OCHTEHDBESPREKING op donderdag 1 September I960

Jkanwezig:
Afwezig :

- pjrf'- ^Jg^- JjX^ jpjlt'- ip/tl - KB/*"

C

H.BVD heeft een officiele aanachrijTing dd. 26 augustus Tan de Minister
van Blnnenlandse Zaken ontvangen, waarin wordt medegedeeld dat »et ingang
Tan ti September tot hoofd Tan de afdeling Voorlichting Tan het Departement
Tan Binnenlandse Zaken sal worden benoemd Dra.
, thans
Hbofd Algemene Zaken en Yoorlichting Tan de Rationale Raad Toor Maatachappelijk Werk en tevoren Hoofd Tan de Peradienat Tan het Ministerie Tan
Financien.

De Seeretaris-Generaal Tan Jhstitie zendt aan Binnenlandse Zaken afschrift
Tan een tweetal brie Ten met bijlagen dd» 5 en 13 jali I960, Tan de Commisaie Tan Beheer Tan de Internationale Cursus Waterbouwknnde Tan de Stichting
Toor internationale samenwerking der Nederlandae UniTeraiteiten en Hogescholen^ toe. De GoTerning Council Tan de International Society of Hydraulic
Engine era te Delft spreekt tegenoTer de heer
, director of the
International Conrse in Hydraulic Engineering eijn ongerustheid uit over de
arreatatie Tan SMIBNOY, daar men had Ternomen dat SmirnoT wordt aangeklaagd
we gens het Teraamelen Tan gegeTena, die deel zouden hebben uitgemaakt Tan
zijn atudie-programma aan het Institute of Social Studies?.
Namena de Commissie Tan Beheer Tan de Internationale Cursus Waterbouwkunde
ondertekenen Prof .Dr.
en Mr.
een schrijTen aan de
Minister Tan Juatitie, waarin cij eerstgenoemd schrijTen toezenden.
Men ziet dat de eerste brief gedateerd is op de dag Tan de peraconferentie
oTer SmirnoT. Men waa dua niet jniat ingelicht en zal waarschijnlijk niet
op de zaak terugkomen. Een; ander ding is dat een en ander de indruk maakt,
dat er wat achter zit en H.B¥D Tindt dat wij, i.e. de Minister, aoeten antwoorden.
H.C zal de atukken Tia EJL toegezonden krijgea*.
H.BVD wil Tanmiddag de G-efeer behandelen met de Qrerates

en

Ha discus sie wordt besloten dat na een seer korte inleidlng door
zelf , H.C aan de hand Tan het tableau Tan CS zal spreken OTer de contraspionage, waarna KB/G het zal orernemen en de techniek Tan de contraapionage zal behandelen*

- H.C wil -

- 2H.C wil zich bij zijn geaprek op het statuut MID - BVD baseren.
KB/S zal zich aan het einde van de aiddag met H,B in rerbinding stellen
Toor het oaken van de afapraak roor de volgende keer, waarbij de B-sfeer
sal worden behandeld.
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KB/fr deelt made dat de EVC-groep Tan de HDSM giateren bijeea ia geweeat an
dat bealoten ia de rergadering ran de Takraad af te wachten, alrortna
nieuwe actie te nemen.
H.B ziet in De Waarheid dat awn daar nog ateeda op een grotere staking bij
de HDSH hoopt.
H»B: komt terug op hetgeen hi j op 9 auguatua ter aprake braeht orer het bezoek aan de DDE door een delegatie van het Eblitiek Jongeren Verbond in
Velaen. Hoewel blijkena de uitlatingen van de teruggekeerde jongelui, men
geenaviiia het idee heeft dat de DDB een heilataat is, ia de stemming toeh
wel zeer nentraliatiach en H»B leeat een atukje roor uit de Umuider conrant, waar dit nit blijkt. Wij mooten hier zeer oppaasen, aldna H.B, want
het ia duidelijk dat deze jongena op pvblieiteit uit zijn en rerder kan dit:
contact tot een aoort gewoonte uitgroeien^ Zo zal een groep Ooat-Duitae
jongeren het rolgende jaar hier komen*

maakt vooral melding Tan een en ander omdat het nnttig ia dat iemaad op
de l6e September bij de bijeenkomat Tan daze jongeren aanwezig ie.
Volgt een diacuaaie over de eenzijdige wetenaohap bij de meeate menaen in
het We aten en ook bij daze jongeren, over de mate Tan Trijheid waarmae men
in de communiatiache landen zijn geloof kan beleiden en de geTolgen bierTan Toor het maatachappelijk beataan Tan de betrokkene.
ff»C heeft giateren bezoek gehad Tan de heer

Tan de K«r.D.

2, De kweatie Tan de bij de SMID opgeleide reaerTe-offieieren die achter
het IJ.G. Terdvijnem
'
', kwam toeTallig ter aprake.
Tertelde dat deze reaerTe-officieren een Terblijf Toor langera
tijd behoren te melden. Ala zij eenter in het kader Tan de hon door hun
werkgeTer opgedragen task herhaaldelijk korte reizen moeten maken achter het U.G., hoeft dit niet gemeld te wordem.

3. De heer
Troeg TerTolgena of wij reairictiea hebben t.a,v. het
eigen peraoneel Toor reizen achter het U.G. Met name Toor borgera die
bij Defenaie in dienat zijn waa dit een probleem en hij gaf hierTan
enige Toorbeelden»
FH.D die morgen met de heer
oTer het reizen Tan ambtenaren
achter het IJ.S*gaat aprekem (not. 23-8-»60), neemt hier goede nota Tan,
1 September 19&0*

OCHTENDBESPREKIKG op vrijdag 2 September I960

Aanwezigs:
Afwezig :

H.BVD heeft gisteren bij de twee Overstee duadanig grote interesse aangetroffen, dat hij ze pas om 3 uur kon afschudden, om H.C en EB/G aan het
woord te laten. H.BVD la naaelijk teruggekomen op hetgeen Overate
op het CVIN had gezegd over de heading Tan Powers (notulen 27-8-1960) en
had gevraagd hoe Overate
zlch vooratelde dat de geoiddelde. Nederlandae officier zich in dergelijke omstandigheden zou gedragen, of hij
daoht dat die1 een behoorlijk ideologiach gefandamenteerd hetoog zou hebbea
gehouden. Overate Hollert had dit ontkend onder het motto:" waar zou hij
het vandaan moeten halen", hetgeen H.BVD weer braoht op het werk dat E.KO
op verzoek van de Landmacht doet voor de Landmaeht
•
Hierin waren de heren zeer geintereaaeerd en Overate
, die zich kennelijk nog wat vreemd voelt in het vaderland, gaf de wens te kennen nog
eena een hele Middag over dit onderwerp te spreken, daar deze voorlichting
over het commwiiame volgena hem van allea overheeraend belang is.
H.C vond ook de belangatelling groot, al waa Overate
enigazine
non-committtf..
: maakte een zeer open en wat naleve indruk, maar het
ia een aardige man.
H.BVD heeft afgeaproken dat zij drie aeaaiea zallen ondergaan, en wel de
volgende keer met F en daarna met D.
H.B heeft de afapraak voor de volgende keer gemaakt voor 14 September om
14.00 uur.
H.C vermeldt, dat de heren de volgende keer eerat de C - KB/3 kant wilden
afoaken. H.C zou ze overigena ook nog wel eena willen spreken nadat ze bij
B, geweeat zijn.
Toen de heren bedankten voor de hoeveelheid werk die deze beaprekingen met
zieh meebrengen voor onze Dienat, heeft H.BVD uiteengezet waarom hij dit
doet: Ala er op een gegeven moment moeilijkheden ontstaan, willen wij niet
dat U het argument kunt aanvoeren Mdat hebben wij nooit geweten". Overate
grinnikte vriendelijk bij deze uitapraak. OVJ, die van de gelegenfceid gebruikt heeft gemaakt om kennia te maken, heeft de wens te kennen ge(geven ook eena een bezoek te mogen brengen aanJEHP. en LUID. daar hij niet
weet wat zij doen.
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2 September 1960..

OCHTJBUDBESPREKING op zaterdag 3 September I960

Aknwazig:
Afwezig ::

H.BVD aaakt aelding Tan een
bericht, waarult blijkt dat aan groothandalaar in huiahoudelijke artikalan goedaran rarkoopt aan partijgenoten
•at aan korting van 35*• 1056 koat in da partijkas an da orariga 25% is
korting TOOF da klant. Dit ia wear aan aanipulatie waar Ben toaTallig is
achtergekoaen en dan mat zorg aoet bestuderen, eoala ook da Zilrarylootaetia Tan Da Waarhaid, dia zoals H.B aadadaalt, ook wear / 15*000.-- per
jaar oplevert.

H,B: kan nu antwoord gavan op da Traag Tan H.BVD hoe hat aogelijk ia dat da
Maatachappij Naderland ineena 55^ loonsTerhoging kon geTen. Da lonen zijn
gefixeerd per rang en de Haatachappij Hadarland heeft dus gewoon iedereen
in rang verhoogd.
KB/il deelt aede, dat zowel de ETC*38 als de oode ETC de arbeidera hebben
geadTiaaerd niet teToran aan te kondigen of te laten aerken dat zij gaan
staken. Zij hebben naaelijk de erTaring dat de Directie als zij een staking
sag aankoaen, aaatragelen trof oa de schade tot een ainiaua te beperkan*
Op Traag Tan HJBTD of de atakera ean tegeaoetkoaing Tan hat bedrijf hebben
gekregen, aeent KB/F te weten dat de HDSM een zeer kleine coapenaatie heeft:
gegeTen.

H.B: deelt nog aede.
dat Tooral in de haTen hat
N.T.T. honderden nieuwe leden had gakragan.
KB/B aerkt op, dat zij daar juiat bang Toor zijn, naaelijk dat het ex
ABT-leden zijn, aaar H.B gelooft dat er ook een groot aantal ongaorganiaaerden bij zijn, die Tan de aituatie denken te profiteren en er dan later
veer uitlopen*

096T

OCHTENDBESFREKIKO op aaandag 5 aepteaber I960
Aanwezig:: HJE*f- PW - E.l£'- H.G - H^lT - $B/tf" - O/R
Afwezig : EjBVD - EH^Bflf
^^^

'

^

-

Jr

H.C Traagt of het naar aening ran de aanwezigen nodig la dat bij de zitting
Tan het Special Coamittee begin noyember, behalve het rapport van E- over de
-affaire, ook het subvereiere aspect van de zaak aan het Special
Coaaittee aoet worden geaeld. Op de gewijzigde peraanente agenda roor het
Special Coaaittee worden genoead ten eerstes berichten over bewegingen die
door de rijand worden aisbruikt zoals het Trotzkyiaae en ten tweede steun
door de tegenstander aan dergelijke bewegingen op het gebied ran spionage/
sabotage.
H.KA gelooft dat bij de rapportage aan het Special Coaaittee het accent
aoet liggen op het politieke aapect.
H.tt gelooft dat uit het stole vanffide Trotzkyiatiache organiaatie en de
steun die zij ala organiaatie aan de Algerijnae opatandelingen heeft rerleend, voldoende uitkoat. Dat de zaak ala coaplot op het gebied Tan de
NATO ligt, gelooft H»B niet.
Op Traag Tan H.KA deelt H.B aede, dat het betreffende atuk wordt herschreTen en wel T66r 15 septeaber gereed zal zijn.
H.D Teatigt de aandacht op een bericht in **Econoaiache Toorlichting", een
pablicatie Tan het Ministerie Tan Iconoaiache Zaken oTer arbeid in het
buitenland en haalt hier de volgende passage nit aan:
"De 0££S-Coaaiaaie Toor Arbeidskraohten heeft een aysteea ontworpen OB
"arbeidskrachten in staat te stellen door beaiddeling Tan officie'le arbeids"bureaus een betrekking in het buitenland te verkrijgen en OB werkgeTers,
"die behoefte hebben aan een klein aantal buitenlandse arbeidskrachten te
"helpen bij de recratering erTan. De Baad Tan de Organiaatie'heeft de deel"neaende landen de aanbeveling gedaan alle aaatregelen te treffen oa de
"doeltreffende working Tan dit aysteem te verzekeren en de actiriteit, die
"door de arbeidsbnreaus bij de uitToering Tan het syateea en bij de ontwik"keling Tan de onderlinge saaenwerking op dit terrein worden ontplooid,
"regelaatig aan een onderzoek te onderwerpen* De Organiaatie zelf zal de
"working Tan dit syateea nauwkeurig in het oog honden"*
Hier zijn dua weer aeer landen in het geding dan bij de E.E.Q., t.w. Oostenrijk, lerland, Spanje, Zweden en Usland. Ala het bij de OSES op die aanier
gaatf aldns H»D, be hoe Ten wij Toor de ii.JS.G, heleaaal nieta aeer te doenv
H.EA brengt hier tegen in, dat het bij de E.E.Q. zi is, dat het afgeven Tan
een werkyergunning gekoppeld ia aan toelating Tan de arbeider* Dit echter
is elechta een Tooratel dat Tolgena OVJ; nog geen TerdragSTerplichting aet
zich aeebrengt.
H.D heeft nietteain het geToel dat ala wij niet anel handelen, wij er
niet aeer aan te pas zullen koaen en zou dua willen beginnen aet ona eigen
ainiaterie er toe te krijgen haar eiaen te stellen.
H.C ia het Bet H.D eena dat wij hier tussen aoeten gaan zitten, Toordat de

zaak in de Hinisterraad koat en er een besliaaing
aeer fceruggedraaid kan worden.
H.KA Traagt H.D een euggestie op papier te zetten
hoofd aoet worden geboden.
H.D zou dan willen Toorstellen deze tot Mr.1
wijzen dat deze zaak heleaaal verkeerd loopt, dat

wordt genoaen, die niet,
hoe aan deze dreiging het
te richten. Er op te
ala wij nu niets doen

