstane spontane stakingen werden niet gesteund door de Uniebonden. De arbeiders zochten steun en leiding, hetgeen zij nu vinden in de
3.V.C,, die de gevoelens die bij de arbeiders spontaan ontstonden, op de
juiete manier exploiteert. Bij de arbeiders leeft de behoefte aan een andere vakorganisatie dan de witteboorden-organisaties, 4en die hun belangen
beter behartigt*
H.B heeft getracht gisteren
te bereiken, die hem had laten
weten een afspraak te willen maken, maar hij was voortdurend op stap, naar
H.B aanneemt, om zijn stem hier en daar te laten horen.

- 2-

H.B spreekt over het verhaal in de courant dat Chroestsjov een tweetal
brieven zou hebben gezonden, waarvan een voor binnenlands gebruik is bestemd en de ander aan de buitenlandse partijen is gericht, waarin steun
wordt verzocht tegen het streven van Peking. Het Reuter-bericht is afkomstig uit Washington en zou ontleend zijn aan de Amerikaanse inlichtingendienst. H.B kan niet beoordelen wat het bericht waard is;

H.KA komt terug op de aangelegenheid van visaverstrekking in Berlijn. Het
is zo dat wij alleen een visum-verklaring afgeven op het document van de
Allied Travel Board, De Belgen eisten dit niet en gaven het zo af, waarschijnlijk dus geen laisaer-passer, zoals gisteren werd gezegd, maar een
visumverklaring. De Belgen hebben zich nu echter bereid verklaard e'e'n lijn
met ons te trekken en H.KA hoopt dat hieraan inderdaad door de Belgen wordt
gewerkt.

26 augustus I960.

OCHTENDBSSPK3KING op zaterdag 2? augustus I960

Aanwezig: Et&f
Afwezig :

- H.J&S; - QpG - EJ& - prf- PEUD - KB/G - KB/fi

H.BVD deelt mede dat voor het ISAM alleen ie overgenomen hetgeen betrekking
had op activiteiten op het gebied van de stakingen, waarbij H.BVD enige
achtergrond heeft gegeven, vooral t.b.v. de twee nieuwelingen de Overate
en Overste
.

/en

Bij de kennismaking met Overste
(notulen 8-7-1960) is afgesproken,
dat hij hier zou komen om te worden ingelicht over de werkzaaniheden van de
B.V.D., waarvan hij nog geen idee heeft. H.BVD heeft gisteren nu voorgesteld dat de heren
. en
samen grondig over de taak/werkzaamheden en samemverking met de MID worden gebriefed. Het eerste onderhoud is
bepaald op donderdag 1 September van 2 tot 5 uur. H.BVD zal die dag beginnen met KB/G en H.C. H.BVD wijet echter op het belang dat de heren worden
ingelicht over het B-aspect, dat er hier namelijk een organisatie is, die
hen beschermt tegen aanvallen in de rug, dat zij hier terecht kunnen voor
inlichtingen over politieke betrouwbaarheid. Verder zouden zij zich grondig op de hoogte moeten stellen van de samenvverking tussen BPR en de heer
van de NTB - krachtens afspraak met de heer
van de MID.
E.KA. wijst er op dat BPR geen contact heeft met de LUID en PH.D vult dit
aan met te zeggen dat de NTB deze gegevens verzamelt krachtens het feit dat
zij in oorlogstijd voor de veiligheid verantwoordelijk is. Dit is een
aparte taak van de MID en de LUID kan/zal waarschijnlijk nooit eisen deze
gegevens ook te krijgen.

