OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 1 dec ember I960

Aanwezig: H^Kr"- H..B"- H.tf""- H-.tf' - KB/fi Afwezig : H^JHTCJ - HC

Naar aanleiding van de KB/N dagstaat zegt KB/N2, dat de partiJ blijkbaar
bang is dat de SWP een te grote aanhang zal krijgen in de Zaanstreek - verder
dat de CFN ook aan de PSP een geduchte tegenstander heeft in deze streek.
Discussie over net verhaal in De Waarheid over de rel op de lezing van professor Kistemaker in Amsterdam.
KB/N2 houdt net voor mogelijk dat dit niet vanuit Perikles is georganiseerd,
omdat wij tevoren niets gehoord hebben.
Verdere discussie over het ontstaan van De Waarheid-campagne tegen professor
Kistemaker,
en een bericht in de New York Times
hierover (notulen 12-10-1960).
KB/H deelt mede, dat zij in de kamer was* toen PH.BVD gisteren de heer
belde over het Cellastic-dossier en tevens ale zijn mening te kennen
gaf dat het antwoord op de vraag van de heer
afgezwakt zou moeten
worden.
H.C deelt mede, dat zaterdag het afscheid van de heer
plaats vindt.
Het is diens uitdrukkelijke wens dit binnen de afdeling te houden, misschien
ook wel, aldus H.C, omdat hij een proeftijd van zes maanden heeft en er een
mogelijkheid bestaat dat hij terugkomt.
H.KA zal met PH.BVD afspreken dat de heer
even ontvangen wordt.
H.B ziet in De Volkskrant de aankondiging van een Amerikaanse commissie die
de atoomkoppen voor projectielen die op Thunderstreaks worden geraonteerd en
die op de vliegbasis Volkel liggen, komt inspecteren. Tevens wordt in het bericht gesproken over de atoomkoppen voor de Honest Johns.
De Waarheid zegt ten aanzien hiervan, dat "Minister De Quay hardnekkig bleef
outkennen en zei dat leverantie van atoomwapens door de Amerikanen natuurlijk
uitgesloten is", dit in antwoord op een vraag van het communistische Kamerlid
BARKER.

H.B ziet in De Volkskrant dat de Chinezen lof hebben toegezwaaid aan Albanie,
dat zich kennelijk achter het standpunt van China heeft gesteld en waarvan de
delegatie ook als eerste uit Moskou is vertrokken. Als pendant daarvan meldt
De Volkskrant dat Chroestsjov met vele hooggeplaatsten, zoals Koslov en Soslov, verschenen is op een receptie van Cambodja. Dit werd als een demonstratie gezien, dat de S.U. Cambodja, waar de Chinezen agressief optraden, tot
haar interessewereld rekent.
H.B gelooft wel, dat de conclusie gewettigd is dat geen verzoening tot stand
is gekomen in Moskou.
KB/N2 deelt mede, dat Paul de Groot nog steeds niet terug is.
1 december I960.

X
OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 december I960

Aanwezig: gv^> (gedeeltelijk) Afwezig : S^wT- OJW

H.KA heeft het rapport van B met de uitlatingen van professor Minnaert over
professor
rechtstreeks aan de heer
gestuurd onder vermelding dat PH.BVD het nog niet gelezen had.
PE.BVD en H.C zijn namelijk op het moment voor een bespreking bij de heer

H.KA leest dat er een tentoonstelling in Hoskou is geweest van medische en
wetenschappelijke instrumenten.
Pit is de door
georganiseerde tentoonstelling (notulen 29-9-1960),
die volgens PH.C een succes schijnt te zijn geweest, ook op zakelijk gebied,
had verlenging tot 30 november gevraagd.
KB/N2 deelt mede, dat gebleken is dat op het moment dat bekend werd dat er
relletjes aan de gang waren op de lezing van professor
(notulen
gisteren) in allerijl pereoneel van Heiermann en Dijkman daarheen gestuurd
is. Een van de gearresteerde "studenten" is dan ook
, een
employS van Heiermann.

H.B vraagt zich af of het bericht ook naar H.KO kan gaan t.b.v. de pers.
In aansluiting op de vreemde omstandigheid, dat de DDR de Joegoslaven met een
opvallend groot bloemstuk op hun nationale feestdag bedacht heeft, vertelt
KB/N2 dat nu weer K/CH een bericht heeft, waarin de verwachting wordt uitgesproken dat de verhouding Rusland/China eerder slechter dan beter zal worden
en dat de Chinezen ook verwachten dat de samenwerking met de Vriendschapsvereniging Belgie* - China minder prettig zal worden.
Discussie over de te verwachten moeilijkheden bij de metaalindustrie.
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PH.BVD voegt zich bij de vergadering.
PH.BVD deelt mede dat bij de bespreking met Dr.
en uit de dossiers,
die op onze aanwijzingen inderdaad gevonden zijn, afdoende is gebleken dat
professor
in overleg met Ir.1
voor het verzet, de Cellastic als
target heeft beschouwd en dat professor
van professor
*^^ heeft gekregen daar eens te gaan kijken. Professor
heeft tevoren tegen professor
• gezegd dat de Cellastic wel eens mis zou kunnen zijn en dat hi3 zijn ogen goed open moest houden. Ir.'
was zeer positief in zijn verklaring t.o»v. professor
•
Als professor
de pers had verwezen naar de zuiveFIhg bij de universiteitenj had hij daar beter aan gedaan dan zich te beroepen op professor
, aldus PH.BVD.
Er is nu een gezamenlijke formulering gemaakt met een slotzin erin, waarin
wordt gezegd dat een en ander is gebleken aan de hand van . .*;.v

PH.BVD verlaat de vergadering.

H.B toont de voorpagina van De Waarheid: een en al reactie op de berichten
over Volkel, die gisteren in de burgerpers zijn verschenen.
H.B brengt onder de aandacht dat er een actie in de Amsterdamse Gemeenteraad
is geweest om de CPN'ere toe te laten tot de commissies. Hoewel een en ander
reeds in een vergevorderd stadium was, is het niet doorgegaan omdat burgemeester Van Hall verklaarde dat niet voldoende meerderheid achter de actie stond.
Alleen de P.v.d.A. heeft tegengestemd en de burgemeester vond dit waarschijnlijk voldoende aanleiding om een en ander te stoppen.
H.3 zou graag als memorandumpunt in de notulen opgenomen willen hebben dat
het interessant zou zijn om te weten hoe dit precies in zijn werk is gegaan.
Als de dienstleiding nog eens contact heeft met de heer Van Hall, zou dit
misschien een punt van bespreking kunnen zijn.
- H.B ziet -
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H.B ziet een berichtje in De Volkakrant dat de conferentie in Hoskou beeindigd
is, dat Gomulka en LIU etc. zijn vertrokken.
Een communiqui vermeldt dat de 8l gedelegeerden actuele problemen hebben behandeld en dat zij "ervaringen hebben uitgewisseld om met elkaars standpunt
en positie vertrouwd te geraken".
Er is due niet eens een gemeenschappelijke verklaring uitgekomen.
H.B deelt mede, dat de evaluatie werkgroep (notulen 15-8-1960), samengesteld
uit de verschillende afdelingen die hier rond de tafel zijn verenigd, haar
rapport nu klaar heeft. E.B had in gedachten, hierin versterkt door PH.D, van
het rapport dat bij de dienstleiding wordt ingediend t.g.t. een afschrift aan
de afdelingshoofden te geven, om tijd te winnen met het oog op de op 20 en 22
december plaatsvindende I.D. vergadering. Commissaris
uit Vlaardingen
heeft een inleiding klaar gemaakt over het onderwerp: "Wat doet de politic
met haar inlichtingen", waarbij hij met de vraag komt: krachtens weIk recht
verschaft de I.D. deze informaties. Daar dezelfde problematiek die
aanroert ook naar voren komt uit het rapport van de Werkgroep, gelooft H.B
dat op deze manier een nuttige coordinatie mogelijk is.
H.KA vindt dit een goed idee en H.B zal dus alle afdelingen en K-onderdelen
op de distributie zetten.
H.D gelooft dat toch gesproken moet worden over de voordracht van
,
omdat deze aandringt op een formele basis voor het geven van inlichtingen.
H.B roert in dit verband een heel ander punt aan, namelijk dat de heer
heeft gevraagd of wij t.b.v. het NW de politieverbindingen willen
aansporen samen te werken met de plaatselijke NVV-afdelingen.
Het bovenover contact met de BVD werkt vaak te traag en is in ieder geval
niet effectief genoeg om de infiltratie door de communisten tegen te gaan.
H.B heeft geantwoord dat hij hier veel bezwaren tegen zag, heeft geen enkele
toezegging gedaan, behalve, dat hij de vraag bij de dienstleiding zou voorbrengen. Dit zal dus ook in de I.D.-vergadering aan een beschouwing moeten worden onderworpen, aldus H.B.
H.KA gelooft dat zo*n beslissing aan Minister Toxopeus zal moeten worden voorgelegd en zou overigens de allergrootste voorzichtigheid willen betrachten met
het oog op ongetwijfeld plaatsvindende politieke consequenties van minder prettige aard.

2 december I960.

OCHTENDBESPREKING op zaterdag 3 december I960

Aanwezig: j**
PHirBlh)
HJBl - 'H^B"E*^^"*- ^Tfctf'KB/lf
_ .
"' <»«•• - ^.-•'^
•'
•'
.-••''
'^
' ,—
Afwezig : H.BIH) - OJW
^

,I
*V\

KB/H deelt mede, dat professor
heeft opgebeld met het verzoek de
namen van de dames die geschreven hebben op een advertentie, waarin hij om
een secretaresse vraagt, te willen nakijken. Een dergelijk verzoek heeft hij
reeds eerder gedaan en KB/H dacht dan ook niet dat er bezwaar tegen was.
KB/G2 is er vanmorgen been om de namen te halen.