- het -
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hat OT«r aen Jaar uit is net da peraonela beveiliging. Op oyerleg aet'Defenaief Sociala Zaken, Binnenlandae Zakan an Kxitenlandae Zaken aan te dringenf waarbij MM aen daal dar bedrijren ran de aleutelpuntlijat ver gunning
OBI rreende arbeidera te nenen sou aoeten wa>aen ge»eAgagd» v*-» y»^>f
H,B galooft nooit dat da verkgevere daar genoegen aee zullen nenen. Zij zzullan zich bij da He ge ring beklagen over diacrininerende maatregelen die genoaen worden, zonder dat zij ergana op gebaaeerd eijn* H»H apreekt in dit
re rband als zijn aening uit dat hat gehele anti-sabotage programa practisch geen baaia heeft, op aen Tefheejrde hypotheee beruat en een product ia
ran apoatoliache ijver*
"*" •lulfl~VJI"^mH«D
ia
hat
bier
v*l
aee
eena
en
rindt peraoonlijk ook dat hat ergena: andera
*
• •_
**--*. — ^ &^ f »>,
in zit,
*••*""•'**?*•
H.C apreekt nog orer een ayateea waarover hij gelezen heeft, waarbij in tijd
van apanning op een bepaald waarachnwingsteken ean bepaalde categorie werkneaers niet Beer in net bedrijf wordt toegelaten*
H,D weet ran een bedrijf in Rederland dat geen vreemde arbeidera aag aannemen, namelijk Hiapano Suiaa, waarin de Staat heeft geinyeateerd en dat ia
opgericht in een tijd dat de werkgelegenheid Toor Mederlandae arbeidera
krap waa.
Ben rerder roorbeeld ia de Nederlandae Spoorwegen, waar in de atatuten ataat,
dat zij geen Treendelingen mogen eaployeren sender hiervoor Tergunning te
hebben gevraftgd.

5 aeptember I960*

OCMEHDBBSPHEKIKG op dinadag 6 September I960

Aanwezig:
Afwezig : H.B99 jr*^• Hotulen gisteren:
H.D Terzoekt de Tolgende Teranderingen in de notulen aan te brengen.
Op bladzijde 2, 1e regel, Econoaische Zaken, Defensie enz.
Verder zou hij deze zin na de koaaa als Tolgt willen Teranderen: "waarbij
een deel der bedriJTen Tan de sleutelpuntlijst Tergunning oa Treemde arbeiders te neaen zou aoeten Tragen".
H.B gelooft dat in deze passage het woord "verouderde" hypothese beter is
dan "Terkeerde1".
H.O. deelt naar aanleiding van hetgeen H.D gisteren ter sprake braeht over
het yoorstel van de OEES coanissie roor arbeidskrachten aede, dat deze
zaak ook apeelt in de Benelux coaaiasie, waaria KA2 Binnenlandse Zaken rertegenwoordigt. Mr*
heeft zijn viaie op de uitToering van het verdrag in een nota rerwerkt en wil trachten in de Benelux commiasie steun
hiervoor Tan Belgie en Luxemburg te verkrijgen. Het gaat hier om een speciale interpretatie ran het woord Openbare Orde. Tolgende week koat de
commissie weer bijeen en H*KA heeft het Terdrag BEG doorgeworsteld en heeft
K»2 Terzocht naar Binnenlandse Zaken te gaan. K12 heeft bij Justitie een
brief Tan Binnenlandse Zaken opgediept, waarin Ben zich Trijwel accoord
Terklaarde met het standpunt Tan Hr.J
• Met deze brief is K&2 naar de
heer
geweest on te OTerleggen, eTenwel zonder suoces, daar
deze zijn stukken niet kon Tinden, KA2 zal vandaag doorgaan en spreken net
Mr.
H.O. gelooft dat dit als Toorbereiding goed ia, OB wat Beer inzicht te
krijgen oTer wat er leeft bij de departecenten. HJUL Traagt zich af, of wij
Toor onze zaak in eerste inatantie aoeten zijn bij de heer
.
H.D dacht dat wij het beste bij de Minister konden zijn, die reeds persoonlijk aet Minister Van Eooy heeft gesproken (notulen 16-7-1960). Daaraan
zouden wij aoeten rappeleren en zeggen dat het Tan kwaad tot erger gaat.
H.D koat later te spreken orer de gevolgen die deze Trije arbeidera aigratie zal hebben Toor £uropa( waar het leTen aeer en aeer aapecten Tan dat
in de Terenigde Staten zal krijgen. Zo zullen deze menaen zich geaakkelijk
kunnen onttrekken aan de Juatitie. H«D geeft hier als in het oog apringend
Toorbeeld hoe aakkelijk Ben in de Verenigde Staten bigaaie kan plegen, oadat sen Tan de ene ataat naar de andere kan Terhuizen en zich zodoende aan
atrafrechtelijke vervolging kan onttrekken. Dit geldt ook Toor andere kleinere aisdriJTen.
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Tot slot een discossie over hoe groot de coverage ran de Westers* inlichtingendienaten BOH zijn. als zij werkelijk volledig aaaen. konden werken*

6 September I960,

OCHTENDBESPREKIHG op woensdag 7 September I960

Aanwezig: H.JHT - H*fi -^KC - j^C" - JWB - O/R
Afwezig t BTO - FJl*B<6 -

O
/

Op Traag Tan H.B zegt KB/H dat de Nourel Ordre European een neo-fascis>tische organisatie is met aanhangers in o.a. Italie, Frankrijk en ffestDuitsland. Het is niet bekend waar de hoofdzetel is.

H.KA. heeft gisteren met E.C en PH,C onder de loupe genomen welk inzicht
wij hebben in het TreemdelingenTerkeer, i.e. Tisumplichtigen die het land
binnen komen (notulen 29-8-1960). Vroeger kregen wij de TiaumaanTragen,
die wij konden registreren. BRi hebben wij daartoe de gelegenheid niet meer
en moeten wij bij de Visadienst de TisumaanTragen gaan meelezen en de
Toor ons interessante gevallen er uit halen. Dit geldt niet roor de Russent
van wie wij alles krijgen omdat deze aanTragen meestal over Buitenlandse
Zaken lopen. Be moeilijkheid bij de bOTengeschetste gang Tan zaken is, dat
Mr.
dit meet doen op aanwijzingen Tan de desk-offieiers en dat het resultaat Trij gebrekkig is.
Qisteren is overlegd hoe hierin Terbetering is te brengen. De TisumaanTrager moet in vijf-TOud een formulier inTullen, waarTan het Tijfde exemplaar
wordt gebruikt ter informatie Tan de politie. Het is nn missohien mogelijk
op deze politielijn de zaak iets meerjaaar ons toe te halen, aldua HJOL.
Wat betreft de aanTragen die in Belgie binnenkomen, deze worden bekeken
door de heer
:, maar niet door de desks.
PH.C brengt het beleid t.a.T. de JoegoslaTen ter sprake, en Traagt speciaal het oordeel Tan B* Het is zo, dat onze posten in het buitenland een
algemene maehtiging hebben om visa te Terlenen aan JoegoslaTen, tenzij
dezen voor familiebezoek wensen te komen. (om eTentuele moeilijkheden t.a.T.
Testiging te Toorkomen). Tot Toor kort moesten de posten hierTan direct
telegrafiseh kennis geTen aan de Visadienst. Dit is nu op Toorstel Tan de
Belgen afgeschaft en in plaats daarTan krijgen wij - tenminste een maand
later — periodieke staten waarop de TisumaanTragen staan rermeld.
Verder krijgen wij Tan de Harechaussee melding als zij per Tliegtuig het
land binnenkomen*
H.B raadt PH.C aan dit aan BAB: te Tragen - hem schijnt het toe dat B hiermee genoegen kan nemen.
KB/lf acht dit ook Toldoende, daar het bij hem meestal gaat om verificatie
achteraf. OTerigens bereikten hem tot nog toe de aanTragen ook al na gemiddeld l*f dagen.
PE.C is blij met deze antwoorden. Zelfs om de periodieke staten te krijgen, zal het nog vechten worden, aldus EH^C, waarop H«Ka aanraadt, deze
bij Buitenlandse Zaken te leen te Tragen.
H»B- ziet in De Waarheid dat een aantal nienwe Centrum-couranten is nitgekomen, en neemt aan dat dit de uitToering is Tan de E»B« zitting, die
Torige week heeft plaats gehad.
Op Traag Tan H.KJL z*gt KB/H, dat hier ook rapporten OTer zijn en dat H.KO
middels deze rapporten zal worden ingelieht*
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Men apreekt orer de peraconferentie raa de twee Aaerikaanae code*deskundigen, die naar de S.U. zijn overgelopen en die mededeliag hebben gedaan
dat Imerika de codes had gebroken van Tele landen, waar onder ook NATOpartner a.
E.D deelt aede dat bezoeken sijn afgelegd bij de HDSM en Werkapoor, de bedrijven die wel op de tweede, aaar niet op de eerate lijat ran Sociale
Zaken atonden (notulea: 27-8-1960)• Men keek sip toen men hoorde dat er
niet op gerekend aoest worden dat achteraf enige screening kon plaats Tinden. Hen was overigens niet van plan Italianen aan te nenen, zolang de
huidige arbeidaonrust roortduurt. Zij hebben zich dus voorlopig in de
tweede linie opgeateld«
7 September 196Q»