PE.D kondigt aan dat D bij de briefing ook graag een woordje mee zal spreken, voornamelijk over de samenwerking met MID en LUID bij de beveiliging
van de bedrijven.
H.C wijst op het belang dat Overste
meteen leert werken met het
statuut MID - BVD, waarbij KB/G aantekent dat hij zou moeten worden gedviongen eventuele critiek aanstonds te onzer kennis te brengen, zodat hij niet
de kans krijgt deze op te zouten tot het proefjaar voorbij is.
H.BVD gelooft dat de enige juiste tactiek om deze mensen naar ons toe te
halen is, de kaarten op tafel te leggen en hun zoveel te geven als maar
mogelijk is.
Verdere gegadigden bij de briefing zijn ook nog KO en KEB, aldus H.BVD.
H.BVD deelt mede, dat op 8 September de voorbeepreking voor Indonesie is.
De heer
zal verzocht worden daarheen te gaan.
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PH.D signaleert dat Sociale Zaken one al dan niet bewust om de tuin heeft
geleid. PE.D had afgelopen week telefonisch van hen vernomen dat de lijst
van bedrijven die om Italianen hadden gevraagd en die eerst voorlopig was,
nu in net net was opgeschreven. Op zijn verzoek heeft PH.D deze lijst toegestuurd gekregen en tot zijn atomme verbaaing geconetateerd, dat hierop
zowel \Yerkspoor Amsterdam als Werkspoor Utrecht voorkomen. Wij zullen wel
nog naar deze bedrijven toegaan, aldus PH.D., maar de zaak is al aan de
gang en daar is niets meer aan te doen.
Na discussie wordt besloten een brief te schrijven aan de heer Mansholt,
waarin wij met enige scherpte constateren, dat lijst II afwijkt van
lijst I.

H.B ziet dat de couranten weer melding mafcen van de controverse Peking Moskou. Men vraagt zich af of het verhaal van de brieven van Chroestsjov
waarnaar agenten van de Amerikaanee dienst op zoek zouden zijn, een Amerikaanse stunt is van de koude oorlog. In dit verband vertelt HJ3VD dat hij
Overste
gisteren op de mogelijkheid heeft gewezen dat Powers tevoren is gebriefed om de houding aan te nemen van: de Amerikaan, zoals een
Rue die zich voorstelt. Overste
vond nanelijk dat Powers zich vrij
lamlendig had gedragen.
Men vindt echter het sedrag van Powers zozeer natuurlijk dat men een
briefing betwijfelt, afgezien van het feit dat de man volgens de regie
zelfmoord had moeten plegen,
2? augustus I960.

OCHT3NDBESPREKING op maandag 29 augustus I960

Aanwezig: H»BVl5 - H.KA - 0]W - H^B"- Kjf.

'

-"

PHx®"- KB/XT'-

Afwezig :

H.KA brengt het rapport ter sprake, dat de Commissie
voor de
Vreemdelingencontrole heeft uitgebracht. Zoals H.KA reeds eerder mededeelde, is het resultaat van de besprekingen schaars.
Het voornemen dat de Marechaussee aan de grens een wakend oog blijft
houden, betekent dat voor one de mogelijkheid tot bestellingen blijft.
In de gevallen dat deze bestellingen van dien aard zijn, dat een herstel
van de personencontr31e tijdelijk noodzakelijk zou zijn, hebben wij de
verplichting ons met de administrateur van de Grensbewaking, Kolonel
, in verbinding te stellen (notulen 29-*f-1960).
Wat betreft het binnenland is het resultaat pover, omdat de enquete onder
de politiecorpsen niets heeft opgeleverd. H.KA leest een en ander uit de
antwoorden voor, Niemand durft om versterking van de Vreemdelingendienst
te vragen, mogelijk uit angst dat men dan gedwongen zal wprden dit ten
koste van andere politie-onderdelen te effectueren. Van die kant ondervinden wij due niet de minste steun, aldus H.KA.
H.BVD denkt aan de mogelijkheid om in overleg met de P.G. en door middel
van de Hijksrecherche, steekproeven op de hotelcontrole te nemen a la
H.KO. Dit zou bij de a.s. P.G.-vergadering misschien ter sprake gebracht
kunnen worden, waarbij wij als aanknopingspunt het voor de Delftse I.D.
onbekend gebleven verblijf van
gedurende Ik dagen zouden kunnen nemen.
H.KA wil twee dingen onderscheiden, namelijk de hotelcontrole en de controle op de in de gemeente verblijvende vreendelingen. Het laatste probieem
is verreweg het grootste, daar a) de grote inasea niet op de hoogte is van
de meldingsplicht b) zij zich niet hoeven te melden als zij korter dan
8 dagen blijven, c) juist de interessante targets althans voor wat betreft de B-kant, steeds bij vrienden logeren en d) spontane meldingen van
Vreemdelingendienst of recherche aan I.D. vaak achterwege blijven.
Volgens KB/N is dan ook de enige mogelijkheid om de situatie meester te
blijven, vergroting van het infiltranten-net van de I.D.'s, waarmee naar
zijn schatting 5 jaar gemoeid zullen gaan.
H.KA heeft PH.C om een nota gevraagd, waarin een beeld moet worden gegeven in hoeverre wij enige kijk hebben op hetgeen langs de Oost-grens binnen komt en H.C spreekt over de huidige procedure om de visumaanvragen bij
de Visadienst selectief te bekijken en de voor ons belangrijke aanvragen
over te tikken. V/at betreft de aanvragen voor een visum door personen die
naar Belgie willen reizen, deze krijgen wij in ongesorteerde bundels met
grote vertraging en H.C ziet het rendement daarvan ook niet groot worden.
De gevolgen van de grensliberalisatie zullen voor de contra-spionage dus
grote complicaties met zich meebrengen, waarbij PH.D ook nog onzetoekomstige zorgen aanroert door te spreken over de streefdatum van 1-1-1961
voor de vrije emigratie van arbeiders binnen de &.E.G. Dezen kunnen dan
zonder visum vrijelijk binnen dit gebied rondreizen. Daar zij wel een
?/erkvergunning nodig hebben, denkt PH.D hierbij minder aan de gevolgen
voor de beveiligde bedrijven dan wel aan het contra-spionage aspect.
Besloten wordt, dat het rapport eerst moet circuleren, waarna kan worden
afgesproken of wij het al dan niet ter sprake zullen brengen op de P.G.vergadering.
- H.KA -
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H.KA is vrijdagmiddag bij de Secretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken
geweest om te spreken over de vernietiging. H.ACD is de laatste maanden
bezig geweest een nieuwe lijst samen te stellen die hij aan de afdelingen ter goedkeuring heeft voorgelegd. H.KA heeft de een en drie-jaar
termijn van deze lijst aan Mr.
• laten zien om te demonstreren hoe
onaanzienlijk de hierop figurerende stukken zijn (aanbiedingsbriefjes
etc.). Mr.
die eerst gesproken had in de zin van: "Maar dit stopt
U toch in de prullemand", nam het woord "archiefetukken" in de tnond, nadat juffrouw
had gesuggereerdt dat hij de B.V.D. de vrijheid zou
geven zelf over de vernieting van deze stukken te beslissen.
Afgesproken is dat wij doorgaan met het voorleggen van lijsten, die de
Secretaris-Generaal zal tekenen en H.ACD dan zal afwerken.