KB/N2 deelt mede, dat
heeft geconstateerd dat in het proces-verbaal
tegen
staat, dat hij als beroep heeft opgegeven, leerling-zetter.
Hij schijnt reeds eerder bij relletjes gepakt te zijn en een vorige keer te
hebben opgegeven dat hij CFN-lid is. Wat betreft de curatoren, dezen hebben
Drs.
ter verantwoording geroepen omdat hij
heeft geweerd. Hij
motiveerde dit met te zeggen dat hij beschadiging wilde voorkomen van de
precisie-apparatuur die in de zaal stond opgesteld en waarvan de waarde meer
dan een ton bedraagt. De politic heeft een professor bereid gevonden schriftelijk een verklaring af te geven.
H.B ziet in De Waarheid dat Hoofdcommissaris v.d.Molen persoonlijk de mishandeling van
in handen heeft genomen. Hij heeft professor
om
een getuigeverklaring gevraagd, die zich hiertoe bereid heeft verklaard.
Op vraag van PH.BVD spreekt KB/N2 als zijn mening uit dat een gebrek aan
coordinatie de oorzaak ervan is geweest dat de I.D. geen voorwetenschap had.
KB/N2 deelt mede dat Paul de Groot eindelijk gisterenavond om 9*30 uur over
Stockholm uit Moskou is teruggekomen. Zij hadden grote pakketten bij zich en
zijn in twee auto's naar huis gegaan.
H.B zegt dat er wel een gemeenschappelijke verklaring van de Moskouse conferentie is uitgegeven, maar nietszeggend. H.B neemt op grond van de persberichten aan, dat er op een gegeven tijdstip een andere, nadere verklaring
zal komen.
H.B spreekt over het hervatten van de handelsbesprekingen tussen Oost- en
West-Duitsland, zonder dat de opheffing van de discriminerende maatregelen
tegenover Oost-Duitsland zijn opgeheven. Hiermee laten de Duitsers zelf de
zaak glippen, terwijl de NATO-partners waaronder Nederland, in het geval
, zich aan de afgesproken repressailles houden.
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H«D heeft de oud-Marine- officier
van de Benzine en
Petroleum Handelsmaatschappij bij zich gehad. Dit is de Nederlandse dochterdienst van de British Petrol. Hij kwam met het verzoek zijn arbeiders te
checken. H.D heeft uiteengezet dat een jaar geleden zijn bedrijf er zeker
voor in de termen zou zijn gevallen, maar dat wij nu allereerst overleg moesten plegen met Economische Zaken. De heer
stelde zich voor
de checkingen te verdelen over
voor Amsterdam en
(voor wie hij
een introductie had) voor Rotterdam. Verder de RLjkspolitie te Water voor wat
betreft de schepen. Er blijft dus niet veel voor one over*
PH.BVD komt in dit verband te spreken over de a.s. I.D.-vergadering (20 en
22 december), waarvoor hij graag H.D en H.B zou willen uitnodigen. Tevoren
zal intern een beepreking plaatsvinden.
H.KA vraagt of er notulen van de vorige vergadering bestaan en PH.BVD deelt
mede dat hij deze heeft gerevideerd en dat ze nu getikt worden.
H.KA deelt mede, dat
a.s. donderdag om 10.30 uur hier komt. Hij
wilde spreken over Benelux-zaken, voor de vergadering van de Speciale Commissie dd. 12 en 13 december in Brussel. H.KA vraagt of H.C bij de bespreking
aanwezig wil zijn. Het is niet helemaal duidelijk waarvoor
komt,
aldus H.KA.
H.KA vraagt verder of H.B de heer
. wil meenemen voor de lunch - hij
kan dan eens polsen hoe de bezoeken van BCP worden beoordeeld. Voor het geval
dat
meekomt, vraagt H.KA of H.C met
tevens aan deze lunch
wil deelnemen.
H.KA zal
a.s.. donderdag ontvangen en H.C waarschuwen.
H.KA deelt mede dat hij BCP wil complimenteren over de manier waarop hij de
ziekteregeling op een geheel nieuwe basis heeft georganiseerd.
H.KA vestigt de aandacht van PH.BVD op hetgeen H.B heeft gezegd ten aanzien
van het verzoek van de heer
over samenwerking politicverbindingen/NVV-afdelingen.
H.B zal dit op de voorbespreking inbrengen.

3 december I960.

OCHTENDBESPHEKING op maandag 5 december I960

Aanwezig:

.D" - KB/H* - KB/lf2 -

Afwezig : H^WD -

PH.BVD stelt de voorbespreking voor de I.D.-vergaderingen voor op 16 december om 2 uur. H.KCP zal dan de stukkcn van
terug hebben ontvangen.
Bij de voorbespreking en de vergaderingen zullen aanwezig zijn: H.B, H.KO,
H.D, PH.D, BVA en KB/N2, de laatste met het oog op de discussie over bronbescherming.
PH.D is enigezins verwonderd dat
de nota's die door H.KCP, H.KO,
BVA en hemzelf zijn geschreven n.a.v. de hun door H.KCP toegestuurde nota
van commissar is
•, door H.KCP in deze vorm zijn toegestuurd aan
. PH.D hoopt dat voor de voorbespreking men de interne nota's onderling zal kunnen uitwisselen, zodat ale wij met de politie in de clinch gaan,
wij althans onderling one standpunt zeer goed bepaald hebben. Bovendien zou
PH.D zijn nota lets anders gesteld hebben, als hij had geweten dat deze naar
zou gaan. PH.D heeft ook nog met KA2 over de zaak gesproken.
PH.BVD is ook enigszins verbaasd geweest over deze behandeling door H.KCP en
deelt mede dat hij zal zorgen dat de verschillende nota's worden vermenigvuldigd en toegestuurd aan B, D, KB/N, H.KO, KA2, BVA en H.KCP zelf .
PH.D merkt op dat hier typisch een probleem is waar steeds meer uit komt als
je er aan gaat trekken. Ditzelfde geldt voor de werkgroep van H.B.
H.B zegt dat het rapport klaar is, waarin de werkgroep verslag uitbrengt van
haar bevindingen, een aantal problemeu stelt, waarover de commissie geen beslissing kan nemen.
Men is het er over eens, dat men met deze problemen in deze vergadering niet
klaar kan komen.
PH.BVD deelt mede, dat
zal optreden voor de club van de grote I.D.'s
en H.B vraagt zich af of hier niet een splitsing is aan te brengen tussen
bijvoorbeeld de vier groten van het Westen en andere zoals bijvoorbeeld Arnhem, onder het motto dat de vier grote korpsen andere problemen hebben.
PH.BVD komt te spreken over onze verbinding met de mijnpolitie, die the or etisch over DPB loopt, terwijl het contact met andere afdelingen veel frequenter is. PH.BVD heeft DPB gevraagd of het hem zou hinderen dat H.KCP de mijnpolitie als gewone politierelatie ging behandelen. Hetzelfde geldt voor de
spoorwegrecherche, waar van PH.BVD gelooft dat een regelmatig onderhouden van
de relatie met H.KCP nuttig kan zijn.
De KB' s zien geen bezwaar.
KB/N2 zal graag met PH.BVD spreken over hetgeen hij gehoord heeft over een
door de P.T.T. te formeren korps & la de spoorwegrecherche.
PH.BVD, die nog nooit bij
en
is geweest, is van plan hier
tijdig naar toe te gaan om de nieuwe relatie met hen te be spreken, waartegen
volgens PH.BVD hunnerzijds geen bezwaren zullen zijn.
Naar aanleiding van het vertrek van de heer
brengt H.C in herinnering
de gesprekken over beveiliging van de Europese gemeensc happen. De conclusie
luidde, dat de beveiliging van bijvoorbeeld Euratom, niet all een het screenen
van candidaten inhoudt, maar vooral het voorkomen van steering beoogt
:
H.C weet niet in hoeverre deze gedachte is overgenomen door de verschillende regeringen, maar hij gelooft dat
daarvoor
op een gunstige plek zit.
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PH.D merkt op dat wij onze bereidheid aan het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Buitenlandse Zaken hebben laten weten t.a.v. het verstrekken van gegevens. Daar verschillende landen nog niets beslist hebben, weten wij niet of
de Ministerraad van de Euratom de beveiliging wel zal aanvaarden. Het punt is
al besproken in de Euratom-ministerraad, maar zij hebben het aan de verschillende nationale regeringen ter goedkeuring voorgelegd, die nog niet allemaal
geantwoord hebben. Bovendien hebben wij gesteld, aldus PH.D, dat het ook voor
de beide andere gemeenschappen zou moeten gelden. PE.D gelooft overigens naar
aanleiding van het feit dat men in Brussel zich geen raad weet wat zij met
moeten doen, dat er bij Euratom nog geen sprake is van enig beleid.
Buitenlandse Zaken heeft ons bericht dat :
vertrekt en dat v66r
12 december een beslissing moet worden genomen t.a.v. zijn opvolger, aldus
PH.D. Zij vragen ons of wij zo iemand kunnen vinden.
Buitenlandse Zaken noemt zelf als opvolger een kennis van Minister Luns, de heer
, die gedurende de oorlog met Luns in Lissabon zat. ~
Nefis.

H.B vestigt er de aandacht op, dat als voor 12 december de beslissing genomen
moet worden, wij wel een steen door de ruiten moeten gooien, als wij dit willen verhinderen.
H.B ziet, dat de leider van de Chinese delegatie aan de conferentie in Moskou
heeft verklaard, dat de besprekingen geleid hebben tot de conclusie, dat oorlog inderdaad niet onvermijdelijk is. De Chinezen hebben dus kennelijk op dit
punt toegegeven. Overigens ziet H.B in De Volkskrant een bericht dat uit de
Sunday Times is overgenomen, namelijk dat de S.U. raketbases heeft tegen
Alaska, Japan, Okinawa, Formosa en tenslotte ook China.
Op vraag van H.B zegt PH.BVD, dat de BID-bijdrage voor het Perintrep naar hem
toe is. H.B wilde hier namelijk over spreken met Dr.
. De nieuwe gesprekspartner van het Bureau Oost-Europa is een niet ongeschikte jongeman,
geheten, aldus H.B.
H.B ziet dat Gen. Maj.
naar aanleiding van zijn laatste boek is geinterpelleerd door De Waarheid, hetgeen tot een moeizaam telefonisch onderhoud
leidde, omdat Generaal
kennelijk niet de juiste aanpak kent.