OCHTENDBESPREKING op donderdag 8 September I960

Aanwazig;
Afwezig :.J>B*BVD

H.BVD heeft tijdeas de afwezigheid Tan H.D aan PH.D verteld dat net de bedoeling is dat de B.V.D. een security-man lerert, die een "$/k jaar naar
Nieuw Guinea gaat. In die tijd moet hij dan de nodige security-Toorschriften
maken en deze net de bedrijfsleiders en net Beatuur bespreken. Verder kan
dan de controle worden overgelaten aan de plaateelijke aecurity-menaen ran
. De betreffende functionaria moet daakundig zijn en met kracht
van overtuiging de menaen aldaar bijbrengen dat bevailiging noodzakelijk is,
zonder dat zij hierdoor gelrriteerd worden*
H«D zal zijn gedachten hierover laten gaan.
H.BVD deelt nog mede dat de heer
van ORES in prineipa beraid is
ala documentatie-deskundige naar Nieuw Guinea te gaan.
H.D komt terug op bet artikel 223 van hat EBO-Terdrag dat H.KJL giateren
heeft genoemd. Dit artikel, dat door H.D gedeeltelijk wordt roorgelezen, is
z6 toepaabaar t.a.v. de anti-spionage bedrijTen.
In lid 1 b) wordt namelijk gesteld:
"elke Lid-Staat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk
"acht Toor de bescherming Tan de wezenlijke belangen Tan zijn
"Teiligheid en die betrekking hebben op de produktie Tan of
"de handel in wapenen, munitie en oorlogamateriaal; die maat"regelen aogen de mededingingsTerhoudingen op de geaeenschap"pelijke markt niet wijzigen Toor produkten die niet bestemd
"zijn Toor specifiek militaire aoeleinden".
Van een in 1958 door de Baad Tastgestelde lijst Tan producten waarop de bepalingen Tan 1 b Tan toepasaing zijn, en die Tertrouwelijk is^ zou door ons
moeten worden kennis genomen, aldua H.D.
De militairen (de dienst Tan de heer
.) zijn bij de Taatatelling
Tan de lijst geraadpleegd.
Na discusaie wordt besloten dat wij hat beate kunnen beginnen met de kweatie
neer te leggen bij Mr.
met de Traag welke^weg wij moeten bewandelen.
De nota Tan Mr.
- waarmee Minister Toxopeus bij een brief Tan
25 februari t.a.T. de interpretatie Tan "Openbare Orde" zijn inatamming
heeft betuigd - wordt eeratdaaga aangeboden aan da Ministerraad. Dan moet
Minister Toxopeua in de Ministerraad een waarschuwende stem laten horen en
er op wijzen dat er bedriJTen zijn, waar beTeiliging is toegepaat en die
niet in ataat zijn zonder meer Treemde arbeiders toe te laten*
Ala eenmaal de Minieterraad begrijpt waarom het gaat, zouden wij dan "">eten
eiaen dat dezelfde clausule als artikel 223 lid 1 • ook wordt toegepaat bij
een eTentuele OTereenkomst in OEES-Terband, aldus H.D.
Op Traag Tan H.BVD of wij in de militairen niet onze natuurlijke Trienden
hebben in deze, zegt H.D, dat inderdaad morgen deze zaak in een extra formeel OTerleg aan de orde wordt geateld.
.,.,,,
j
Da militairen weten waarschijnlijk nog Tan niets, maar zij zullen een goed
acces/liebben tot
- waarTan gebruik zou kunnen worden gemaakt.
HJ[A f.looft dat ^jin ieder geTal een memorie moeten klaarmaken die wij
bij de Searetaris-Generaal kunnen achterlaten*

- 2-

H.C vraagt zich af of t.a.v. de uitzending van

en de aabtenaar

, behalre de salariskwestie, aoeilijkheden zullen rijzen met de wijze
van detachering.
H.BTO antwoord, dat hij
heeft gezegd dat hij gewoon blijft doorlopen in de ranglijst en dat hij goed aoet beseffen dat de Begering him
vraagt en dat hij het niet is die sollieiteert*
OVJ set uiteen dat de Minister voor bepaalde functionarissen in Nieuw
Guinea het in het kort door OVJ toegelichte, West Indische detacheringsbesloit analoog wil toepassen^
H.D heeft wederom geen antwoord gekregea van de heer
aaar aanleiding
zijn roorgenoaen bezoek (notulen 30-7-1960) bij het T.C.L. en weet dus niet
wanneer wij hem kunnen rerwachten,
H.B koat terug op de rraag Tan H.C (notulen 5-9-1960) of Toor het Special
Committee er een speciaal rapport aoet koaen over de
:-zaak alg
coaplot« Ala dit inderdaad niet nodig geoordeeld aooht worden, wil H.B een
korte passage ran CUD aan zijn rapport, waarin het Trotskyistische aspect
- wordt —

- 3wordt gegeyen, toeroegen.

8 September I960.

OCHTEMDBESPEEKING op vrijdag 9 September I960

Aanwezig:: H-dSl - *&,-..*& - ,H*B-*- KB/ff"Afwezig : H^VXT - PHTfiVD -

H.D betwijfelt of d« militairea inderdaad eea goed acces hebbea tot de
heer
, directeur-generaal vaa Defensie en voegt het woord
"moetea1" aaa de betreffende zin toe.
H.KA deelt ten behoeve van het Informeel Overleg van hedenmorgen het resultaat van het gesprek met
. mode. Het door
i in zijn nota aan
de Ministerraad uiteengezette standpunt, beoogt inderdaad door een bepaalde
redactie van^» en 0. - en dus interpretatie van de uitvoeringsbepalingen een Lid-Staat in de mogelijkheid te stellen te zeggen dat zij geen Italianen wil hebben. Dit is dus een discriminatie t.a.v. nationaliteiten.
H.KA verwacht niet dat het veel kans van slagen heeft. Hit zal zelfa moeilijk zijn Belgie en Luxemburg hierin mee te krijgen en uiteindelijk meet
het EEO-Hof, waar ook Italiaaea ia zittea, hierover beslissen. Mocht het
standpunt aanvaard worden, dan zitten wij wat repreasieve mogelijkheden betreft veilig genoeg, preventief zullen wij eehter afhaagen vaa gegeveas uit
politieke screening en als deaelfde procedure zou worden gevolgd als nn metr.
de Italiaanse arbeiders, hangen wij volkomen in de lucht. De onderhandeliagen wat betreft deze BEG—verordening, zijn moeizaam omdat deze steeds in
handen komen van aupra-nationale fignrea die - zoals zij ia Bruasel zittea plus royalistea: tjue le roi zijn: en er druk achter zetten om de verordening
op 1-1-'61 ia working te stellea. Voor zover wij daar aan overgeleverd zijn,
zijn wij dua niet gelukkig.
Deze nota ligt dus zuiver op het gebied van Jbstitie en wij zullen hen hierin steuaea, aldus H.EJL. Wij zittea eehter op eea aader froat, waarbij de
screeaiag een moeilijkheid zal blijvea vormen.
H.D haalt artikel 48 aan, dat iahoudt de afschaffiag vaa discrimiaatie
t.a.v. nationaliteiten en gelooft niet dat
veel kaaa maakt ea deze
ultima ratio ooit zal worden toegepast.
H*KA apreekt over nog andere barrierec die de door H.D voorziene stroom
zullen tegenhouden; in Duitsland heerst een groot te^kort aan arbeidskrachten .
"
. Het i«
voornamelijk Italie, dat zijn arbeiders probeert te lozen. H.D memoreert
dat ook Hbord Afrikanen in de zin van de Wet Fransen zijn en dat niets hen
kan beletten hier te komen*
was verder van mening, dat wij ons t.a.v. de OEES geen zorgen behoeve a te maken, omdat Justitie daar de kraan i.e. de toelating ia handen
heeft, zodat zij oas hierbij om advies kuaaea vragen. Het systeem van de
OEES bestaat volgens
al jaren.
Migratie van arbeiders in OEflS verband komt alleen individueel voor, had
gezegd en lukt slechts als een werknemer een lijntje naar een werkgever heeft.
H.D maakt zich niettemin ongerust dat ae OEES, die blijkens het stukje in
Economische Vooorlichting (notulen 5-9-1960) bezig is de uitwisseling van
arbeidskrachtea tot eea reguliere zaak te makea, zich zal gaaa apiegelen
aan de EZG.
«
Afgesproken is dat wij naar de Secretaris-Generaal gaan en dat Justitie ons
een seintje zal geven t.a.v. het tijdstip dat de nota in de Miniaterraad
komt, zodat wij daarop kunnen afstemmen.
H4UL zal overigena zien of wij Mr.
reeds eerder kuaaea benaderea.
- HiC deelt -

- 2-

H.C deelt mode, dat
bij de heer
is geveeat die
hem een heel ander verhaal vertelde orer zijn uitzending, namelijk dat het
de bedoeling was dat hij voor drie jaar ging.
is hiertoe niet bereid. Hij bee ft formulieren meegekregen en H.Kft., volgene wie een en ander
te wijten is aan gebrekkige coordinatie op Directie Fieuw Guinea, raadt
H.C aan te zeggen dat
zich wel reeds: mediach laat keuren.
Sen aanzien ran de dagstaat
merkt KB/H op dat het duidelijk is:
dat men in het partijbeatuur niet heeft durven praten over de Internationale
situatie.

HJ.D heeft ook een kleine explosie te melden, nanelijk dat het gesprek tua*sen DRES en de nieawe conmissaris in Breda,
, naar aanleiding van
het bezoek van eerstgenoemde aan SLspano Sxiiza, flink vonken getrokken
heeft.
wilde DRES namelijk opdragen on na afloop van de beapreking
met Hiapano Suiza bij hem rapport uit te komen brengen. DEES heeft dit geweigerd en heeft toegezegd dat hij een briefje zal schrijven of zal opbellen. DRES is eeer verbolgen over de bonding van commissaria
•
H.D heeft DEES gevraagd H.KCP in te lichten.
Wat betreft Hlspano Suiza, die in de markt was voor Italiaanse arbeiders,
deelt H.D mede dat dit een puinhoop is.
i» ontalagen en naar de
UNO verhuiad. De hele zaak zal opnieuw op de helling moeten, aldua H.D en
- het hoofdkantoor -

- 3het hoofdkantoor gaat dractiach ta werk. H.D vermoedt dat zij bezig zijn
ander kapitaal ta intereseeren en gelooft dat op dan duur de zaak wel te
sanaren la* Tan aanzien van da arbeidera haeft DRES ar op gewezen weIke
bapalingen t.a.v* htm bedrijf bestaan (notulen 5-9-1960) «n dat dit niet
harroapen is. Man was hiar ongelukkig over, want wegans wangadrag van de
peraoneelachef, ia personeelawerving in de atreek niat near mogelijk en
zijn zlj aangeweoan op vraamde arbeidskrachten.

9 aapteaber I960*

OCHTENDBESPREKING op zaterdag 10 September I960
Aanwezig: H.|a^ffrf- H^- H.C - H.lT"Afwezig :. H.

Hotulen gieteren;
Voor de letters 0. en 0. in de tweede alinea geliere aen te lezen Openbare
Orde en Openbare Veiligheid*

H.D deelt aede, dat het Inforaeel Overleg niets speciaal heeft opgeleverd*
- OTJ was -
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OYJ heeft roorts »ededeling gedaan aan Tan Tuyll orer de uitlatingen ran
n.a.T. de zakenliedenBisaie naar Bualand
"i
benevena diena; opmerklag over verhouding Nederlaad - Roaland.

10 September I960*

Op de ochtendbeepreking van 12 September kwamen geen onderwerpen
ter sprake.

OCHTENDBESPREKING op dinedag 13 September I960
Aanwezig: HJHf'-^'Ow - Jkft - E.C - E*U^- KB/tf Afwezig :

Maandag 12 September I960 kwamen geen onderwerpen ter tafel.

H.D heeft de heer
:: aan de telefoon gehad. Het Toorgenomen bezoek
aan bet T.C.L. In September kan niet doorgasm. Afgesproken is nu om dit
bezoek op 3-4 of 10-11 november te doen plaatsrinden. De heer
zal dan ook bij ona komen.
H3.D heeft yernomen dat bij Hispano Suiza 75 Spaajaarden zullen worden te
werk gesteld, zulks in afwijking ran wat destijds bij de oprichting yan
. het -
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hot bedrijf met betrekking tot het personeel is overeengekoaen (notulen
^-9-1960). Het blijkt dat dees aangelegenheid in de Ministerraad is besproken en aanvaard.
H,KA heeft in de courant gelezen dat de gerangenhouding Tan Baptis en
Santen weer is verlengd.
OVJ; deelt nede dat dit nog wel enige keren zal gebeuren. De berechting
zal nog wel enige maanden op zich laten wachten.