Men gelooft overigens dat alleen beleidstukken van onze Dienst archiefstukken in de geest van de Wet zijn.
H.KA heeft verder van juffrouw
gehoord, dat er een circulaire
komt, dat wij ons van bepaalde stukken makkelijker kunnen ontdoen. Deze
circulaire geldt voor alle anbtelijke instellingen, daar iedereen met te
sael groeiende archieven zit.
H.BVD stelt voor dat wij in een volgende lijst een nog ruimere omschrij-

ving zullen geven, zodat wij een iets vrijere hand hebben»
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H.BVD deelt aede dat hij «et OTJ ranmlddag naar Minister Visaer gaat,
vo or vie hij een verhaal zal houdea oTer de B.V.D. en apeeiaal alle facetten die naar de kant ran defensie, HID of Gene rale Staf zijn gerieht zal
beliohten.
Op rraag van KB/G zegt E.KA dat Kolonel
tijdens de afwezigheid
van H.BVD is ko»en afseheid nemen.
E.KA. rindt het saeu in de notulen te lesen, dat het resnltaat ran de besprekingen ran de conaiesie, vaaraan hij heeft deelgenomen, TO or wat betref t het binnenland Hhihil" wordt genoend. Hij sou hier het woord "pOTer"
Toor in de plaats willen hebben.
OTJ nemoreert het bezoek Tan de heer
, waarbij geaproken ia OTer
een op te richten inliohtingendienst in de Antillen (notulen 12-7-1960).
Intussen heeft de heer
uit Curacao antwoord gekregen op zijn
Traag on de aard Tan de contacten »et de B.V.D. te willen omschrijTen.
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H.BVX> deelt aede, dat H.M. Ambaaaadeur in Cairo, Mr.
, giateren is koaen apreken oy«r het incident rondoa merrouw
op zijn
aabaaaade.
H.C houdt een gloedTol betoog, waarin hij de hoop vitapreekt dat
in den TerTolge de incidenten pre-aelecteert en ona alleen die voorlegt,
waarin een duidelijk aeourity aapeot aanwezig ia OB ineidenten van zuiver
anooreuze aard zelf te ontwarren, zodat wij niet oreratroomd worden met
roddel Tan Bnitenlandae Zaken.
H.C «emoreert (notnlen 15-5-1960) het geral Tan de jongei
Tan Philips, die de eTangeliaatie ia gaan bedrijyen in Ooat-Duitaland.
Tan
Tan de jongeoan heeft CS Ternonen wanneer hij terugkoat
en
zal hem tegeaoet reizen om te trachten een afaprcak net
hen te aaken. De jongen en
beiden zijn zo door de pera belegerd, dat deze de obrapronkelijke toezegging dat wij het eerate Terhoor
konden houden, niet geatand heeft kuanen doen. H.C Tindt het toch nodig,
dat wij te weten koaen wat er in deze aaanden aet deze jongen ia gebeurd.