5 december I960.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 6 december I960

l\: PjtgBVb - H.jEff*"- Oy*^-

L
Afwezig :

OVJ en KB/G, van de besprekingen in Washington teruggekeerd, zijn van me
ning dat deze nuttig zijn geweest.

H.B heeft van BAB een stukje van de Deutschland Sender dd. 1? november gekregen, over de voorbereidingen die aan de gang zouden zijn voor een geraeenschappelijke vervaardiging van atoomwapens door West-Duitsland en Spanje.
In dit verband leest H.B uit De Volkskrant het antwoord van Minister Cals
op de vragen over professor Eistemaker voor.
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H, D zou naar aanleiding van wat gisteren gezegd is over de mijnpolitie,
die H.KCP als relatie zou gaan bezoeken, naar voren willen brengen dat
hier de kans aanwezig is dat van de zijde van mijnpolitie c.q. spoorwegrecherche wordt geconcludeerd, dat wij hen als verbinding op gelijke hoogte
gaan stellen met onze politieverbindingen. Hun mogelijkheden zijn natuurlijk anders dan die van de gewone golitie - zij zijn geen inlichtingendiensten - en in de mijnstreek creeer je misschien een ongewenste situatie.
H.C vindt dat
wel degelijk een soort l.D.-functie heeft.
H.D .vraagt of er t.a.v. de taak van de ambtenaar van D niets verandert?
Zodat dus in het geval van deze twee korpsen niet de verplichting bestaat
om de bezoeken die D daar brengt aan H.KCP te melden.
H.B merkt op, dat D blijkbaar de enige is die dit doet.
KB/N2, KB/G, H.B en H.C zeggen dat H.KCP door hen alleen wordt ingeschakeld
als er moeilijkheden zijn en niet voor technische kwesties.
H.B ziet in dat er een zeker gevaar is dat
gaat rondvertellen dat
PH.BVD bij hem geweest is en hem "tot koning gekroond" heeft en H.B vraagt
zich dan ook af of het niet verstandig zou zijn om na het bezoek van
PH.BVD schriftelijk onze bedoeling te bevestigen, zodat hetgeen H.D vreest,
in de kiem gesmoord wordt.
KB/N2 spreekt over de verhouding van de Staatsmijnpolitie met de omliggende
politiekorpsen.
H.D wijst er nog even op dat deze twee korpsen er 2 van totaal ? in Nederland zijn, waartegen PH.BVD inbrengt dat hij voorlopig alleen de korpsen
van staatsinstellingen op deze wijze zou willen aanhalen.

6 december I960.

OCHTEND BESPREKING op woensdag 7 december I960

Aanwezigs j»B«g7D - H>KX - Oyj-"- H,B<- H.<T- H-ff'"- KB/tfAfwezig : H.BVD

Naar aanleiding van de dagstaat van KB/N merkt H.B op dat het een goed
stemmingsbeeld geeft. In die sfeer heeft Paul de Groot blijkbaar enkele
minuten wachten ale uren gevoeld enz. Een uitgebreide rapportage volgt zo
spoedig mogelijk.
Op vraag van H.KA leest H.B de reactie voor in De Waarheid op de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Hazebosch door Minister Cals rond het
geval Kistemaker. Het hoofdbezwaar van De Waarheid is, dat de Minister de
bespreking van het gevaar van het vervaardigen van de grondstof voor atoombommen heeft ontlopen, daarbij verwijzende naar de in opdracht van de
Amerikanen aangehaalde rubricering en verder de bekende geluiden.
H.B leest stukken voor uit De Waarheid van 6 december jl. betreffende de
samenvatting van de resolutie samengesteld na de conferentie te Moskou van
de 81 comraunistische partijen. De bestudering van de berichten over deze
conferentie zal nog heel wat tijd vergen en zal tot interessante conclusies
kunnen leiden.
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7 december I960.

V.
OCHTENDBESPREKING op donderdag 8 december I960

Aanwezig: ra«JBYD - R*& - H-rfT- H-.-tf- H.B<.
Afwezig :

Op vraag van PH.BVD deelt KB/N2 mede, dat de stakingen tot nog toe een
spontaan karakter hebben en dat van een rol van de communistische organisaties nog niets is gebleken. Wei is bekend dat de EVC morgen pamfletten
zal verspreiden.

PH.BVD heeft gisteren een lang gesprek bij de heer Burger gehad en met
hem gesproken over:
bet "enfant terrible"
GOEDEART
emigratie, naar aanleiding van klachten die bij de heer Burger waren
binnengekomen.
PH.BVD zal over dit gesprek een verslag dieteren.

PH.BVD deelt mede, dat in het Algemeen Handelsblad van 6 december I960 ruim
drie kolommen besteed worden aan de CELLASTIC-af fair e.

H.D heeft bezoek gehad van de heer
van Buitenlaudse Zaken', die hem
om documentatiemateriaal vroeg op het gebied van Russische koopvaardij en
visserij. H.D kon hem daar niet aan helpen, maar heeft hem enkele mogelijkheden om deze gegevens te krijgen, aan de hand gedaan.

8 december I960.

ft \l
OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 deceiaber I960

Aanwezig: PH^fflMJ- -. forfA - gjWVpdT- H.lf- HrfJ^l KB/tf- KB/fe
Afwezig :

KB/N2 deelt mede, dat Henk Hoekstra iemand heeft gepolst of hij vrijgestelde wilde worden voor het landelijk werk van de partij. Men had wat
meer geld gekregen en wilde dit daarvoor nu gebruiken. Pit is in tegenstelling met andere bezuinigingsmaatregelen van de C.P.N. op het gebied
van beh.uiz.ing, aldus KB/N2.

PH.BVD krijgt vanochtend de heren
en
over de Kalro-zaak
bij zich. Zij zitten kennelijk in de piepzak, aldus H.C.
H.D vraagt of ale er een D-aspect aan de orde komt, PH.BVD dit met DOB1
wil afhandelen, daar PH.D en hijzelf bezig zijn.
H.B ziet in de pers dat in Utrecht wordt doorgestaakt* Hoofdinspecteur
kan er geen communistieche leiding in ontdekken. Op zichzelf is
het toch merkwaardig dat dit door gaat, aldus H.B.
KB/N2 merkt op dat in het NW een paar ontevreden elementen zitten. :
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H.KA doet mededeling van de besprekingen
en C. Een van de
onderwerpen was de concept circulaire die voor de posten bestemd is en waarin medegedeeld sal worden in hoeverre buitenlandee vertegenwoordigingen
vrij in Benelux gebied kunnen circuleren (notulen 17-11-1960).
In net begin wordt gezegd dat niet-visumplichtigen vrij kunnen circuleren.
Vervolgens komt de passage voor de IJ.G.-landen. Ten aanzien van Russen en
Roemenen is een speciale opmerking toegevoegd, dat zij van hun voorgenomen
reis hebben kennis te geven.
Op vraag van PH.BVD zegt H.C dat zij tot nog toe toestemming moesten vragen
in Nederland, maar dat wij zijn gedevalueerd naar de Belgische situatie,
waarin alleen mededeling werd gevraagd.
H.EA gaat verder met te vertellen dat onder deze bepaling de diplomatieke
vertegenwoordigingen van Rusland en Roemenie vailen, de vertegenwoordiging
van de Sowjet export, Tass en Intourist (de laatste is in Belgie en Nederland geaccrediteerd en reist veel been en weer).
Zij zullen verplicht worden hun route op te geven tot hun plaats van bestemming. Wat Belgie betreft, als zij naar Brussel willen, moeten zij bier melden dat zij uit de zdne gaan en bij de Belgische ambassade melden om te zeggen dat zij in hun gebied komen. De ambassade moet het dan doorgeven aan
Brussel* De termijn wordt 2 x 2*f uur van tevoren; de Belgen hadden 1 x 2 ^ uur,
zodat dit wordt teruggedraaid.
De vertegenwoordiging van de Aeroflot is ook onder de bepaling gebracht.
De Sabena-man in Moskou wordt duidelijk aan allerlei verplichtingen onderworpen en nauwelijks als een fatsoenlijk mans behandeld.
Wij hebben indices dat de Aeroflot-man hier, een inlichtingenman is. H.C
deelt mede, dat Buitenlandse Zaken steeds geweigerd heeft zich hier achter
te scharen en zelfs nooit officieel heeft willen verklaren hoe zeer de KLM
aan beperkende bepalingen onderhevig is in Moskou.
Dit is omdat de KLM zware druk uitoefent op Buitenlandse Zaken, aldus KB/G.
Na discussie is men het er wel over eens, dat het altijd in ons voordeel is,
de regeling ook op de Aeroflot vertegenwoordiging toe te paseen, daar het
preventief werkt en KB/G gelooft dat de Russen het zeer normaal zullen vinden en het er de KLM niet moeilijker om zullen maken.
H.C weet niet of het nog haalbaar is nu de zaak al voor 3/4- is verknoeid.
OVJ merkt op dat wij de Russen dus eigenlijk dankbaar moeten zijn dat zij
onze diplomatieke vertegenwoordiging in Moskou en de KLM aldaar beperkingen
opleggen.
De Belgen hebben een zdne ingesteld van 40 KM rondom Brussel die dus niet
grenst aan onze zdne of de grenzen met Luxemburg en Frankrijk.