13 September I960*

OCHTENDBESPREKING op woensdag I** September I960
,

Aanwezig: FB^BIff) - EJ& - O.WT- E*&- EiC - B*C - TSB/S^Afwezig ::

Op rraag OVJ zegt KB/ft dat 1>ij EA bekend iff wanneer de troepeninaohepingen:
voor Hleuw Guinea-, plaatsvinden.
H.D vraagt of het uit&«aden ran eoauBuaisten naar Mbakou an eea meer geregelde zaak wordt en of dit ten doel heeft het bijpulaen ran deze jongelieden.
H«B deelt aede dat dit het vorige jaar i* begonnen en dat dch in rerechillende Westerae landen hetzelfde Terschijneel voordoet, met uitzondering van Denemarfcen waar reeds in 1958 massale acholing in Moskou is geconstateerd
•
De selectie Tan deze jongelieden geschiedt volgena KB/H op hoog niveau,
Paul de Groot en de organisatie-secretaris Hoekstra.
.
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Diacuesie oTer het atuk in De Volkskrant, dat een hooggeplaatat Aaerlkaana
functionaria het overlopen van de veiligheidaeodisten naar Moskou mogelijk
de zvaarate slag voor de Amerikaanse geheime dienat noemt sedert Fucha etc.,
daar het gehele code-netwerk zou zijn geeompromitteerd.
E.D ia bij de E.G. Den Blag geweest i.v.m. het vliegtulgongeluk van d«
Hugo de Groot (notulen 6-8-1960). Het doaaier van Jaatitle ia miniem en
H.D mist hierin bijvoorbeeld de rapporten van de gerechtel^^ke deakundige
van de sec tie die op vijf alachtoffera van de ramp ia gQegep&t. Mr.
heeft zijn interaidiaire aangeboden bij
on t.a.v. de vragen: zoala wij die in onze brief hebben geformuleerd *et een antwoord te komen, H.D heeft een vaag gevoel dat ook de P.G. niet happy over deze zaak
ia - het is dan ook merkwaardig dat
volgens de heer
met een kiat gegevens zitt die dan op een of andere manier Justitie niet
bereikt hebben, waarbij H.Ka aantekent dat zij misschien niet op het gebied
van Juatitie liggen.
Men apreekt er over dat in ieder geval v.d.Minne gelijk had, toen hij zei
dat het dossier nieta oa het lijf had.
PH.BVD meent, dat er krachten aan het werk zijn om deze zaak er onder te
houden.
Ten aaazien van een bezwaar dat de P.G. opperde over het ter besehikking
stellen door Justitie van de gegerena aan de E.V.D., heeft H.D verklaard
dit aoeilijk te kunnen begrijpen.
In ieder geval zit Mr.
niet tegen.
H.KA. vertelt t.b.v. PH.EW) over het bezoek van de Overatea
en
(notulen 2-9-1960). H.B zal ze vanniddag om 1^.00 uur bij zich
krijgen.
Na discuasie wordt besloten dat PH.BVD de heren zal ontvangen en ze bij
H.B zal brengen. H.D zal dan tegen het eind van de middag bij H.B een afspraak met de heren komen maken voor htm volgende session, bij D.
H.G merkt op da* Overate
had gezegd dat hij van
_ alleen maar
de allerplezierigste verhalen had gehoord over de aamenwerking en raadt
H.D aan ook van zijn kant waardering hiervoor iiit te apreken.
- Op vraag -

- 3Op vraag ran PH.BVD zegt H.C dat hij in zijn betoog van 2 September jl.
op yerschillende plaatsen heeft laten uitkomen hoe zeer wij hechten aan een
strikte naleving van hot statuut en dat dit op den duur de baais zal moeten
worden.

September I960.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 15 September I960

Aanvezig:: PH.BTO - H**A - H*B^ R^C - B-rff'- ^B/^- K3^N
Afwezig : |^r5 - OJf*

H.R brengt verslag uit van het bezoek van de Overstes
en
^
die van een grote doch ietwat kinderlijke interesse blijk gaven. Zeer geinteresseerd was
in BPR en stelde de niet onverstandige vraag wat
eigenlijk doet.

£r was geen tijd aeer voor een uiteenzetting door BAB en H.B waarschuwt
H.D dat de Overstes de volgende keer mogelijk hier nog op terug zullen komen.
H.D heeft een afspraak gemaakt voor in de verre toekomst.

H»B- deelt ten vervolge op hetgeen hij op 1? augnstus jl, over het Wereld
Jeugd Forum te Moakou te berde bracht aede, da* twee FCSV'ers daarheen zijn
vertrokken, als deel van een voorbereidend gezelschap. Voor het A»N,J.V. is:
gegaan.
De twee HCSV'ers hebben een briefing gehad van H.KO; i£n of beiden hebben
aangeboden iets voor cms te doen, waarop EUKO contact heeft opgenomen met
KB/N die geen instructies en geen opdracht heeft verstrekt, maar heeft
laten zeggen alleen in een debriefing te zijn geinteresseerd.

Vervolgens- hebben 6f de jongens 6f het beatuur van de NCSV een brief geschreven aan de ambassade in Moakou waarin zij om hulp en bijstand verzoeken» Zij hebben daarin geschreven dat zij de reis set de heer
van de B.V.D* hebben besproken. Deze brief is over de post gestuurd en
op de arabassade gearriveerd met het stempel van de Bnssische censor, ten
teken dat hij geopend is. De jongelui hebben hiervan afgeweten en zijn
niettemin vertrokken zoals BFR van K05 heeft gehoord.
H.B vindt dit een ernstig staaltje van onverantwoordelijkheid en is bang
dat deze jongens a la Powers zullen worden aisbruikt.
H.D gelooft dat Buitenlandse Zaken aan de ambassadeur moet telegraferen dat
hij de jongens op de ambassade haalt en op het eerete ELM vliegtuig terugstuurt.
PH.BVD gelooft ook dat wij dit aan Bttitenlandse Zaken moeten voorstellen,
maar wacht eerst het bezoek van vanmorgen van H.KO af.
- H.D komt -

(
I
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H.D komt terug op de KB/0 dagstaat van 12 September en vraagt KB/fi deze
nader uiteen te zetten.

15 OBptember I960,

OCHTENDBESFEEKING op vrijdag 16 September I960

Aanwezig: PH»8VD -^TKv - IJBr"^ .H<t> Afwezig ; B^BYtT - OJ?

Diacuasie over de roerige toestand in het bedrijfsleven, die naar de mening van de aanwezigen zal uitlopen op een loonronde.

H.D ziet, dat er een handelemiasie naar Hongarije wordt geplanned en vraagt
zich af of hier iets aan gedaan moet worden. De organisatie is in handen
van het Verbond van de Nederlandse Groothandel, secretariat
•
Hit een lijst van de deelnemere wordea door H.D enige namen opgesomd.
H.C gelooft dat briefing moeilijk wordt, omdat nergens blijkt dat er een
overheidselement vertegenwoordigd is.
H.C ontvangt het C.O. van H.D.
PH.BVD heeft met H.KO gesproken over de zaak van de NCSV'ers. H.ED verklasurde dat alle inlichtingen van hem afatamden, maar dat hij aooit gezegd
had dat de brief door de censor was geopend - wel had de post er lang over
gedaan. H.KD had met
besproken wat er aan de zaak gedaan moest worden. Beiden hadden na een eerste opwelling dat de plannen van de jongens
verhinderd moesten worden, besloten hem hun gang te laten gaan. De secretaria van de HCSV had de brief geachreven. Behalve de B.V.D. had ook de
heer
"de reie van de jongelieden toegejuicht". HJK) heeft de twee
reizigers toegesproken en uitdrukkelijk gewaarschuwd dat zlj een enorm
risico nemen. Zij begrepen dit en accepteerden bij voorbaat de mogelijkheid, dat zij de veiligheidadlenst achter zich zouden krijgen, zij wilden
echter hun overtuiging uitdragen, hadden Russische bijbels bij zich en waren van een heilig vuur bezield. Beide jongens hebben de SffiD-opleiding
achter de rug en willen in Rusland deagevraagd mededelen dat zij hun Hussisch in het leger geleerd hebben.
Men vindt de combinatie BTO/SMID dermate bezwarend, dat het wel eens een
zeer ongelijke strijd zou kunnen worden voor dez« jongelieden.
Men besluit echter geen actie te ondernemen en alleen ambasaadeur
mede te delen dat het "toejuichen" van de B.V.D. bepaald een overstatement
is.
- EHJB9D zal -
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PH.BVD zal H.EO Tragen dit met

te regelen.

H.KJL deelt mede dat KA2 is tertiggekeerd van de sitting ran de Bljzondere
Commissie Tan de Benelux en meldt dat er de Belgen zeer reel aan gelegen
is, om het vooratel t.a.v. de reisbeperkingen Toor IJ.Q.-diplomaten er
door te krijgen, dus het yooratel van
(notulen 6-8-1960). Ons
Minieterie van Bbitenlandse Zaken neemt een vrij weifelende bonding hiertegenover aan, omdat
vindt, dat wij dit eerder hadden moeten
aanbinden. Blet bekend is of Luxemburg een bepaald standpunt heeft ingenomen.
Voor maandag a.s. is nu een bijeenkomat belegd ran Tertegenwoordigers Tan
de Ministeries Tan Buitenlandse Zaken met vertegenwoordigere Tan de Veiligheidsdiensten.
aehtte het oogelijk dat
z«lf zou komen.
H.KA zal dit trachten te Terifieren bij
en zal daarna met E.C
spreken, die dan als Tertegenwoordiger Tan de B.V.D. aan de bespreking zou
moeten deelnemen.

16 September I960.

QCHTENPBESPREKIN5 d.d. zaterdag 1? September I960
Aanwezig: KU*tfl> - H-^A - £**^- X?
Afwezig

-

fi-^B/cT-

KJ3/U

H.B deelt naar aanleiding van een opmerking van PH.BVD mede, dat Joop Zwart
volgende week in vrijheid wordt gesteld.
KB/N zegt dat dit een teleurstelling is voor Mr.
, die vast
gerekend had op een tweede termijn.
PH.BVD deelt mede, dat OVJ en hij een nota over de samenwerking met Justitie
en Politic hebben ontworpen, die aan de P.G.'s zal worden verstuurd.

H.C heeft gezien, dat de deelnemers aan de reis naar Hongarije (notulen gisteren) bijna allemaal lieden zijn die reeds regelmatig achter het IJ.G.
reizen, zodat menten aanzien van deze mensen kan zeggen dat een reis in
groepsverband vqor hen minder gevaar oplevert en een briefing niet nodig is,

H.B ziet, dat "De Waarheid" grote ophef maakt van het a.s. bezoek van de
Engelse vakbondsleider KERRIGAN en CAMPBELL. De Engelsen houden blijkbaar
rekening met de mogelijkheid dat zij uit Nederland geweerd worden.

H.D heeft gisteren een gesprek gehad met Justitie en Atoomzaken Buitenlandse Zaken over de screening van sollicitanten voor Euratom (notulen 23-^-60)
en eventueel andere Europeee Gemeenschappen.
- H.D -
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H.B deelt mede, dat het bezoek van Dr.
. pijnloos is verlopen.
had
enige dagen na de explosie zijn tweede man,
naar
gestuurd om
te zien hoe het land lag.
£as er inderdaad op teruggekomen, had
gezegd dat het zo niete was, dat echter
ook niet zelf aan de besprekingen deel nam en dat dus hij,
, besloten was in het vervolg
als zijn vervanger te sturen.
Van hier uit heeft
admiraal Kist opgebeld en het bovenstaande verteld.
Kist had hierop gezegd niet meer stof te willen doen opwaaien dan nodig
was en had verklaard niets te doen, daar hij dit beechouwde als niet meer
dan een rimpeling in de goede samenwerking - waarvoor geen coordinator
nodig is.
Afgesproken is nu, dat wij de volgende keer het maandoverzicht aan Buitenlandse Zaken sturen zoals steeds, maar ditmaal met een briefje er bij,
waarin wij een datum voor de bespreking suggeren. Dan kan hij
sturen.
H.B stelt zich nu voor om het KB/N rapport, waarin
zich uitlaat over
de reis van minister Luns naar Joegoslavie, persoonlijk aan
te gaan
aanbieden onder het motto, dat het zich minder leent voor officiele rapportage.
Intussen is H.B gebleken, dat
over veel minder informatie over de kloof
Moskou/Peking beschikt dan wij.

H.KA deelt mede, dat de bijeenkomst voor maandag over de reisbeperkingen
voor IJ.G. diplomaten is afgezegd, omdat
woendsdag komt - waarvan
niet op de hoogfee bleek.
Nu zal maandag in Brussel mm in een voorbespreking een gezamenlijk standpunt worden bepaald.

1? September I960*

OCHTENDBESPHEKIHG op maandag 19 September I960

Aanwezig:. PHyJ?Vb - jpfQ - IpjB- PJMJ - B*fl""- JJ/H - KB/IT
Afwezig ::

PH.BVD deelt mede, dat
van Buitenlandse Zaken de vergadering
in Eruaeel toch he eft doorgedrukt, zodat H.KA en H.C daar nu been zijn.
PH.C maakt melding van een door de beer
geconcipieerde en
getekende brief, waarin wordt geklaagd dat aan de Oostgrens weer zo veel opontboud is en dat wij op deze manier een uitzonderingspositie in Europa innemen. De brief is waarscbijnlijk gescbreven op
grond van een bij Buitenlandse Zaken ingekoaen klacbt.
KB/H beeft geboord dat mevrouw
net betraande ogen zaterdag de
Tsjecbiscbe legatie beeft verlaten en naar Schiphol is gebracht, vanwaar
zij onder leiding per vliegtuig naar Praag is vervoerd. Haar echtgenoot
zit nog op de legatie.
PH.BVD beeft velgiiaie week gelegenbeid om tegen de E.G. Den Haag te laten
merken dat bij op de boogte is van de zaak rondoa
en bet Justitie dossier en dat hij zijdens de P.G. follow-up verwacht.