XB/3 deelt aede, dat alle 13 Buaaiache deelneaera aan het eongrea Toor
Eleotronen Hieroaeopie hebben afgezegd, zonder opgaTe Tan reden.
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H.BTD ea OTJ hebben gisteren een bezoek gebracht aan Minister Tiaaer, aangezien deze
, de wens te keaaen had gegeTen ieta aeer Tan
de BTD te weten. Toeu H.BVD en OTJ gisteren echter binnen etapten, was
Minister Tisser begonnen te zeggen dat hij stark organisatorisch denkt en
hij Troeg zich dus af of dit geaprek reel zin had en of niet alias OTer
Minister Toxopeus aoest lopen. H.BTD heeft hierop verklaard dat hij alleen
kwaa uitleggen wat de B.T.D. doet en tot hoeTerre de Minister kan rekenen
op de hulp Tan de B.T.D. OTJ heeft later nog gewezen op het K.BC. waarin
staat Teraeld dat het aogelijk is dat wij rechtatreeks contact aet allerlei
inatantiea hebben en dit niet alleaaal over de Minister Tan Binnenlandse
Zaken hoeft te lopen.
H.BVD heeft ongeTeer een uur gesproken, nu en dan onderbroken door Minister Tiaaer, die Tragen atelde.
H.BTD is begonnen net het K.B. te laten zien en de taak Tan de B.T.D. uiteen te zetten. Daarbij in de eerste plaats Teraeld, dat a) wij aoeten Toork6aen dat een 5e colonne de atrijdkrachten in de rug zon aanTallen; b-) dat
wij aoesten zorgen dat de Titale bedriJTen die straks bij aobiliaatie en
eoncentratie een rol spelen, bliJTen draaien; c) dat Orerheidageheiaen, apeciaal in de ailitaire sector, aoeten worden beveiligd. Hierbij heeft H.BVD
geaproken OTer de rol Tan de Secretaris-Generaal en over de taak Tan S2,
die in het BeveiligingsTOorschrift staat oaschreTen, terwijl de B.T.D.
niets anders doet dan gegeTena Teratrekken aan de Secretaria-Oeneraal, die
hierop kan handelen, daar iaaera de B.T.D. geen executieve bevoegdheden
heeft.
OTer COSMIC had Minister Tisser aeer gehoord en hij beklaagde zich dat hij
nooit de kans kreeg COSMIC-atukken te lezen, oadat hij op kantoor geen tijd
had, ze niet aee naar huia aocht neaen en de Marechauaaee ze hea na iedere
Tergadering afnaa. Op zichzelf Tond H.BTD het verheugend dit te horen, daar
de beveiliging beter blijkt dan wij dachten.
De aodel-contracten Toor bedriJTen die defenaie-opdrachten uitToeren heeft
de Minister behonden ter nadere bestudering.
Terder heeft H.BVD het tableau Tan CS laten zien, waarop de sterkte der
IJ.G.-Tertegenwoordigingen in Nederlaad staat opgetekend naaat de sterkte
Tan ooze vertegenwoordigingen in die landen. H.BVD heeft Minister Tiaaer oa
zijn aedewerking gevraagd oa - ala dit ooit in de Miniaterraad wordt behandeld - aan te dringen op veraindering Tan de bezetting Tan de IJ.G.-vertegenwoordigingen en Terklaard dat wij op zijn aedewerking rekenen ala wij een
IJ.G.-diploaaat persona non grata Terklarea.
De questionnaires aan once dubbel-agenten waarop H.BTD de belangrijkste
Tragen had aangeatreept, heeft Minister Tisser doorgelezen en teruggegeTea.
Orer de saaenwerking MID - BTD heeft H.BVD ieta uitToeriger geaprokea ea gezegd dat dit nu dank zij de coordinator, deze coordinator ie geregeld.
H.BTD heeft Teel ophef geaaakt Tan de noodzaak dat Adairaal Kiat aanblijft
- hierTan heeft Minister Tisser een aantekening geaaakt,
Tenslotte heeft H.BVD de grafieken laten zien Tan de geTolgen Tan de daling
Tan de Russische geboortecijfers in oorlogatijd voor het Bussische leger en
het arbeidapotentieel, au en in de koaende jaren.
- Minister Tiaaer -
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8* Minister Vieser beklaagde zich ar OTer dat zijn Ministerie zo lek als een
aandje was* Hij gaf voorbeelden Tan zaken die hij aan een kleine coanissie
had gegeven oa te laten nitzoeken en die enige tijd later in de courant
stonden. H.BVD heeft gezegd, dat in dergelijke gevallen eoapartiaentering
een vereiste is en dat net verder eea kwestie is van eecurity-opvoeding.
Minister Tisser betwijfelde of ooit door de Secretaris-Generaal of anderen
security-talks zijn gehouden en H.D Terklaart deagevraagd niet af te weten
ran een security-oproeding bij Befensie - wel bij de strijdkrachten. H«BVD
heeft Terteld hoe wij de Benson nitzoeken, testen en naar een eursus stnren
en heeft er op aangedrongen dat Minister Visser een dergelijke gang van zaken op zijn eigen Ministerie zal bevorderen.
Men spreekt er orer dat de lekkage bij Defensie geen zaak roor ons is, oadat hier geen kwestie is Tan staatsgeheiaen, aaar aabtageheiaen. Opvoeding
is dus het aangewezen aiddel om hierin te rerhelpen.
H.BVD wil trachten voordat de heer
als Secretaris-Qeneraal door
de heer
wordt opgevolgd, aan te dringen op
de wenselijkheid dat Defensie iets gaat doen aan de security-oproeding ran
zijn anbtenaren.