H.KA kondigt aan dat dinsdag na de ochtendvergadering de afdelingshoofden
zullen worden uitgenodigd te zullen spreken over het CBBA. advies.

9 december I960.

OCHTENDBESPREKING

op zaterdag 10 december I960 ,

Aanwezig: PH^gflfr (gedeeltelijk) - H^KA"'- Qyt<. H,*""Afwezig :

KB/N2 vertelt dat de conferentie in Moskou blijkbaar zeer vermoeiend is
geweest, want maandag heeft Paul de Groot een vergadering van net partijsecretariaat voortijdig moeten afbreken. Hij had zoveel stormachtige discussies meegemaakt, dat hi3 nog steeds doodmoe was.
KB/N2 ziet enkele interessante rapporten over de Hoskouse conferentie tegemeet.

PH.BVD deelt mede dat de heren
en
hier zijn geweest over de
post Kairo. Van de zaak tegen juffrouw
blijft niets dan een twi 3 f elpunt over en de etralenbundel verplaatst zich van haar naar andere mensen
van de post, die duidelijk contact hebben met de Egyptische Veiligheidsdienst. Slechts een persoon is hier vrij van, maar die wordt dan ook beschreven als goeddeels dood. De voorlopige oplossing is dat de tweede man, die
wordt overgeplaatst naar Kaapstad, tevoren hier komt en dan op doorreis naar
Kaapstad in Kairo nog enige vragen stelt*
Het is PH.BVD opgevallen dat de heren van Buitenlandse Zaken langzaam maar
zeker helemaal in ons straatje komen en zelfs
heeft met zoveel woorden gezegd dat hij dergelijke zaken zeer nuttig vond.
PH.BVD verlaat de vergadering.
H.B toont een J>/k bladzijde groot artikel in De Waarheid als reactie op hetgeen het Algemeen Handelsblad over de zaak KISTEMAKER heeft geschreven.
De Waarheid is de heer
ongetwijfeld zeer dankbaar dat hij de levensduur van de campagne op deze manier heeft verlengd.
Een nieuw aspect is dat De Waarheid het Handelsblad in de schoenen schuift
de Oproep voor Cellastic
geplaatst te hebben.
H.B ziet dat De Volkskrant het hele verhaal van de spionage van de bode van
het Duitse Innenministerium,
, beschrijft.
Verder ziet H.B in De Volkskrant een flink artikel over het telefoonafluisteren door de Surete in Frankrijk.
Men zegt dat de Fransen hier helemaal niet geheimzinnig over doen.
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H.KA brengt het volgende ter sprake, waarover hij gisteren met PH.C van gedachten heeft gewieseld.
Met de Belgen is afgesproken, dat alles op het gebied van Russische vertegenwoordigers, Ambassade, Intourist, Tass, Aeroflot etc., zoveel mogelijk
gelijk geschakeld zal worden.
Wij zijn echter nog niet tot een beslissing gekomen over de categoric van
de Russische technici, toezichthouders, mensen die hier tijdelijk voor een
bepaalde job aamrezig zijn, bijvoorbeeld bij De Schelde, of over enige tijd
bij het project in Limburg (notulen 2>-8-1960).
In de discussie wordt er op gewezen, dat deze lieden geen diplomatieke statue, maar meestal wel een dienstpaspoort hebben. Buitenlandse Zaken die de
zdne aanwijst zou deze mensen hierin kunnen betrekken, terwijl zij tevens in
de plaats van hun tewerketelling kunnen verblijven. Een tweede mogelijkheid
is dat hun bewegingsvrijheid wordt beperkt tot een zdne rondom de plaats
waar zij werken, bijvoorbeeld het eiland Waleheren, de provineie Limburg.
H.C gelooft, dat Buitenlandse Zaken tot dit laatste moet overgaan, samen
met de Vreemdelingendienst. Als zij het hun toegewezen gebied willen
- verlaten -
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verlaten, zal de Russische Ambassade dan toestemming hiervoor moeten vragen
bij Buitenlandse Zaken. Als wij hen in de gewone zSne zouden toelaten, gaan
zij zich beschouwen als lid van de handelsvertegenwoordiging, waar zij niets
mee te maken hebben.
Besloten wordt de door H.C voorgestelde regeling aan Buitenlandse Zaken
voor te leggen.

10 december I960.

OCHTENDBESPREKING op maandag 12 december I960
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Aanwezig: PH»BVP - 1-L^A. - QJW - Sii - H*tf- H.lfAfwezig : H.JBVTT

KB/N brengt In het kort verslag uit van zijn besprekingen in Washington,

2.

6.

Op vraag van PH.BVD zegt men dat behalve in De Volkskrant het artikel over
KNIPP ook in de NEC en De Telegraaf is verschenen.

- 2-

Op vraag PE.BVD zegt H.KA dat de in de laatste passage van de notulen
van zaterdag genoemde Benelux-kwestie reeds aan Buitenlandse Zaken is
voorgelegd.

H,B ziet dat De Waarheid kennelijk een campagne a la
is begonnen tegen oud-Minister Hofstra.
H.D vraagt of dit soulaas voor
betekentl
H»B ziet dat
* gezegd heeft dat van Nederlandse zijde niet is ingegaan op de Amerikaanse eis net ultra centrifuge project geheim te houden
In Duitaland is het wel geheim.
H.B deelt mede, dat er hardnekkige geruchten zijn, dat voor het volgende
voorjaar een nieuw congres van de CPSU zou plaats vinden. Wij zetten hier
een vraagteken, aldus H.B, omdat indien het waar was, de thesen intussen
al bekend hadden moeten zijn gemaakt. Een verdere aanwijzing die er tegen
pleit is, dat de vergadering van het Centraal Comiti van de CPSU van
I? december een maand is uitgesteld*

- 3-

De CBBA-vergadering zal dinsdag om 9*30 uur plaatsvinden. De KB's worden
geexcuseerd.

12 december I960.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 december I960
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Aanwezig: PjUjgtfb - H.
Afwezig $

H.D brengt een brief ter tafel van de I.D. Arnhem in verband met
.
Dezeblijkt zich te verbazen, dat hij uit Nederland weg moet in verband met
zijn politieke antecedenten. Bij zijn sollicitatie bij Euratom was hem
hier nooit naar gevraagd, dan zou hij openlijk hebben toegegeven dat hij
CP-lid was* Overigens waren zijn vader en grootvader ook al lid van de communistische partij geweest en alle personen van enige betekenis in Bologna
waren dit. De heer
vindt Nederland geen democratisch land, waar
zo iets mogelijk is. Wat betreft de Euratom, deze mocht zich wel eens goed
in acht nemen tegen communistische infiltratie, want op een internationale
Euratom-conferentie in Copenhagen had hij professor
van het
bureau voor kernonderzoek in Italic ontmoet, die eveneens communist is*
H.D vraagt zich af of het zin heeft dit laatste mede te delen aan BuitenIan dse Zaken en Algemene Zaken.
Na discussie gelooft PH.BVD dat het geen kwaad kan dit te doen.

H.D zet desgevraagd uiteen, dat deze zaak beschouwd moet worden als een
soort non-grata verklaring, maar dat het beveiligingsbureau van Euratom
hier niets mee te maken heeft.

H.KA heeft een CO met een brief van een Delfts student waarin deze vraagt
welke gevolgen het aanvragen van visa voor de DIE, Polen en USSR kan hebben
voor een eventueel later te verkrijgen visum voor de V.S.
Hoewel onze gedragelijn in dergelijke gevailen wel eens wisselend is geweest, en wij bijvoorbeeld t.a.v. de Wereld Jeugd Festival-gangers dezen
naar de plaatselijke politie hebben verwezen
, waar dan

- een -
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een aantokening van het reisdoel werd gemaakt, wordt besloten niet af te
wijken van de laatstelijk gevolgde gedragslijn (notulen 20-4-196O), namelijk betrokkene te antwoorden dat dit een zaak is die hij zelf moet weten.

13 december I960.