19 September I960.

OCHTJSNDBESPKEKING op dine dag 20 September I960
Aanwezig: PJB*fiVD - l^JKL - CJJKf'- ^gf^- H^e<- ^jfAfwezig :

PH.BVD komt terug op hetgeen reeds eerder
werd verteld over de historic van de operatic

I

JB/ff'

door KB/G
.

E«KA brengt verslag uit over de vergadering van giateren in Brussel over
de reiabeperking voor IJ.G.-diplomaten (notulen giateren).
Nadat het lang geduurd heeft de weg naar een bevredigende oplossing te
vinden, lijkt het er op of t.a.v. de reizen van IJ.G.-peraoneel in de Benelux lets poaitiefs is bereikt, al moeten wij nog zien in de praktijk wat
het waard is.
Van de kant van de Veiligheidsdiensten zijn bepaalde voorstellen gedaan.
Voor art. 6 van de Ministeriele beschikking betreffende het verkeer van
vreemdelingen in het Beneluxgebied
"De vreemdelingen, bevoorrecht bij internationale gewoonten,
"akkoorden en overeenkomsten en regelmatig gevestigd in e'en
"der drie Beneltixlanden, kunnen zich op grond van hun pas"poort gedurende de tijdvakken, vermeld in artikel 5» i» het
"Beneluxgebied verplaatsen, op voorwaarde echter dat weder"kerigheid is verzekerd door de landen van herkomst van deze
"vreemdelingen."
komt het volgende artikel in de plaattt
"De vreemdelingen, bevoorrecht bij internationale gewoonten,
"akkoorden en overeenkomsten en regelmatig gevestigd in e'en
"der drie Beneluxlanden, kunnen zich op grond van hun pas"poort gedurende de tijdvakken, vermeld in artikel 5* ^ het
"Beneluxgebied verplaatsen, indien zij in het bezit zijn van
"voor het Beneluxgebied geldige reisdocumenten. •
"Zijn bovengenoemde vreemdelingen aan de visumplicht onder"worpen, dan dienen zij de plaats van bestemming, de datum
"en de duur van hun voorgenomen reis in een van de Benelux"landen waar zij niet zijn, geaccrediteerd, 24 uur van tevo"ren kenbaar te maken aan het Hinisterie van Buitenlandse
"Zaken van het land waar zij hun functie uitoefenen»"
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- 2De wederkerigheid bleek vooral een moeilijkheid, omdat de I«I.G.-landen
(Polen, GSR en Hongarije), die niet aan een z8ne gebonden zijn, hier niet
onder te brengen zijn*
H.KA had liefst het gehele artikel 6 willen schrappen of vaag willen houden en zeggen dat diplomaten niet onder een visum vallen. Men was echter
van mening dat als er lets hieromtrent geregeld moest worden het in de beschikking moest komen. De Belgen waren nogal formeel, aldus H.KA., maar
overigens zeer bereidwillig om beperkende bepalingen voor IJ.G»-diplomaten
in het leven te roepen.
H.C zegt desgevraagd dat 24 uur niet genoeg is on iemand te volgen die uit
Belgie kont, aaar het g—eeft raisschien een inzicht in de hoeveelheid reizen
en welke mensen er reizen, hetgeen H.C dan ook een minimum requirement voor
ons noemt.
H.KA deelt verder mode, dat in aansluiting op de gewijzigde tekst van art.
6 een tekst is ontworpen voor een circulaire die door de drie Ministeries
van Buitenlandse Zaken aan de betrokken IJ.G.-vertegenwoordigingen zal worden aangeboden.
Op vraag van PH.BVD zegt H.XA dat de zdnes als zodanig zijn blijven best aan. Bij ons moet de IJ.G.-diplomaat van deze categoric kS uur tevoren
vergunning vragen als hij zieh buiten de zaSne wil begeven en in Belgie ten
minste 2k uur.
H.KA deelt nog mede, dat
morgen de uiteindelijke tekst meebrengt.
Zoals H.C mededeelt heeft de aanwezigheid vaa
: en de andere Belgen
goed gewerkt op
, die het liefst alles vrij had willen geven.
Hen verwacht protesten van de zijde van dii visumplichtige landen, zoals
Israel, die niet IJ.G.-land zijn, en waarschijnlijk zal voor deze landen
dan ook de visunplicht worden opgeheven*
PH.BVD deelt mede dat volgende week eea "Heelsum" plaatsvindt voor politic
en bedrijfsleven en dat hij H.KCP heeft gevraagd na te gaan welke BVDambtenaren in aanmerking komen daar aanwezig te zijn. Besloten is dat
E IX T* Hi XIII 1 en EOF T. erheea zullea. gaan.
PH.BVD vraagt of bij de andere afdelingen iemand is, die in aanmerking zou
komen, iemand die er belang bij heeft dart hij de heren van de politic af en
toe eens ontmoet.
H.B en H.C zullen dit op nun afdelingen overlegge*.
Op vraag van H.D zegt PH.BVD dat op de bijeenkomst zullen komen commissarissen en korpschefs en Bijkspolitie-officieren, verder kabinet-chefs van de
Commissariasen der Koningin en vertegenwoordigers van de krijgsmachtonderdelen*
H.D vraagt of het zin heeft dat de heer
, als er beveiligingsambtenaren onder de mensen van de provinciale griffie zijn, hiervan op de hoogte
wordt geeteld.
H.D deelt desgevraagd mede, dat hij met H.KO heeft uitgemaakt wie hij naar
Heelsurn zal afvaardigen, met het oog op de deelnemers uit het bedrijfsleven.
Voor de I.D.-vergadering van hedenmiddag heeft PH.BTO gevraagd of BOP 1
daar aanwezig kan zijn, aangezien het hem gewenat voorkomt dat deze mensen
hem ook eens in onze kring meemaken en niet slechts als boodschappenjongen
van de H.V.D.

20 September I960.

OCHTENDBESPREKING op woeasdag 21 September I960
Aanwezig: P><SfD - H^ffil Afwezig ;

PH.BVD merkt op dat commissaris
bij de Burgemeester van Rotterdam
nummer 1 staat als candidaat voor Eoofdcommisearis aldaar en commissaris
nummer 2 (notulen 17-8-1960).
Hen epreekt er over dat
een fatsoenlijk man is en ons seer genegen,
Hij is geen Rotterdammer....
PH.BVD deelt mede dat H.B gisteren een uitnemend verhaal heeft gehouden
over de wijze waarop door ons onze gegevens wordea geexploiteerd. Voorgesteld is nu dat de I.D.'s een verhaal laten hoaden t.a.v. hun exploitatie,
waartoe eij zelf een inleider zullen benoemen en als dit niet lukt commissaris
uit Vlaardingen zullen rerzoeken dit te doen.
Een zekere guidance door one is hun kennelijk niet onwelkom, aldus FE*BVD.
Hen had onze overzichten van de districten ter inzage gevraagd, waarop
PH.BVD heeft verklaard deze liever niet uit ha&den te willen geven, zodat
zij deze hier kunnen komen bekijken of ze van BOP1 in diens aanwezigheid
ervan inzage kunnen nemen. Bronbeveiliging is hier namelijk geboden.
Naar aanleiding van de KB/ft dagstaat spreekt PHJ37D zijn waardaring uit
voor deze nuttige achtergrondinformatie.
Op vraag PH.BVD zegt KB/fr dat de voor K/CH relevante passages automatisch
aan K/CH worden doorgegeven.

PHJ.BVD deelt mede, dat KB/32 gisteren het gesprek met
tot een zser
goed einde heeft kunnen brengen*
Op vraag OVJ zegt KB/H dat KB/G2 maar niet heeft gelnformeerd waar al die
stukken been gingen - H.C houdt het er op dat dit de brandkast is en niet
verder.
PH.BVD is: gestuit op een rapportage van H.H. Ambassadeur in Moakou over1
het aldaar plaatsgevonden hebbende Orientalistencongres: (notulen 1-8-'60)

- en wel -
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en wel het volgende. Professor
had met de Vereniging USSR - Nederland een ontvangst georganiseerd voor de Nederlandse deelnemers. Het bleek
de heer
dat de deelnemers van het werkelijke karakter van deze vereniging niet op de hoogte waren en daar te zijnen huize tevoren een ontvangst
plaatsvond, heeft hij hen ktinnen waarschuwen, zodat een deel van de deelnemers er niet been gegaan is.
PH.BVD vraagt zich af waarom Mr.
van Bureau Oost-£uropa van Buitenlandse Zaken, de andere deelnemers hierover niet heeft ingelieht.
H.D gelooft dat
dit als Jong broekje de geleerde heren niet heeft
durven zeggen en H.B merkt op dat waar zij ook gekomen zouden zijn in Moskou, zij im de vaagarmen van de partij terecht gekomen zouden zijn*
H.C komt te spreken over een rapport van Mr.
over de belemmerende
maatregelen die de Russen nemen tegea bezoekers van de Westerse ambaaaades,
door dezen te laten aanhouden door een voor het anbassadegebouw gestatioaeerde politieman. Zoals de heer
schrijft, hebben de Duitaers en
de Argentijnen kans gezien dit te keren; de Argentijnen door in Buenoa
Aireet dezelfde maatregel toe te paasen, waardoor hij in Moskou werd opgehevea. De Duitaers hebben gedreigd met reciprociteit en de ambaasadeur in
Moskou pleegt zijn attache's bezoekera op straat tegemoet te laten gaan,
waarna de politieman aiet meer tot ondervraging durft over te gaan,
De heer
wijst er op dat de maatregel in Moskou last oplevert voor
die in Rusland woonachtige Nederlandera, die naar Nederland willen terugkertSi«x--^-/V^»'
«~~>^
H.C "•vgjweogfeen mogelijkheidvbm met een paar landen af te spreken eveneens reciprociteit toe te passen.
H.C zal PH.BVD het betreffende stuk sturen.

H.D deelt mede dat DEES bij een bezoek aan de A.K.U. nog eens heeft gesproken over de briefing van mensen die achter het IJzeren Gordijn gaan (notulen 25-8-1960). De A.K.TJ1, blijkt nu enige van deze mensen opgegeven te hebben, die regelmatig achter het IJzeren Gordijn reizen.

PH.BVD brengt onder de aaadacht dat in november de cursus vaa het Defensie
Studie Centrum gaat beginmea en vraagt of er gegadigdea zijn. Qeneraal
heeft hem indertijd aangeraden er voor te zorgen dat bij iedere cursus eea deelaemer van de B.V.D. aaawezig ia, zodat een zekere spreiding
- moet worden —

- 3meet worden toegepast.
H.D deelt mede dat DEES op de nominatie staat - de werkzaamheden zullen in
de sectie zelf worden opgevangen.
.
H.G zal overwegen of het zin heeft CEF te sturen, hetgeen echter moeilijk
is omdat hij een eenmanszaak heeft, die er echter aan de aadere kant weer
de reden van is dat CEF het gevaar loopt te vereenzamen en te verzuren, zodat afwisseling geboden is.

21 September I960,

OCHTENDBE SPHERING op donderdag 22 September I960

Aanwezig:
Afwezig :

Nbtulen gisteren:
H.C merkt op dat de op een na de laatste alinea van de passage orer
jjr.
hem te grote bevoegdheden in de schoenen schuift en notuleerster stelt Toor deze zin als volgt te Yeranderen:.
H.C vraagt zich af of er een mogelijkheid is dat een paar landen afspreken eveneens reoiprociteit toe te pasaen.

H.B vestigt de aandacht op een bericht in de courant, dat volgend jaar alle
politieke gevangenen zullen worden Trijgelaten - dit zijn er circa 26.