Minister Visser sei dat hij een noeilijk jaar achter de rug had en hoopte
dat het rolgend jaar beter co« zijn.
Hij aaakte zich bezorgd orer erentuele ongeregeldheden rondoa de inscheping
Tan troepen naar Nieuw Quinea en vroeg of wij hier iets aan konden doen*
H,BVD heeft viteengezet, dat hij self de afweermaatregelen aoestr Terzinnen
en dat onze taak niet rerder gaat dan inlichten over eTentuele plannen tot
relletjes. In dit Terband zegt EB/F dat BCP de rraag Tan de militairen
heeft gekregen OB allea hierover door te geven. Sot nog toe heeft alleen de
Vredesbeweging ieta opgezet, Baar dit is nog niet op de inscheping gerichfe.
H.BVD heeft een Triendelijk briefje Tan de heer
hij bedankt Toor het grandioze afscheid Tan de Dienst.

ontrangen, waarin

H.B leest in De Tolkskrant, dat aan de Seoretaris-Generaal Tan d« C.P.F.,
Duclos, de toegang tot Hederland is ontzegd door de Harechansaee. Eij arriTeerde via Cura9ao uit Bavanna, waar hij het partijeongres had bijgewoond.
Hen heeft hea verboden het vliegveld Sehiphol te verlaten en hij is met het
vliegtuig naar Parijs vertrokken.

KB/I herinnert er aan, dat het vandaag een belangrijke dag is nl. of de
werkgevers in de Betaalindustrie wel of niet zullen toegeven aan de looneisen Tan de stakers*
- H.C meldt -

- 3H.C veldt dat
(notulen glateran) inderdaad door
in da train ia gehoord. Da algamana indrnk is dat da jongaaan lijdt aan
religiense aanie. £an an andar wordt nog uitgezocht.

KB/G daalt me da dat in Literaturnaja Qazata aan dria koloaaen laag artikal
ataat van da hand ran da dria Bnaaiache paramenaen dia hiar zijn gewaeat
(notulen Jf-8-1960).
Ha Triandalijka woorden aan hat adrea van Hedarland in hat begin komt plotaeling da beachuldiging, naar aanlaiding van hat geval SMIBHOV, dat wij in
dienat van hat Pentagon ataan an da SairnoT-zaak habben opgablazan ala
rapraaailla TOOF hat V>-2 incident*
OVJ gaat rrijdag naar da haar Tan Tuyll an zal graag voordian da aasantia
van hat artikal in rartaling ontvangan OB he» ta tonen.
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