OCHTETOBESPEEKINQ op woanadag 14 daoaabar I960

Aanwasigs H>ar- <&*<• ?£'- 1/4" -

ZJf-

Afwasig s E»JVSr - FH»SfD

irfiTiii i-i-
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H,KA daalt aada, dat wij glataraa aaa goada baurt habban gaaaakt taganoTar
da Sacratarie-Ganeraal, Klokalag rijf uur balda dasa aaaalijk op Bat Tarsoak - aaaaaa Ifiaiatar Baarmaa - ea Inlichtingen oTar da "Soeialiatiacha
jaugd Tan Kadarlaad", walka Taraaigiag giataranaTond in Kraanapolakl aan
bijaankoaat aou habban, waar aan Balg hat woord sou Toaraa orar hat Kongo
Traagatuk. Qasian hat fait dat H«B nog aanwasig waa an aaa da touwtjaa koa
gaan trakkan, ia hat galukt Dr.
latar tarug ta ballaa aa ham da oaa
bakanda gegarane orar dasa bawagiag Toor ta lasan, hatgaaa kaaaalijk aaa
goada iadruk maakta*
Eat batraft hiar gaaa oonraniatiacha orgaalaatia, maar wal lloka-aztraaB,
waaria linkaa P*T*d.JL»-liadaa aioh »at SWP, PSP aa HOP aeharaa oadar da
lauze van "aati-militariatlach, aati-raaaaadiaorimiaatia, anti-hat zandan
Tan troapaa aaar Miauw Oninaa11 - aa Toor BOTar naa kaa Taatatallaa walnig
pro-lata.
EB/R daalt Tardar aada dat daaa eaak nat gaatart ia an hat aog gaan groot
gaialaehap ia«
H»KA daalt Tardar mada, dat Minister Baarman aaatragalaa oTarwoog, gaaiaa
hat fait dat aaa bultanlandar aaa lacing aou houdan.
H.B Tlndt ar aiata OTar ia da para*
H«KA. daalt aada, dat PH.BVB bij da haar Tan Tuyll ia gawaaat aa haa da aotaa
Tan BAB OTar hat gaaehil China - Bualand haaft oTarhaadigd. PH«BVD haaft
gaeagd dat wij aiat so kunnan doorapalan aat gaaarkta kaartan. Dat hij daaa
nota^San da haar
koa lataa laaan, want dat hij ar Tan op aaa kaa, dat
hatgaaa wij daaria praaantaraa, waar ia. Da haar Tan Tuyll raagaarda hiarop
•at ta saggan dat da aaak bij
o.a. al aiat aaar ao swart - wit lag
aa E.B daalt daagaTraagd aada dat BAB Tarteld haaft dat da laatsta kaar dat
hij haa aprak, hat Buraau Ooat-Suropa al so Tar waa dat sij saidaa dat ar,
sij hat oabalaagrijka, taganatallingan baatondan tuaaan Rualand aa China.
Da haar Tan Tuyll sou da raactia dia hat atuk aldaar ta waag brangt bij oaa
bakaad aakaa, aldua E.KA«
KB/H Tartalt bij da aadadaliag OTar da uitlatiagaa Tan Paul da Oroot soala
in sijn dagataat waargagaTaa ia, dat hij door aan aadawarkar in da Mataal
wordt tagangaaprokan. Daaa sagt namalijkt dat da warkgaTara Tan aaa aaatal
•at naaa ganoemda badrijTaa, 3 tot 5# loonaTarhoging habban baloofd, ook al
ataat da ragaring ar aiat »aa ia* Hiarop ia daa ook da ruat ia da aataalbadriJTan waargakaard* Hoa da warkgaTara dit praeiaa daakaa ta doaa aa hoa
hat ataadpuat Tan da ragaring ia, ia aan groot Traagtaken, aldua KB/H.
H«B naaat aan dat Paul da Groot aaa baatja achtarloopt - dat da warkgaTara
. toeh -

toch Terhegiag wlllen geTea, heeft al in da couraat geataan. Verachillende
werkgeTera atellea zich op het atandpuat dat aij wel eeaa willen zlea
krachtena welk recht de regerlng denkt hier let* tegen te kunaen doen.
KB/H heeft Terder geprobeerd t« aaalyaeren waaroa de atakiagea juiat la
Utrecht BO herig sija geweeat. De coneluaie ia dat de arbeidera la Utrecht
het maaaa oatalag bij Werkapeor
la 1959 nog alet Tergetea Bijn. De binding net het bedrijf la Utrecht la hlerdoor geheel rerlorea gegaaa. Yerder dat 300 arbeidera ran het Jtaaterdaaae bedrijf tegen
hua Bin aaar Utrecht aija oTergeplaatatt waaroader echte kaakeraara Bittea, die geaoeg hebben van het op en aeer reizen, Bich beklagea dat Bij
geea oatalag knaaea krijgea ea de aaderea opruiea* KB/fc sal dit op achrift
gevea, aodat B het ereataeel Toor Sociale Zakea kan gebroiken.
KB/tt geeft het GO orer de Delftae atudeat (aotulea giaterea) aaa E*E1 terug
•et Terzoek OB routine afdoealag*

H«Brleeat alt De Waarheid Toor
K«L*M« uit de Verenigde Statea
feaaor Qoadaait tot intrekking
afgehaald door juffrouw
H*C heriaaert sich de naam

dat profeaaer Ketelaar Baterdagaorgea per
la teruggekeerd,wwaar hij sou trachtea proran Bija yerklariagen te brengea," Hlj werd
»
uit de artiatieke wereld.

I*D heeft op Eeonoaiache Zakea geaprokea »et de defeaaieTOorbereidera, »et
betrekklag tot het Tersoek Tan de heer
ran de Beasiae ea
Petroleum EaadelaBaatachapplj la Aaaterdaa (notulen 3»12*1960). H*D had
toea al geaegd, dat hlj eerat bij Econoaiaehe Zakea sou laforaerea of men
het bedrljf ran geaoeg belaag road o« daarroor beTeiligingaaaatregelea op
touw te settea.
De herea Tan Sconoalache Zakea hebbea giaterea au Terklaard, dat dit aiet
het geTal la* De Perala Teatlgiag heeft Troeger vel op de Xa aleutelptintenlijat geataan, aaar bij de hersieaiag die aedertdien heeft plaatageToaden la
er Toor Ecoaoaiache Zakea geea aaaleidlag geblekea ea de aaaterdaaae Teetiging Toor eea peraonele beTeiligiag la aaanerklng te doea koaen. Vandaag de
dag siet aea de Beasine ea Petroleua Eandelaaaataehappij alet aan Toor eea
bedrijf vaarop aea ia bljBondere oaataadigheden BOU terugrallea Toor gedwoagea aaatregelea tea behoeTe Tan de energieTOoreiening. H«D heeft geaatwoord dat hlj dan ook aiet Tan plan ia Bich aoeite te gaan getrooatea
Toor dit bedrijf ea dat hlj dit aaa de herea BOU aededelea* Hleraee Terklaarde Ecoaoaiache Zakea Bich aecoord ea aogaaala seidea Bij dat sij het
bedrijf ia bijBondere oaatandlghedea alet sullen aedlg hebb»av behalTe Toor
het Torderea Tan de Toorraad,
H.D sal nu due aaa de Benslae ea Petroleua Handelaaaatechappij gaaa aededelen dat vij geea aereealag Toor hen BUllen Terrlenten.
Het bedrijf had Bich Toorta tot de politie laaterdaa gewead, die alle
aodige bijatand had toegezegd bij het aagaaa Tan het peraoaeel. Zij warea
Tan plan Bich tot de politie Botterdaa te wenden en haddea zich reeda Tan
de bijatand Tan de Bijkapolltie te Water Tersekerd*
H»D wil au la oTerwegiag geTea deae drie politie iaatantiea aan te achrij*
Tea ea te Beggea dat wat betreft de rijkaoTerheid er geea belaagea bij de
Benzine ea Petroleua Haadelaaaataohappij liggen, die beTeiligd aoeten wordea, dua la de sin Tan "het ia aaar dat U het weet, aaar belaagea Tan het
. land -

land Bitten or niet ia",
H,H. nerkt op, dat mocht do plaataelijke politic dan toeh nog screening
willen Terrichten, dit t«r beoordeling van de plaatsolijk* overhoid Btaat*
Men is hot or orer eeno dat dit eon intereseant Yoorbeeld is tor boBproking
van do nota ran oonviBBariB
op do a.s* I«0«-Torgadoring«

doooBbor I960.

op donderdag 15 dec ember I960

Aanwezigl PJUBTO - B>tt - QV7 - B>B - BV<f - a*tf"- KB/Q - KB/N
Ifwesig : JUJV*

•fc««MM»

EB/H rertelt dat op het Moment een uiterat intereaaant rapport bij B in
bewerking is, waarin Xheua de Vries sijn indrukken geeft orer het congres
In Moskou. De Toornaamate punten worden door KB/H medegedeeld. Het rapport
TOlgt t.S.t.

H.B stelt sich Toor dat wij omatreeks half januari een aparte rapportage
OTer dit congres laten uitgaan.
H.D merkt op dat alleen al het felt dat ran praetisch alle partisan de
eerste aeeretarisBen een maaad lang in Moskou hebben rertoefd, een bewijs
IB Toor het oagelooflijk grote belang dat aan de«e conferentie IB geheeht.
PH.BvR wil met H«B de dlatributie beaprekea*

E.KA deelt mede dat KA2 terng la van de Benelux-Tergaderlng, waar geaproken
is OTer de coneept-circolaire die roor de poaten bestead is en waarin medegedeeld sal worden in hoererre buitenlandae Tertegenvoordigingen rrij in
Benelux gebied knnnen oirenleren (notnlen 9 •& 10 deoember I960). Het giag
erom velke inatanties geaeht warden tot dit geselacnap te behorea en men
ia in Brnaael een heel eittd met ona meegegaan, Toor sorer het aangehaakt
kon worden aan de Vertegenwoordiging, ook roor tijdelijk peraoneel* Sowjet
Xkport en Intouriat Tallen er sender meer onder; voor Taas ia een aparte
regaling* Jteroflot yalt er niet onder en de heren in Brussel hebben niet
meer gerept over hetgeen bij de roorbeapreking door de Belg was medegedeeld OTer de achandalige behandeling Tan de Sabena-Tertegenwoordiger ia
Hoakou* Oase JLeroflotyertegenwoordiger blijft due deselfde Trijheid behouden welke hij reeda genoot* Er is eehter wel OTereengekomen dat hij alanog
kan worden aangepakt bij de minate aandaiding dat er lets niet suiver sou
sijn*
Haar aanleiding Tan hetgeen giateren OTer de Beasine ea Petroleum Handelamaataehappij ia medegedeeld* Traagt PH*BVB aan H.D wat Toor ona het oriterium ia. In het KB ataatt Titale en kwetsbare bedrijTea. Een bedrijf behoeft dus niet Titaal te sija om Toor beyeiliging in aanmerking te komen.
H.D set uiteea dat onse eigen criteria TOlkomen afhangen Tan wat de betreffende Minister segt. De lijn, ook Tan de afdeling Inwendige Teiligheid ia,
dat ten aansien Tan beTeiliging er enige rerantwoordelijke Miniatera sija,
die eerat moeten seggea waar het om gaat ea ia welke mate. Op rraag PH.BVD
segt H.Dt dat dit behalTe de Miniater ran Eoonomiaehe Zakea de Miniatera
Tan Landbouw, Sooiale Zakea ea Defeaaie sija ea in sekmre sin (bijTOorbeeld
Port Security of de bereiligiag Tan de Central* Direotie Binnenlanda Verroer) ran Terkeer en laterataat* Ben lijst met 800 bedrijren ia geproduceerd, waarraa gesegd ia dat 50 tot 60 roor bewaking ea beTeiliging in aanmerking sullen komen* Ma de Miniater die het weten kan en die de regeringaTerantwoordelijkheid draagt, tot de coacluaie komt dat roor bedrijf X.
- maatregelea -