- 2-

H«KA leest een telegram van de heer Liathorst Homan voor, waarin wordt
medegedeeld, dat de £uratom Commissie de keuze heeft laten vail en op de
heer
(notulen 28-5-1960). Baar het de aanwezigen niet geheel duidelijk is of hiermee
is uitgerangeerd, wordt afgesproken dat H.B tegen
laatstgenoemde zal zeggen dat hem gebleken ist dat
alsnog wordt opgeroepen voor een keuring.
FH.BVD heeft een telefoontje gekregen dat

komt voorstellen.

FE.BYD vraagt of bij het reizen van koeriers naar Brussel en Bonn voldoende coordinatie wordt betracht.
H»B deelt mede juist met H.KEB te hebben afgesproken dat BCP zich steeds
in de eerste week van de maand aaar Bonn zal begeven. Volgens hetzelfde
patroon zullen de reizen naar Brussel worden geregeld.
H.C zal zich hiernaar regelen, bij C is dit systeem minder goed uitvoerbaar, oradat hier de gevailen vaak urgent zijn.
H.KA heeft in De Telegraaf gelezen dat Jbop Zwart in de gevaagenis blijft,

22 September I960*

OCH02iNDBB;SPRj!.KIHG op vrijdag 23 September I960

V

Aanwezig: PH**VD - JBJ&. - Oydfl j^jf - HX - ^^ Afwezig ;

PH.BVD vindt het goed dat H.B eens een vergadering van de I.D.'a van de
grote ateden, die gisteren plaatsvond, heeft meegemaakt. Het nadeel van
deze categorie is dat zowel conraiasariasen als hoofdagenten vertegenwoordigd zijn, die voor elkaar htm mond niet durven open te doen.
H.B kreeg dan ook op zijn verhaal over exploitatie vrijwel geen responaie.
KB/N brengt onder de aandacht dat wij nog altijd met het probleem zitten
van de Haarlemae politic in de
-zaak. KB/N meent, dat alleen de
Hoofdcommissaris is ingelicht en niet hoofdinspecteur
. KB/N
zal nagaan bij CED wat er precies is gebeurd. Het is mogelijk, dat er bepaalde aanwijzingen zijn gekomen uit hetgeen
in Duitsland heeft
verklaard.
OVJ heeft gisterenavond van Mr.
gehoord, dat de Nederlandse
procesaen-verbaal klaar waren en wij deze zullen ontvangen, verder dat hij
zojuist de Duitse procesaen-verbaal had gekregen, deze zou doornemen en
ook aan ons ter inzage zou geven.
Jbop Zwart zit voor de tweede 30 dagen (notulen 17-9-1960). Tijdena. de
laatste dagen van de eerste termijn die hij nog moest uitzitten, heeft het
Hof de uitspraak van de Bechtbank vernietigd en OVJ meent, dat waar de
zaak in de volgende 30 dagea nog wel niet zal voorkomen, de Rechtbank.dan
de termijn wel aogmaals zal verlengen en de zaak pas tijdens: de derde termijn zal voorkomen.

PH.BVD deelt mede dat de P.G.-vergaderimg niets bijzonders heeft opgeleverd.
Sprekende over het
bericht van de KB/N dagetaat, zegt KB/K dat dit
vooral gezien moet worden als een pogimg van de oude EVC om weer contact
te krijgea met de C.G.I.L.
OVJ merkt op dat wij op deze manier van de communiaten in plaats van de
prefecture's zouden horen, weIke Italiaanse arbeiders communist zijn«
Men vindt een en ander nog in een te pril stadium om mee naar Sociale Zaken
te gaan.

- H.C heeft -
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H.C heeft tegen
gezegd gehoord te hebbea dat hij een oproep zal
krijgen.
bleek hiervan op de hoogte te zijn en vertelde desgevraagd
dat hij de zaak al had opgegeven, maar 14 dagen geleden opnieuw een sollicitatieformulier kreeg toegestuurd, ditmaal in het Frans.
Toen H.C had gezegd het aardig te vinden dat
«s relaties dit zo hadden vereierd, zei
alleen maar te zullen gaan als hij in een peaaioenfonds werd opgenomen. Daar is het hem aamelijk om te doea.
H.C meldt dit, omdat de zaak misschien toch nog terugdraait aaar
, als
zich zou terugtrekken.
H.D gelooft niet, dat dit het geval zal zijn, maar veeleer dat men daa aaa
een andere candidaat begiat, vooral waar - zoals H.B opmerkt - er keaaelijk
over
eea slecht verhaal de roade doet.

PH.BVD deelt mede, dat Admiraal Kist zeer tevreden was met de oploasiag

/

. (aotulen 17-9-1960).

H.B hoopt dat het iaderdaad ook zo zal gaan, zoals
de BID heeft verklaard.

tegea

vaa

H.B vraagt aaar aaaleidiag van het
-bericht uit de KB/N dagstaat
of dit de uitvoering zal worden van het plaa waar reeds eerder over gesproken is, aamelijk om zaterdag om 12 uur te staken, waardoor eea aantal achepen dat aaders aet had kuanen: vertrekkea, au het weekend bianea moet blijven, zodat met eea minimum aan kosten een maximum aan hinder is veroorzaakt,
Naar aanleidiag vaa het bericht la de pers over de drie aeger studenten,
die boos uit Moskou zija vertrokken, omdat aaar hun zeggea aaa de uaiversiteit in Hoskou eea ernstige rasseadiacrimiaatie bestaat, vraagt H.B zich
af of dit geluid werkelijk repreaentatief. is. Wij hebben uit onze eigen bericnifcen een7a*4»»« indruk hiervan gekregea, namelijk dat de Russen met deze
mensen in hun maag zitten, omdat er moeilijkheden waren op het gebied vaa
ras ea aeisjes, maar ook omdat zij door eea gebrekkige vooropleidiag aiet
ia staat waren de colleges te volgea. De Russen zouden hen bovendien beschouwea als een stelletje kapitalisten. Mogelijk zijn de moeilijkheden met
de gekleurde studenten mede aaaleidiag tot het oprichten van de Uhiveraiteit van de Vrieadschap der Volkerea (aotulea 12-7-1960).
- 1£»D deelt -
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23 September I960,

OCHTEKDBESPHEKING op zaterdag 2k September I960

Aanwezig:
Afwezig :; H

PH.BVD is giaterenmiddag bij de heer
geweest die bet volgende
mededeelde.
Een cultureel accoord met de V.A.R. staat op stapel en zal binnenkort getekend moeten worden.

PE.BVD is bij Admiraal KLst geweest om hem op de hoogte te houden van de
zaken die de samenwerking met de militairen betreffen en heeft hem het rapport over het incident Belgrade overhandigd. Dit incident werd eerst door
de militairen geclaimed
, daarin gesteund door Admiraal Kist die een onhandige opmerking bij Buitenlandse Zaken had gemaakt.
Verder heeft FH*BVD gesproken over de security van Buitenlandse Zaken. Admiraal Kist verklaarde nooit antwoord te hebben gekregen op zijn brief aan
Uotulen 29-6-1960).

H.B ziet in de courant dat de actie voor een meutraie vakbond in de Amaterdamse haven wordt gevoerd door de O.V.B.
KB/ff verwacht eerstdaags een rapportje hier«v«r»
deelt mede —
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PH.B7D overhandigt aa« H.D bet rapport Tan PH,D over zijn bespreking met
f o,a. over veiligheid verbindingen H»M« ambassade in Bonn*
HiD vestigt er de aandacht op, dat er een proefrechtzaak voor de Kantonrechter Haarlem aan de gang is over het maken van luchtfoto's* De Dienst
Luchtvaart van de Bijkspolitie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een
kleine maatschappij. H.D merkt op dat de kwestie van de vergunning voor
luchtfoto's: eigenlijk gebonden is aan het hebben van een goede camera
- de toeristen laten zij nu lopen, maar H.D gelooft dat de hele zaak rammelt.
Een en ander is vrij onhandig in de Wet tot uitdrukking gekomen, aldus
H.D.
Algemene discussie over in hoeverre men zich over dit onderwerp nog druk
moet maken, nadat bekend geworden is wat men met camera's als die van de
U2 kan bereike».

2k September I960.

OCHTJSNDBESPREKING op maandag 26 September I960

J**

^

^^

s

Aaawezig: HKBTO - jK&A - JU=- JU<J Afwezig

KB/fr licht op verzock van H.B: zijn dagstaat toe. Aaageziea de vergaderiag
niet over genoeg vakkeaais be.schikt om een en aader te kunnen beoordelen,
besluit men de zaak te laten bekijken door de beer
van B, waarna
men zou kuanen overwegen actie te aemea. Wat dit betreft is men genelgd
zeer voorzichtig te zijn daar de wiast voor oas wel aanzienlijk moet zijnt
willen wij oaze bron hieraan opofferen.
KB/^f memoreert dat H.BVO naar aaaleiding vaa het geval vaa de "zwarte kaasen" vaa Pegasus had gesuggereerd dat men met
van de FIOD ging
praten.
Iran echter aiets doen zonder dat eerst door een rijksaccouataat een oaderzoek naar de boeken is gedaaa. Over het aaawijzen van
eea of twee betrouwbare rijksaccouataats hiervoor heeft CEP een aotaatje
geschreveai, waarvaa KB/N twee weken geleden een afschrift
aan OVJ heeft gegeven. In deze nota stellea wij verder, dat een betrouwbaarheidsoaderzoek moet wordea verricht aaar deze rijksaccountants. KB/N
heeft er echter toch een hard hoofd in en memoreert eea geval waarin de
rijksaccouatant bepaald niet meespeelde.
KB/N deelt mede dat de staking zaterdag ia de haven niet doorgegaaa ia.
H.C deelt mede dat de heer
komt. H:.C zal CS verzoeken de heer
brengea*

vanmorgen om 10.00 uur bij CS
om 10.00 uur bij PH.BVD te

PH^BVD gaat morgen en overmorgen naar Heelsum ea H.KA zal donderdag gaan.

26 September I960.

OCHTENDBESPREKING op diasdag 2? September I960

Aaawezig; ptfSYD - JklSA - JUS*"- Ip.C Afwezig J PH^flT -

H.BVD bezoekt hedenmorgea Minister Toxopeus, in verband net dieas vertrek
naar Nieuw Guinea en H.BVD'a op haaden zijade vacantie*
H.BVD wilde vragen of er van dezre gelegenheid gebruik gemaakt kan wordea
hem dingen oader het oog te brengen, daar net contact met Mr.
weliswaar veelvuldig is, met de Minister zelf daarentegen sporadisch.
iSen onderwerpb.eeft H*BVD van H.KA opgekregen, namelijk de kwestie dat wij
gevaar lopea door de ii.E.G. te worden overspoeld, waardoor wij onz*
"grip" op het bedrijfsleven zouden kwijt raken. Op 26-9-1960 is een nota
hierover geschreven aan de Secretaris-Generaal en H.BVD zou dan ook willen
vragen of Mr.
' aanwezig kan zijn als dit oaderwerp ter sprake komt.
Volgens de nota is de Minister vaa Bianenlandse Zakea hier helemaal buiten
gelaten en het is onbegrijpelijk dat ook vaa de afdeling van Mr.Mijnlieff
geen reactie gekomen is*
.tien tweede onderwerp waarover H.BVD wil spreken is de aieuwe aanstelling
van de iojDrjy,cJJ.;tingsfunctionariB van Binnenlandse 2akent Dra:.
(notulen 3-9-1960). H.BVD heeft indertijd Mr.
hierover opgebeld,
maar de tijd is nu gekomea dat wij spijkers met koppen alaan. Het idee van
een voorlichtingsfunctionaris is van Minister Toxopeus zelf uitgegaan, dus
zullen wij tegen hem moeten zeggen dat wat de B.V.D. betreft, dit niet zo
kan en dat wij onze eigen relaties moeten houden.
Desgevraagd verklaren H.B, H.C en H.D geen punt te hebben voor Minister
Toxopeus, zodat H.BVD zieh kan concentreren op Nieuw Guinea ea de twee
bovengenoemde zaken.
HJ3VD heeft in de ochtendbesprekiag vaa 22 September gelezea, dat H.B zich
vaag herinnerde dat enige Polen hier zouden komen voor de Academie voor
Beeldende Kunsten. H.BVD memoreert dat het bezoefc van 10 a 12 Poolse studenten aan de Academie te Amsterdam iadertijd de aanleidiag is geweest tot
onze - iatussen geheel gestrande - actie inzake het opvangen van culturele
bezoekers van achter het IJ.G.
H.B is het hier volkomea mee eeas - had alleen ia gedachten een bezoek in
het afgelopen jaar aan de Haagse Academic door enige Poolse jongelui.
HJBVD heeft het regeringsschrijven over Pegajsus dd. 20 September I960 met
interesae gelezen, maar.vindt het jammer dat in dit overzichfr. aiet wordt
gezegd dat de winsten van Pegasus een der belangrijkste broaaea van inkomsten zijn van de C.P.N". Dit is voor oas natuurlijk gesaeden koek, maar kan
aiet genoeg naar buiten toe gezegd worden. Zoals H.BVD bij herhaling naar
aanleidiag vaa het stuk vaa Mr.Heldriag ia de rubriek "Dezer dagen" vaa
de N*R.C. (notulen 6-8-1960) heeft gezegd: wie de boeken bij Pegasus
koopt, kaa oas aiets schelea, maar wij zija wel degelijk geinteresse^erd ia
Pegasus zelf, om bovengenoemde redea. Uit de uitlatingea blijkt dan Meeds,
dat het publiek aiet weet dat Pegasus een vaa de belangrijkste broaaen. van
iakomstea vaa de C.P.N* ia.
Verder vraagt H.BVD zich af of boaa fide boekhaadelaars: ea uitgevers bestellingea vaa particulieren van communistische lectuur doorgeven aaa
Pegasus of via eigen kanalen deze in Buslaad bestellea.
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H.B meeat
dat firma's als Meuleahoff, die eea grote export naar de Sowjet Unie hebbea, zich voor de import aiet tot Pegasus wendea. Een aantal dingen zal
echter wel via Pegasus lopen, bestelliagea bij kleinere firma's;.
H.BVD wil de Minister op het C.P.N*-aspect van Pegasus wijzem. De indruk
die door de rubriek "Dezer dagea" is geves-tigd, blijft allicht enigszins
bij de Minister bestaaa en hij zal misschien aarzelen om de B-.V.D. te vragea om verificatie, omdat hij deakt het oas hiermee moeilijk te makea.
Spoataaa weerleggea is das de beste politick* H.BYD vraagt verder om zodra
er een mogelijkheid is, ia B-rapportage die zich daartoe leent, te vermeldea dat Pegasus een belangrijke broa van inkomsten is van de C.P.N,
Desgevraagd zegt KB/N2 dat hij nog geea toelichting kaa geven op de schattiag vaa 15.00O aaawezigea op het Waarheidzomerfeest, daar de broa niet
helemaal dtildelijk is.
H.B' deelt mede dat De Waarheid er aiets over vermeldt - het is echter dezelfde schatting als vorig jaar.