- 2aaatregelea roor bewaking en beTeiliging niet nodig sijn, sou H.D dit ale
richtlijn Toor de BVD in aanaerkiag willen aeacn.
PH.BVB vll nietteain dat wij once eigen criteria stellen* Wij hebben andere
saken in ena charter, tea aansien waarran wij het eriteriua self bepalen*
Zo aakea wij uit, wie "Met Hederland berriende aogendheden" sijn. PH.BVD
neemt aaa dat indertijd TOOT ieder bedrijf een considerana/tf geweest is*
H.D Terwijst Toor de historic naar H.B en H*0*
H*B deelt aede, dat wij begonnen sijn indertijd self een proTisorische
sleutelpontenlijst te oaken, aamen act de Tcrtegenwoordigers ran ecu aantal
ainisteries* Dit was geen perfecte lijat, maar aanaerkelijk korter dan die
Tan nn, ongereer 150 bedrijTen* Later is aen aeer officieel oTcrgegaan dese
lijst aan de orde te stellen en hebben wij getraoht ons te eonformerea aaa
die aicuwe opset. Men hield dese echter geheia ait angat dat wij al die bedrijTen souden gaan bereiligen* rooral de Minister ran Binnenlandse Zaken,
oadat het geld son keaten en oadat het terug son slaan op de aotiviteiten
Tan Mijnlieff* doordat men Tan beTeiliging Tan self op beacherming koat*
Men heeft ona due die lijst Terstrekt onder de eonditie, dat wij aooit tegen
enig bedrijf souden seggens "Wij komen bij TJ oadat 7 op de aleutelpuntenlijst ataat" (notulen 19*8*1960).
PB«BV9 aerkt op dat het niet alleen gaat oa ritale, aaar ook kwetsbare
bedrijTca en Traagt wat Tan dese laatate categoric de lijst is*
H.D wijst er op, dat er NTitaal in kwetsbaar" staat in het KB. Wij hebben
wel ecus gesegd ten aansien Tan de koopraardij, dat dese ritaal, aaar aiet
kwetsbaar ia, eadat het het best Tcrspreide bedrijf Tan Hederland is.
H»B Tertelt, dat het begrip kwetsbaar nooit erg uit de Terf is gekoaen* Hij
heeft daarToor nog wel eena aoeite gedaan, oadat hij naaelijk de lijst Tita^
le bedrijTen wilde inperken door Tan de Titale bedrijTen de niet-kwetsbare
bedrijTcn af te trekken. Met kwetsbaar is niet bedoeld de kwetsbaarheid Tan
het land, de Staat of de saaealeTing, aaar dat het bedrijf self kwetabaar
is* Vroeg aen echter t teehniach of politick kwetabaar? «• of hoe kwetsbaart,
dan dook icdereen voor dese Tragen weg. Bet Tiel E*B boTcadien op, dat bijna
nieaaad het wiat.
PE.BTD onthult dat hij dese Tragen stelt, oadat wij althans een eritcriua
aoeten geTen ale wij straks Tragen Tan de politic krijgcn*
E*O scgt nogaaals dat wij once criteria Tan dc Ministers krijgen* Als een
Minister een saak in dc Algcaenc Terdcdigingsraad heeft toegeacten gekregea en hij Tcrklaart dat hij cr niets aan doet, dan is het Toor de BVD wel
erg aoeilijk oa hicrtegen in te gaan* Het is Toor dc OTcrhcid Trijwel onaogelijk oa in een hock ccn instantie te latca bealisacn* als in een anderc
hock dc instantie die er ace tc aaken heeft, niet Tan plan is icts op dese
beslissing te gaan doen« H*D gelooft dan ook dat wij op eea gcgeTcn aoacnt
aoeten seggens: "De hcrca hebben in hun wijsheid bcslist"* Als wij het act
die bcslissiag dan niet ccns sijn, kunnen wij nog traohtcn betcrc arguaentcn op) tafel te leggen» aaar anders is het adTies Tan dc Minister bindcnd*
Daaroa is H.D erg sorgruldig oa in dese saak duidclijk dc leiding aan
Eoonoaisehc Zakea te gcTea*
PC«BTD haakt aan op hetgccn gistcrcn gesegd is dat "aocht de plaatsclijkc
politic dan tooh nog screening willen Tcrriehtcn, dit tcr becordeling Tan
de plaatselijkc Orerhcid staat1*. PH,BVD acaorccrt dat wij ecus tegen dc
politic laersfoort gcsegd hebbens Als jullie willen beTciligcn, aoeten
jullic het self weteo*
H*D Traagt sieh af of cr rcden Tcor dc politic is wil tot aaatregelcn Tan
beTciliging oTer te gaaa als de betrokkcn Minister hier geen aanleidiag toe
sict.

- 3-

Man spreekt orer het aspect dat da politic valiswaar ean aigan baToagdhaid
haaft, aaar dat «ij aeraaniag in orarlag m«t da plaatsalijka autoritaitan
tan dala op grond Tan onsa gegarana sou doan. Vaorta koat tar apraka da
antatallanda aaniar Tan gagaveaa doorgaTan, waarop da aTaluatiaeoaaiaaia
bij da I.D.'s ia gaatuit.
H.D apraakt oTar da nota Tan X42t waarin hij aan oakaaaa ia tagangakoaian
Tan da Hiniatar Tan Binnanlandaa Zakan, dat da gegevena Tan da plaataalijka
politia niat aan dardan Taratrakt aogan vordan* Ala wij da politia hiar ha
toaatavaing toa geran, ondargraTan wij da»a rag*ling Tan Binnanlandaa Zakan«
H*KA sagt in dit Tarband dat dat gaan Van kraoht xijnda ragal maar is an
•amoraart het baTailigingabalald Tan da A«K*U« in Amhaa, dat uitaluitand
plaataalijk gabaurt*

15 daeaMbar

OP VRIJDAa 16 DECEMBEB OBEN OCHTENDBESPREKINa OEWEEST

OCHT2HDBESPHEKI1KS op saterdag 17 dece»ber I960

Aanwecigt PH,BWT - E.f*'- OjW

H«J<- f^*- PH*C"- KB/^- XB/fr

JCfvesig :

Op 16 deoember orerhandigde PH»BVD aan H»B> een periodiek genaamd
"Association Internationale de Presse pour*l*itnde des Problemes d*outre-

ner".
H«B sal laten nagaan vat dese erganisatie rooretelt.

FE*BVQ en H«B sijn tevreden orer de voorbespreking Tan gisteren Toor de
I«D.«Yergad0ring. let is gebleken koe nuttig het is dat eens gekeken wordt
wat de polltie doet met naar en onse gegerena*

- 2-

FH*BTO laaat dria talagraaaaa Toor van oasa Tartaganvoordigara la
a) Balgrada, b) Barachau, e) Moakoiu
Belgrade ziat ia da Tarklariag aan aaar Toraa koaan Tan da Chiaaaa lijn
•n Tolg*ne de Je«go«lav«a sal Chro«st«j«r in toaneaend* aat* rakeaiag
ao«t«n houd«a aet China* Het V»st«n sou goad dean aaa aaar eoapala houding
aan ta neaauf wannaar da ondarhaadalingan aat Rnaland wordan harrat, ald«a ia da JoagoslaTlacha opinia*
In Waraehau wordt atark da nadruk galagd op da Tradaliaranda gaaat ran da
rarklaring* Da para haaft opdraeat da idaologiaeha strijd Bnaland/Ghina
doed ta swijgaa* Da Waatalijka waarnaaara aian in da rarklariag aan orarvinniag van Ghraaatajor. Da Japanaa aabaaaadaur daaraatagaa aaant dat hat
oagakaarda hat gaTal ia aa Tolgaaa haa sou Chroaatajov aaar swak staan.
In hat talagraa nit Meakou wordt Tooral da aaadaoht garaatigd op da gaeondhaid ran Ghroaatajor* Hiaraaa wordt ook hat uitatallan ran da rargadaring
Tan hat Gantrala Coaiti toagaaehraTaa*

17 daoaabar I960

OCHTENDBESPBEKDra op aaandag 19 deeeaber 1960

Aanwesigt $B£&VD - OWJ^- 1** ~
Afwesig t HgB3>y - R.JCS

KB/R doet aededeling ran uitlatingen Tan Hoekstra over het conflict
China - Busland, welke hij deed rS6r de terugkoast van de delegatie uit
Moskott. De Sowjet Unie was Tolgeas Hoekstra in alia opzichten de aeerdere
ran China. De Sowjet Unie heeft een prestige in de wereld en niet China,
aldus Hoekstra* De lijn kon echter intern in de Sbwjet Unie niet »eer 20
strak gespannen eijn, oadat het Tolk dit niet meer BOU neaen.
Wat wij internationaal te danken hebben aan het prestige Tan het Internationale comanisae, hebben wij te danken aan de Sow jet Uaie. De aacht Tan
het eomuniatisehe blok berust niet alleen op vilitaire kracht, aaar ook
op goodwill. De reden waarom China deze bonding aanneeat is dat Bij niet
langer intern als kwajongen behandeld wil worden en sij eist Tan de andere
socialistisohe landen Tergaande solidariteit bij het streTen naar deze erkenning*
Verder Terklaarde Frits DTagstra?
dat MA.O oorlog wil,
dat oorlog onTermijdelijk is in de ogen Tan China en de kapitalistisehe
landen*
H.B aerkt op, dat het enige wat hiemit te eonelnderen Talt is, dat op dit
niTeau nu tooh oTer het geschil gesproken wordt.
KE/Q Testigt de aandaeht op het bericht in de pers dat de douane-reeherche
een ondercoek doet naar een geTal Tan kobaltsmokkel naar Oost-Duitsland*
Twee Bogenaaade lifters Bijn aan de grens in Liaburg gearresteerd, terwijl
de auto aet chauffeur is doorgereden* Bin Tan de "lifters" bleek bij
fouillering / l^.OOO*— op zak te hebben. KB/0 wijst er op dat kobaltsaokkel een onderdeel is Tan de HFS
*
" e n Tersoekt H.C hier
aohterheen te willen gaan, oadat wij aoeten aien dat wij bij het Terhoor
koaen. Daar de arrestatie donderdagaTond heeft plaatsgeTonden is hier wel
enige haast ae«.
H.C heeft nog geen aelding doorgekregen, aaar sal er so spoedig aogelijk
werk Tan aakea.
FH.BVD heeft OS geXntrodueeerd Toor dinsdag bij Dr.:
zegd dat
bij de hand aoest zijn.

en er bij ge-

Op Traag Tan PH»BTO zegt H«B. dat hij BAB sal Tragen wat hea bekend is OTer
de "Association Internationale de Presse pour 1'itude des Frobleaes
d*outre«aerlt.

19 deceaber I960.

OCHTENDBESPEEKIHG op dlnsdag 2O d«e ember I960

/7

Aanvezigt PH.BTD . HJCJL - OJf^Afwesig : H.JP9

PH.BVD h««ft Koloael
; giaterea bij lich gehad, wleas tljd b«p«rkt
was* To«a PH«BVD rla d« beveiligiag «a de Mijapolitie kwam te sprekea erer
de Spoorwegrecherche( reageerde Kolonel
hoegeaaaad niet*
la de aieroprolgeade dlacossie is »ea het er over eeaa dat de Spoorwegreoherehe het duidelijk aaastuurt op eea saneawerkiag vet 02* Zij hebben
dan ook van oadaher Tele raakpunten, eoals de afdeling Vervoer Tan de
Qeaerale Staf en de genie*

Tea aanzien Tan het "statuut VOJS> - BVD heeft PH.BVD geeegd dat hij graag
sou horen wanneer dit in'de uitToering aoeilijkheden blijkt op te leTeren.
Want er aoeten ernatige beswarea >ijnt »il Teraadering in het Statuut komen. Daar het proefjaar 1 april 19&1 afloopt heeft PH.BVD due het eerste
balletje hieroTer opgegooid, dat hij apoedig door een tweede cal latea
Tolgen.

- 2-

H.B aiat la da eourant aaa barieht dat alar in Nadarland aaa gasprak aaa
da gaag ia orar gaaaiahoudiag Taa hat karaondarsoak. Bij hat intardaparteaentaal orarlag diaaaaagaaada is ook contact opganoaan mat Duitaa ragaringainatantiaa, dat achtar uitslaitaad aaa oriaatariag taa doal haeft. Da
Daitaara sija Taa plan hat projact gahaim ta houden, aaar da Hadarlaadar*
vijean ar op dat dit aiat autoaatiaeh batakaat dat hat ia Hadarlaad ook gahaia cou blijTan. Man wijat ia dit varband op da Tarachillaade aaaaeaa dia
bij rubric ering mogalijk zijn. Ook da barailigiag van ta rarlanaa pataataa
kont tar spraka.
H*D,'a coaaaataar ia, dat hiar daidalijk op hat goada punt ia galuiatard.

H»B- wil raraaldaa dat
Taa da BVG Taadaag aaa basoak braagt aaa
L, dia Tolgaaa Paul da Oroot Tala notitiaa haaft zittan aakaa op da Koakoaaa eonfaraatia.

- 3-

20 dece»b«r I960.

OCHTENDBESPREKIMS op woenadag 21 december I960

aanwezig:
Afwezig :

- <pW - Hylf - H^K"- ErfB -

KB/N deelt aede dat coaaiasaris
op de I.D.-Tergadering Tragen eal
stellen naar aanleiding Tan het optreden van de Engelse T.U.C.-spreker
op d« studiedag op 15 januari 1961 (KB/N dagetaat),
E.B heeft hier e«n tijd geleden ov«r gesprok«n vet
«n beloofd h«a
Tan Ineidentele gevallen op de hoogte te brengen*
stelde zich toen
op hot standpunt dat wij moeten aangeven welke maatregelen ten aansien
Tan binnenlaten en spreekTerbod
- . TOQr dergelijke buitenlanders noeten vorden genomen.
In de discuseie komt naar Toren dat wij hier te doen hebben vet een besloten bijeenkomat, zodat wij nletv konnen doen*
H«B sal toch de heer
opbellen en hem Tan de bijeenkoast op de
hoogte brengen.
KB/N deelt aede, dat
eTeneens vragen sal stellen over het paapoortbeleid.
H*KA aerkt op dat de hoofdeoamissaria hieroTer een briefje heeft gekregen,
waarin Termeld is dat H.KCP eventueel een aondelinge toeliehting zal geTen*
H.KA wijst er op, dat aet Buitenlandse Zaken uitdrukkelijk is overeengekoaen dat zij hier het beleid sullen uitaaken en sij willen dan ook geen
lijstjes plaatselijk ter beschikking stellen.

- 2-

OVJ daalt made dat da hear
an hij aargistaran
hebben outrangen, die aen bijzonder prattlga indruk haaft achtergelaten. Hij heeft 22
maanden op hat kabinat ran da Minister ran Justitia gazatan '"
an was nu juist terng. Hij had dus gesien hoe da andara zijde
reagearda op berichtan ran da Vailighaid ran da Staat en was tot da conclusie gekomen dat aan nooit ean stuk moat geTan dat langar is dan aan halra
bladzijda, an verder dat men gaan oparationala gegevens moet geven aan
Ministers, omdat deaen er allaan maar dik *ee doen teganoTer hun eollaga'st
Da hear
had 6*000 dossiers «eagakregen die gecnirerd en dan teruggegeven noesten worden aan hat departamant. Verder had
da
laatsta maanden aen Terzameling Tan dossiers roor ham aangelegd, die hij
per 1 oktober had gakragen.
heeft das veal werk.

IAATSTE OHPEHfERP VOLST.

Yervolg ochteudbespreking dd« 21 december I960
- 5-

H«KA deelt mede, dat hij bezoek heeft gehad van Kapitein
., de
opvolger van Kapitein
, die kwam spreken over one achaduwarchief,
dat ergena in de wereld is opgeslagen* Kapitein
heeft een
lijst overhandigd ran hetgeen hij heeft en heeft hierbij coamentaar gegeven, waaruit bleek dat er gain verwarring is - waarvoor wij beducht
waren
Onze zaken zijn allemaal apart opgeborgen en
ter plaatse. De kisten die niet TO! waren, zijn act dozen opgevuld en
niet met etukken van andere departementen. Als net zover ia en wij geven
- tar plaatse - een telefoontje, zal een 3-tons lorry komen voorrijden
en de stukken brengen op de plaata die wij wensen.
De stokken van andere departementen zitten wel door elkaar opgeborgen,
once zendingen gaan terug tot 1953 en daar er ruimtegebrek begon te komen,
vroeg
of wij geen sanering konden doorvoeren* H*KA is nu bezig dit met H.ACD uit te zoeken - inderdaad kan er veel weg als het
nieuwe proees klaar is* Zo zijn bijvoorbeeld pakken vol copieen van onze
kartotheek kaarten gezonden, die teruggestuurd kunnen worden nu deze op
Microfilm zijn opgenomen. Kapitein
bood aan dit te laten
terugkomen. Verder liggen er kaarten apart van allerlei Indonesiers, ook
maandrapporten liggen er, in duplo*
Het miorofilaen van P.D.'s is indertijd gestopt op order van H+BVD, aaar
er ligt nog een partij die reeds klaar is* Nieuwe opnamen die genaakt
zijn, sluiten aan op de oude en het lijkt H*KA geen bezwaar ze daar te deponeren, ook al zijn wij tot een andere nethode overgegaan.
In 1953 is de opname van de P.D.*s stopgezet* en er is geen vervolg op*
De berichten gaan dus niet verder dan 1953* Nu wij zijn overgegaan tot
het filmen van de kartotheek, de blauwe vellen en de tulpenvelden van
BPB, hebben wij terminate een kleine basis* Hiermee zullen wij waarsehijnlijk eind januari 1961 klaar zijn. Daarnaast moeten wij echter beginnen
Bet aierofilnen van P.D.'s* Daartoe zal echter seleetie moeten plaats
rinden. Wij zijn er nog lang niet uit hoe wij dit »oeten aanpakken, aldus
H.KA. B«KA legt uit het systeem dat wordt gevolgd en H»B vraagt of microear ds niet geschikt zouden zijn voor de P*D**s« ook al is het een zeer
dure methode*
PH.BVD spreekt over de eerste I.D.-vergadering, waar
zich als een
man heeft geweerd* Bet kwam er op neer, dat men in deze de guidance van
de B.V,D. "restlos" aeeepteert*
H,D vraagt of het niet zo is, dat zij het voor het moment voor kennisgeving aannatten en dat zij zich eerat gingen beraden?
H*B gelooft ook, dat men gisteren geen leans heeft gezien een bres te
schieten in het volkomen waterdichte systeem van :
, maar dat ze het
wel graag zouden doen*
Het opmaken van een inventarisatie per gemeente zal dan ook nog wel enige
moeilijkheden opleveren.
Hen spreekt er over dat de hele idee dat er een rechtsgrond nodig is cm
dit te doen, ook binnen de B.V.D. nooit zo heel levend is geweest.
Wat betreft de vragen van de Mareohaussee, is men van mening dat deze het
niet helemaal begrepen.
PH.BVD eindigt met te zeggen, dat het niet meer dan een veld verkemnen geweest is*
22 deeember I960.