H.BVIF. vermeldt eea berioht dat wij vaa de politic Leeuwardea hebben gekregen, dat een onderwijzer aldaar bezig was op te brekea, omdat hij aaar
Nieuw Guinea gaat. De politic waarschuwt dat deze man niet alleen principieel dieastweigeraar was, maar dat hij bovendien lid van de P.S.P. is ea
zelfs eea raambiljet had haagea.
H.BVD heeft dit gisterea op Directie Nieuw Guinea verteld aaa de heer
- wieas functie hem aiet helemaal duidelijk is - ia tegenwoordigheid vaa o.a. de heer
, die plotseliag juridisch adviseur vaa
Directie Nieuw Guinea is geworden. Wij hebbea vroeger de heer
zeer
tot oas genoegea meegemaakt ia verbaad net allerlei persoaeelskwesties,
aldus H.BVD ea ook au was het verwoaderlijk te ziea hoe bruikbaar zija
adviezea waren, terwijl hij pas sedert kort daar zit.
De heren hebbea het geval vaa de oaderwijzer uitgezocht, waarbij bleek dat
de man voor de Zending wordt uitgezondea, dus door de regeriag gesubsidieerd. Eea E.S.P.*er ia Hieuw Guinea die de joageae aldaar gaat opleidea
in eea geest die diametraal tegeaovergesteld aaa de politick vaa. de Mederlandse Regeriag is, verklaarde men aiet te kuaaea gebruikea. Directie
Nieuw Guinea zal dus andere maatstavea moetea toepassea daa hier in Nederlaad, aldus E,BVD.
Desgevraagd verklarea BZ.D ea EB/^2 dat het staadpuat vaa de schoolbesturea
ia Nederland t.o.v. eea dergelijke sollicitaat varieert al aaar gelaag hua
iastelling. Overigens wijst H.B; er op dat er eea goede kaas is dat wij
aiet op de hoogte zija vaa het lidmaatschap van de P.S.P* zoader meer. Als
de betrokkeae echter rumoer om zich heea verwekt, komt hij bij oas wel te
boek te staaa.
Mea memoreert da* dieastweigeraarsregistratie door oas iadertijd gestopt is,
oader het motto dat de militairea dit zelf moestea doea ea H«D wijst er op,
dat gegeveas over dieastweigeraars altijd bij de militairea zija op te vragea.
- H.BVD gelooft —

- 3H.BVD gelooft dus dat wij voor Nieuw Guinea meer zullen moetea uitzoekea
dan wij voor Nederland doen, hetgeen op zichzelf al voortvloeit uit de
andere tekst van de Ordonnantie voor de Centrale Veiligheidsdieiist in
Hollandia, waar naast extremistische ook revolutionaire stromingen worden
genoemd.
H.D legt aog uit dat wij de heer
voorlopig hebben aangehouden als
sub BVA en dat mej.
hiervan op de hoogte is (notulea 22-8-1960),
H.B ziet uit de rede van Paul de Groot, dat deze waarschi jnlijk in Moafcou
wat bijgesteld is. De rede maakt namelijk de indruk dat hij weer Chroeatajoviet is geworden. £r komt een passage in voor die tegen Peking gericht
lijfct.
H.C brengt verslag uit van zijn gesprek op Economische Zaken over de plaata
gehad hebbende reis van 6l zakenlieden aaar Moskou. Aangezien de heer
slechts. zeer weinig tijd had, heeft H»C gesproken met Drs.
t die in net begin niet helemaal begreep waarvoor H.C kwara. Hij
dacht dat H.C aanmerkingen had op de handel met Busland als zodanig.
De heer
bracht verslag uit over het bezoek van de missie, waarbij
hij de indruk bleek te hebben dat de zaek heel erg goed georganiseerd was.
vergeleken bij vroeger en dat een aantal te verwachtea hierarchieke hinderpalen verwijderd was* H.C had verteld wat ons
bekend is omtrent de geringe verwachtingen van de
Russen omtrent de coamerciele mogelijkheden voor Nederland* Bit meende de
heer '
t.a.v. de ooafectie-export, te noeten tegeaspreken. Hij had
ul» de indruk dat de Bussische regering het volk wel degelijk tegemoet wil
komen in conanaptie-artikelen op het gebied van de coafeetie en verder is
de Russische kwaliteit van deze artikelea aog steeds van dien aard, dat
import naar het Westen uitgesloten is. Verder geloofde de heer
dat
de Russen ook hier hua koppel policy zullea trachtea toe te passea*
De heer
vertelde dat
Steamier liner bezig is een tentooastelling in Moskou te orgaaiseren op het gebied van medische apparatuur (aotulea 12-8^.960). Hij schijat hiervoor de optische Industrie De
Oude Delft al te hebben gechartered benevens enige aadere firma's* Philips:,
die principieel geea zakea doet met Buslaad, is aiet van de partij.

Hit het verhaal van de heer
bleek wel dat verschilleade mensen die
op de lijst van deelnemere stondea, aiet ia Hbskou waxen geweest. Verder
sprak hij over een zekere
, haadelaar in toiletartikelen, die aiet
veel zaken had kuanea doen, omdat hij de hele dag fotografeerde ea daarbij
met rust werd gelatem,
ffi.D heeft uit de N..R.C. begrepea dat ia het interview met Hupkea. voor de
radio door de Russen eea pogimg was gedaaa om het im: de richtiag vam &$
politiek te dringem, H%D vraagt zich af of de reactie van de heer Hupkea
eea gevolg is van eea briefiag door de ambteaarea die deel vaa de ntLssie
uitmaaktea*
H.C heeft hier aiets vaa gehoord ea wijst er op dat
er slechts eea
week is geweest ea de heer
hoewel een alleraardigste man, aiet erg
"miaded" was.

H*C deelt mede da± de Harechaussee ia eea op Schiphol achtergelatea koffer
stukkea heeft aangetroffen, waaruit is op te makea dat de eigeaaar veraoedelijk eea Jbegoslaaf is, die op weg was aaar de vergaderiag vaa de Verenigde
Naties.
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Aanwezig: H*BVD - H*KA - OVJ Afwezig : PHJBVD

H.BVD legt 19 bezoekerspassen voor de Amerikaanse kruiser BOSTON over,
waarvan er drie naar afdeling D gaan en de overige aan de personeelsvereniging zullen worden afgestaan ter distribuering.
Ken willekeurige naam kan door de bezoeker worden ingevuld.
H.BVD heeft met Minister Toxopeus in net bijzijn van Mr.
schillende door hem genoemde onderwerpen besproken.

de ver-

1.

2. H.BVD heeft verder gesproken over de yerpfunctionaris van Binnenlandse
' Zaken (»otule» 3-9-1960) en uitgelegd wat voor relatie nij met de pers
hebben.
Minister Toxopeus heeft hierop uitdrukkelijk gezegd dat de status quo
van de BVD-relatie met de pers moet blijven bestaan. Bij het opstellen
van de circulaire hadden zij helemaal niet aan de B.V.D. gedacht.
"Wanneer ik in de toekomst het nodig acht in een soortgelijk geval ala
de SMIRNOV-zaak een persconferentie te houden, dan laat ik dit de heer
,
doen en doe het niet meer zelf", had Minister Toxopeus gezegd
[
en hieraan toegevoegd dat de heer
natuurlijk nooit kan worden
ingeschakeld voor het doen plaatsen van artikeltjes in de pers als middel in de paychologische oorlogsvoering of om het communistische publiek
voor te lichten.
Wei vroeg Minister Toxopeus of de heer
een algemene uiteenzetting over de B.V.D. z:ou kunnen krijgen, omdat hij natuurlijk van
- talloze -
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talloze perarelaties vragea zal krijgen over de B.V.D. Deze uiteenzetting, die H.KO zou kunnen houden, hoeft dus alleen maar de algemene 11jn
te geven en vooral geen details.. Minister Toxopeus heeft dit uitdrukke11jk opgedragen, aldus H.BVD.
Nauwelijks had H.BVD dit gesprek beeindigd of de heer
belde de
B.V.D. op om kennis te maken met H.BVD en toen dit op dat moment niet
mogelijk bleek - om te vragen wie de perszaken gewoonlijk behaadelt.
Nadat hem de aaam van H.KO was opgegeven met de vermeldiag dat deze afwezig was, is de heer
:, die naar zijn zeggea een dringende zaak
te behandelea had, bij de heer
terecht gekomen, waar hij een verhaal heeft gedaan over voor de B.V.D. beledigende mededeliagen die zijn
gedaaa door ene
aaa het dagblad voor de Zaanstreek. Het betreft een emigratiekwestie waar twijfel is gerezen over de oorspronkelijke B.V.D. gegevens. Eet dagblad heeft zrich heel fatsoealijk, rechtstreeks tot de B.V.D. gewend om hiervan mededeling te doea, maar op een
of aadere manier is deze brief onderschept door Drs.
, die hem
vervolgens twee weken heeft laten liggea,
H.KA zal de heer
hier ontvangen aamens E.BVD en met hem de zaak
besprekea* Tevens zal H.KJL hem mededelen dat hij van HJCO een verhaal
over de taak van de B.V.D. zal krijgea en verder dat hij van H.KO zal
horen wat voor relaties hij met de pers heeft*
Het gesprek over de E.E.G. migratie (notulen 9-9-1960) viel in het water,
omdat Mr.
• de aota. nog niet had gelezea. H.BVD heeft dus in het
kort gezegd dat hij hoopte dat de Minister ermede accoord ging dat hij
ook hier een finger in the pie zou claimea.
Minister Toxopeus koa evenmin ale H.BVD begrijpea hoe het mogelijk was
dat Mr.Mijnlieff dit niet allang had geclaimed. H.KA kah hier das in een
gesprek met de heer
op terugkomen, aldus H.BVD.
H.BVD heeft tenslotte gesprokea over Pegasus en het stuk van Heldring
(notulen 6-8-1960) en medegedeeld dat wij bezig zijn uit te zoeken of
bona fide boekhandelaars en uitgevers bestellingen door particulieren
van communistische lectuur doorgeven aan Pegasus of via eigen kanalen
deze in Rusland bestellen.
v-4sijt>
H.B deelt mede dat hij heeft kunnen vaststellen dat in ieder geval^alle
import via Pegasus gaat. Hog nader wordt vastgesteld hoe de gang van
zaken precies is*
Minister Toxopeus vroeg onthutst: "tt vereenzelvigt de liberale gedachte
toch niet met de N.B.C.?"
Men zegt dat de N.E.C. vleugel Van Kiel en
Minister Toxopeus
vleugel Oud van de.V.V.D. is.

OVJ deelt mede dat ia Heelsum alles vlot verlopen is. Jfiea aantal commissarissen van politic was aanwezig en voor het eerst een kabinetchef van de
Commissaris der Koningin en vervangers.
De Hbofdcommissarissen van Groningen, Nijmegen en Haarlem hadden. verstek
latea gaan, omdat zij het niveau niet hoog genoeg achtten. Ook buiten de
voordrachtea om zijn veel gesprekkea gevoerd, ook over de samenwerking
met de politic, aldus OVJ*
OVJ memoreert dat wij hebben gesteld dat het nuttig zou zija als spionagezakem en andere zaken: die een veiligheidsaspect hebben, door de I.D.'s behandeld zoudea worden. Daar bleken de commissarissea vaa de kleiaere korpsen: het niet helemaal mee eens: te zijn, daar zij rivaliteit tussen de
- verschilleade —
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verschillende diensten vreesden en ook omdat de I.D.'s er miet zo 6pzitten,
Tenslotte omdat de I.D,«s de routine van het rechercheurswerk wat kwijt
zijn geraakt.
Het ligt mlsschlen anders bij de grotere korpsen, waar de verschillende
diensten afzonderlijke lichamen zijn die naast elkaar leven. Bij de kleinere korgaen daarentegen geloven de korpachefs dat zij het beste persoonlijk
een coordinatie tot stand kunnen- brengen.
PH.D deelt mede dat
vrijdagmiddag hier komt om te spreken over
de zaak
•
H.BVD neemt aan dat het dan niet moeilijk zal zijn on het gesprek op :
en
te brengen. Laatstgenoemde is vandaag opgeroepen.
Desgevraagd zegt H.BVD dat de heer Sassen niet meer heeft gereageerd op de
brief waarin H.BVD antwoordt op zijn aantijging omtrent de uitzending van

H.B heeft tot zijn verbazing een bericht in De Waarheid gevonden, dat het
dagelijks bestuur maandagmiddag de buitealandse gasten van het Waar he idfestival heeft ontvangen. Wij wisten hier niets van, noch van schriftelijke boodschappen door buitenlandse communistische parti jen.
Blijkbaar hebben zij due deze zelf meegebracht en vervolgens een verklaring
afgelegd. H*B vraagt zich af of dit een nieuwe methodiek is.
KB/H deelt mede dat de stemming zowel bij de A.D.M. als de N«D.S«M, zeer
geladen is en dat verwacht wordt dat donderdag de zaak plat gaat« Jfir zijn
plannen om ook de haven in de staking te betrekken, terwijl verder ook
ontevredenheid in de grafiache en bouwvak heerst. Vanmiddag is de vergadering van de Vakraad en daarna van de Uhiebo»den. Van HW-zijde verwacht
men dat het NW gedwongen zal zijn aan de staking deel te aemen. Ook het
CNV heeft er zich in priacipe achter gezet. De KAB is de enige die er niet
aan wil*
leest in het informatiebulletin van: de R.A. een verslag van het bezoek van de Nederlandse zakenliedendelegatie aan de Vereaiging USSR Nederland. Dit is de Busses dus gelukt. De Orientalisten heeft H.M. Ambassadeur althana gedeeltelijk hier van kunnen weerhouden (notulen 21-9-1960) »

28 September I960,
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r^JPffCSVD - Off- HJ8 - H«C - PH»B - KB/Gf - KB/R
Afwezig :

Notulen gisteren;
OVJ wijst er op dat het de hoofdcommissarissen van Amsterdam, Hotterdam en
Den Haag zijn die het niveau van de Heelsumbijeenkomst te laag vinden* De
hoofdcommissarissen van Groningen, Nijmegen en Haarlem zijn om een andere
reden niet verschenen - waarschijnlijk zoals PH.BVD mededeelt omdat er een
congres in Nice was, dat zij aantrekkelijker vonden.
H.B wijst er op dat op biz. 2 sub 4, 2e alinea het woord "niet" is weggevallen, dus: "H.B deelt mede dat hij heeft kunnen vaststellen dat in ieder
geval niet alle import via- Pegasus gaat".

PH.BVD voad de politiebijeenkomst in Heelsum geslaagder dan die van het
bedrijfsleven, aangezien de eerste groep homogemer waa. PH.BVD en OVJ spreken er over dat de deelnemeic van de B.V.D. zowel tijdens de voordrachten
als gedurende borreluur en maaltijden teveel bij elkaar hokken, waardoor
van de opzet van de aaderen leren ke»nen, niets terecht komt.
PH.BVD heeft met juffrouw
gesproken, die zeide dat zij het aardig
zou vinden als van de zijde van het Ministerie spontaan dankbaarheidbetuigingen zouden komen over de
l-zaak.
OVJ en KB/N delen mede dat het in de bedoeling lag dat na de vacantie OVJ
voor £ XIII en £ IX de zaak nogmaals uiteen zou zetten en onder een kop
koffie pluimen zou uitreike*.
H.C deelt mede dat op verzoek van H.E CED lezingen voor i. XIII en K IX
heeft gehouden.
PH.BVD en OVJ zullen het pluimenaspect samen bespreken, waarna hun bevindingen aan het Ministerie zullen worden doorgegeven en de pluimen tijdens
een specials bijeenkomst kunnen worden uitgereikt.
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H.B ziet in De Waarheid dat "de scheurmakerskliek van Brandaen en Gortzak
een fiasco he eft geleden", doordat het Hof nun hoger beroep tegen het opheffen van de beslaglegging van de girorekeningen van De Waarheid (notulen
23-7-1960) heeft verworpen.
In Be Volkskrant staat d.e.t. dat het beslag op de postgiro wordt opgeheven, maar dat het beslag op de gemeentegiro gehandhaafd blijft.
Het is dus niet duidelijk hoe de zaak nu zit en H,B vraagt EB/N of dit nagegaan kan worcfen.
H.B deelt mede, dat de Vakraad Metaal heeft besloten de loonsverhoging
inderdaad in te voeren* De bedrijven zullen haar niet doorberekenen in de
prijzen, waartegen de bezwaren van de Minister hoofdzakelijk waren gericht. Een dergelijke toestand is nu ook in de suikerbietenindustrie, aldus H.B, die zich afvraagt wie de bedrijven kan beletten hogere lonen te
betalen als werkgevers en werknemers het erover eens zijn*
- PH.D heeft -

- 3PH.D heeft uit Heelsum vernomen dat reeds tevoren veel belangstelling bestorxd voor het onderwerp waarover DOB1 vanmorgen zal spreken, namelijk
Bezoeken aan communistische Ianden. Van bepaalde zijde zal waarschijnli jk
de opvatting naar voren worden gebracht, dat de Regering deze reizen achter
het IJzeren Gordijn die toch niets opleveren, maar eens moet verbieden.
H.C hoorde gisteren overigens, dat de "Leidce Flea" een fabriek in Leiden
van bloedtransfusie-apparatnur voor 1 miljoen gulden heeft afgezet bij het
laatste bezoek in Hbskou.
PH.BVD deelt medet dat Majoor
per 1 november districtscommandant van Den Haag wordt en dat in zijn plaats Majoor
_:
komt, hetgeen volgens EB/G2 geen verbetering zal zijn.
Men vindt het jammer dat
weg gaat.
PH.BVD denkt dat
een volgeling van
is.

De BID kan niet buiten de Marechaussee en KB/G begrijpt nu waarom de Marechaussee-officieren van de Staf zo hangen aan
intelligencewerk.
PH.BVD heeft
en
bij zich gehad en heeft 3nntntgenoemde na
overleg met H.D enige Slogea. toegezvaaid.
is gelukkig niet pessimistisch gestemd en zei dat hij de steun had van
•. PH.BVD heeft
aangekondigd dat wij hem zouden willen hebben voor de bespreking
met Hasselman.
zei dat het inderdaad te gek werd met de incidenten,
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Aanwezig: PH^JWl) - H*JBC - QW^. H^B<1 H^< fiX'- KB/S

I

Afwezig

H.D geeft op verzoek van PH.BVD een verslag van de laatste dag van de
Heelsum conferentie. De indruk die H.KA, en H.D hebben gekregen van de
deelnemers aan de conferentie is dat hun belangs telling etexlt uitgaat naar
ean voordracht over de Internationale ontwikkeling en net vraagstuk van
een goede beveiliging van hun bedrijven naar de achtergrond wordt geachoven. H.D is dan ook maar matig tevreden over het resultaat van de conferentie voor wat zijn beveiligingszaken betreft. Overigens heeft hun levendige
belangstelling en de ontwikkeling van de diacuasie volgens H.KA wel goed
beantwoord aan het doel van de Heelsum-bijeenkomst.
In een gcoprolc van H,D act Sfe heer
_
(PTT) had d* laatete enige
aanmerkingen op het medespel van de B.V.D. De B.V.D. zou volgens de heer
meer bovenover moeten spelen dan onderlangs zoals nu gewoonli jk
plaats vindt. H.D heeft hierin aanleiding gevonden om T f*j h/f wi
^
de beveiliging bij de P.T.T. uit to opraken en gezegd dat de voorschriften
- getekend door de Directeur-Generaal - wel degelijk bovenover war en gespeeld. Jt*9 vermoedt dat dit geschrift in de brandkast van Generaal
zal liggen en er verder niets mee gedaan wordt*
H.KA. zegt in aansluiting aan de opmerkingen van H.D, dat ook andere deelnemers naar de B.V.D. hadden gewezen, zo had de heer
de opmerking gemaakt, dat er voor het Sussische apoorwegpersoneel 18 visa waren overeengekomen en er tenslotte 45 zijn verleend, t.a.v. waarvan H.KA hem duidelijk
heeft gemaakt dat de verklaring daarvoor niet bij de B.V.D. zal moeten worden gezocht. Te vermelden valt nog, dat de heer
special e belangstelling toonde te hebben voor de debriefing.
PH.BVD meent dat de beveiligers die dit volgens H.D nodig hebben, niet in
een Heelsum-sfeer zouden moeten horen wat er dan van hen verlangd wordt,
maar daartoe dan maar eens bij de B.V.D. uitgenodigd zouden moeten worden
zoals vroeger ook wel gebeurd is en hij atelt zich hiertoe beschikbaar.
H.KA merkt op dat mogelijk aan zo'n dag een verhaal door KO gekoppeld zou
kunnen worden,
PH.BVD heeft gisteren bezoek gehad van de heer
vraag of
een volgeling van
gezegd dat dit niet zo was, maar een goede van

• Op zijn
was, had
.

H»B leeat in De Waarheid een denigrerend artikel - met foto's - over het
lege pand in de Vondelstraat.
- K.B vraagt —
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H.B vraagt naar aanleiding van de weigerlng tot verlening van visa aan de
DDR-delegatie, die zou deelnemen aan het studentenfilmfestital "Cinestud"
of de B.V.D. hierin is gekend.
H«EA zegt dat de B.V.D. tier niets mee te raaken heeft. Oost-Duitsers krijgen geen travel document en kan hun dus ook geen visum worden verleend.
H.D krijgt hedenmiddag bezoek van de heer
. Aangezien PH»BVD naar
de v ergadering van het GVIN meet zal hij geen gelegenheid hebben de
heer
te ontmoeten.
S»C doet nadere mededelxngen van het bezoek van de heer
aan Brussel,
De heer
zal voor een eventuele benoeming worden voorgedragen bij
het "Comiti de Classements". Bericht over de besliseing is over ongeveer
twee weken te verwachten. De heer
zou bij benoeming een proeftijd
van een half jaar krijgen.
De heer
heeft geen oproep gekregen en het is nu wel duidelijk dat hij
geheel is weggedrukt.
HJUL heeft de begroting van 1961 ontvangen. Geen bijzonderheden.
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