OCHTEHDBESPEEKINQ op dondardag 22 deeeaber I960

Aanwezigi PjUBVD - H^jdf - 0¥» - E^B - HyC - H«V- EB/QT- KB/H
^ ^
X^
r
"^
s
Afwesig :

KB/H licht xijn dagstaat toe*
H*XA. overhandigt ean CO aan H*B, waarin ajibaasadeur
een Engelse vertaling van da in de Sowjetpera gepubliceerde verklaring, na de Moskouee
oonfarentie - die volgens H.KA. seer leesbaar is - toestuurt*

H,B ziat in Da Waarhaid dat Lao KOKINQ is orerladen*
Verder Termeldt De Waarneid aan interview met da indertijd naar Bualand geYluchte iKerikaanea eodadeskundigen (notulen 7-9-1960) die aen yerklaring^
afleggen, dat de Amerikaanse regaring da barichtenwiBseling las van Italic,
Turkija an Uruguay en dat sij hier wal aaer over zouden willen aededelen.
Bit ia dua een invite aan de betrokken landen om aich. aaar eens net de
Sowjet Unie te veretaan over wat de Amerikanen op dit gebied doen, aldus
H.B.

- H.B overbandigt -

- 2-

H.B oT«rhandigt aan PH»BVD een afschrift tar informatie ran hetgeen wij
insturen voor hat Perintrep. Exemplaren Toor Admiraal Kist an voor da secretaria worden rechtstreeks gestuurd.
H.D daal-t mede, dat DOB giateren bij da hear
is gewaest. Da hear
was wagans aiekte niet beschikbaar.
was teTreden mat da afwikkaling ran da zaak an had niat hat idaa dat hiar roor ham moailijkhadaa
uit roort kwamaa*
PH.BVD haaft in baginsal mat da haar
afgaaprokan om 29 dae
bar a«s* OTar hat doorgaafbaleid ta sprekan. Da haar
was ran
maning dat onza gasprekspartnar moest zijn aiat Mr.Ir,
*), maar
da haar
**)•
PB*BVD sal achtar da haar
opbtllan,
H.D haeft ook hat gavoal dat wij bij da haar
moatan »ijn»
Tarugkomanda op da laatsta passaga Tan da notulan Tan giataran OTar da
I*D«-Targadaring, zagt H.D dat hij sich badacht haaft dat da Marechaussaa
waarsehijnlijk Trij Taal gagaTans aan dardan doorgaaft in da haTan Tan
Amsterdam, aan atuwadoora, eargadoors ate* Eat is mogalijk dat daarom
in hat gawaer kwam mat batrakking tot hat monopolia Tan doorgeTan aan dardan,' aldus H.D*

Orerganoaian uit fltaateali
* )BegeringBCommissaris voor da Bnigratia, balast mat da algamana ambtalijka
laiding bij da Rijkaasorg Toor da amigratia; da samenwarkiag Tan hat Rijk
mat maatschappelijke amigratia-organiaatias; da buitanlandsa amigratiabatrakkingan*
**)Wnd*Dir* Bmigratiadianst in hat Bnitanland: Toorbereiding an uitvoering
Tan hat amigratiabalaid in da ondarseheidana immigratialanden; plaatsing
an naeorg dar emigrantan an gaamigreerden*

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 2J deoember I960

lanwezigt PJklJvD - E^Ji - QJftf'- Hy« - I£/f - E^6- XB/S Afwesig t H»§3BB

Haar aanleidiag van dt notulen ran gisteren vraagt PH«BVD of ar nog nadara
bij&onderheden >ijn over da zaak, waarover DOB bij da haar
is gawaast*
H.D beantwoordt dit oatkannand.
PH.BVD daelt ««da mat da haer
gesprolcan ta hebben. Da hear
had hat gesprek over het doorgaefbeleid gedalegeerd aan da haar
PH.BVD meant, dat da gasprakepartnar in iader geval iemand moat zijn die
basluiten kan neaen.
PH.BVD rerzoekt H.D aan PH.D made ta dalen dat hij zich da 29a in da aiddag baschikbaar moat houden.
PH.BVD is gistareu bij da aaeretaris-Qeneraal gavaest an haeft ham madegedeeld dat In *t Veld weer op pad is.
PH»BVD meent dat da tweede vergadering met de I.D.'en die gisteren is gehoudan met het geaprek verder is gekomen dan op de eerste vergadering.
H»B yond de vergadering slechter, maar meent ook dat men wel verder is gekomen. De indruk is dat de I.D.«*mensen er feitelijk weinig van begrijpen.
H.D merkt op dat er zelfs geen tegenspraak was, hoewel het voor hen toeh
een caak van bijzonder gewicht is.

- 2-

H«B deelt vede Tan de I»D» Rotterda* berieht te hebben ontrangen dat tnssen
Keratais en Nieuwjaar, reraoedelijk in West-Dniteland, een congres van de
IVe Internationale sal vorden gehouden. Terrare2 en
zijn aangewezen om er heen te gaan*

23 deeeaber I960*

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2? dec ember I960

Aanwezig:
Afwezig t J^BVD - HJKA - OJW

PH.C haalt een ander recent geval aan, waar de Marechaussee ook te ver is
gegaan, ale steeds onder het motto van het "ronde rapport'1.
PH.BVD wijst er op dat de moeilijkheid is dat het in de instructie van de
Harechaussee staat, waarmee wij indertijd accoord zijn gegaan. PH.BVD gelooft dat hier een samenspraak, ook met H.KCP moet plaatsvinden hoe wij de
Harechaussee moeten aanpakken, waarbij wij niet het risico mogen lopen,
dat zij er op grond van hun instructie onder uit kunnen.
KB/G vermeldt nog dat in samenwerking met Majoor
de werkwijze van het "ronde rapport" juist was doorbroken doordat de afspraak bestond dat de Harechaussee one, desnoods midden in de nacht, moest waarschuwen.
KB/G vraagt of wij de BID ook bij de samenspraak willen halen, want dezen
willen ook iets aan de instructie gaan doen.
PH.BVD wil eerst zien wat er achter zit. Er zal zo spoedig mogelijk gesproken worden met PH.C, H.KCP en KB/G.

H.B vindt in De Waarheid een onvriendelijk artikel aan het adres van de
B.V.D., naar aanleiding van aanhouding en ondervraging van een aantal
A.N.J.V.'ers in Arnhem.
KB/N kent het geval van de I.D.-kant. Het geeft geen reden tot ongerustheid.
H.B wil vermelden dat de heer
van Buitenlandse Zaken een 4-daagse
carriere heeft gehad. Als volkomen onhoudbare figuur is hij na vier dagen
ruzie vertrokken*
PH.BVD merkt op dat wij indertijd dus een verstandig besluit hebben genomen. Het geeft overigens te denken dat het in de huidige maatschappij
structuur niet mogelijk blijkt iemand met deze kwaliteiten, maar die een
beetje vreemd is, een plaats te geven waar hij deze kwaliteiten ten nutte
kan oaken.
2? december I960.

0961 j»q«»o»p 9? 3«psu»o« do
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PH.BVD sal graag Yanniddag met H»B en BAB Tan gedachten wlsselea t»a.v. wat
wij van onze wetenschap over net Moskouse congres kunnen spuien op het CVIN.
Buitenlandse Zaken en BID zijn in het bezit van het lange atuk en PH.BVD
sal het vanmiddag aan Admlraal Klst doen toekomen.

- 3-

Dlseuesle orer Be Tjalk
kruld tegen gewassen is.

28 deeember I960.

net conolusie dat hler geen

OCHTENDBESPHEKINa op donderdag 29 deeeaber I960

Aanwezig: PJUlfoD -^Wtf'- H^e - 'Bpfif- PJKl> - KB/tf'- ^B/fi
Afwezig : H.BVC - I
PH.BTO deelt made, dat PH.D en hij straks naar Buitenlandse Zaken gaan OB
te spreken over hot doorgeefbeleid bij de emigratie (notulen 22-12-1960).

PEUBVD gaat de heer Van Tuyll -rragen wat net standpunt Taa hat Mlnisterie
van Buitenlandse Zaken is inzake net geschil Moskou - Peking.
Aan Adniraal Kist heeft hi3 gisteren het stuk overhandigd en verteld dat
Buitenlandse Zaken en BID het reeds als achtergrond hebben ontvangen. Op
vraag van Adairaal Kiet verklaarde PH.BVD zich bereid het stuk t.b.v, de
•ilitairen in het GVIN Toor te lezen.

PH»BVD heeft JLdmiraal Eist herinnerd aan het spelletje dat Kolonel
blijkbaar speelt, net de Spoorvegrecherche/(notulen 20-12-1960). Admiraal
Kiet verklaarde ook niet te weten wat hij aan
had.

PH.BVD heeft verder aan Admiraal Kist nedegedeeld dat hij vast bij
heeft geplant of deze bezvaren tegen de samenwerking op grond van het Statuut
had voor te brengen en dat deze ontkennend had geantwoord. Het is dus aoeilijk voor
em per 1 april ineens een duidelijke wijziging van het
Statuut te forceren.

- 2-

29 dece»ber I960.

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag JO dec ember I960

Aanwezigl PH^rfb - £F!f - E^ff Afwezig : H.BVg -

PH.BVD deelt mede, dat maandag 2 januari 1961 om 11*30 uur de Nieuwjaarsreceptie in de cantine zal zijn, waar I»BVD zal spreken.

H.B ziet dat De Waarheid heeft ontdekt wat de eigenlijke oorzaak van de
kabinetseriais is* Onder het hoofd "Huizen? lei nee, reclamet", wordt uiteengezet, dat de eoomereiele telerisie de werkelijke oorzaak is* Het is een
aardig staaltje van eomunistische redeneerwijze. want volgens hun kan een
sociaal punt als huizenbouw, nooit reden zijn voor de Tal van een kapitalistische regering.
Verder ziet H.B dat professor Kiatemaker in Elseriei's Maandblad (D« Kern)
een verweer heeft geschreTen. He Waarheid weet te berichten dat Be Kern
onder leiding staat van de oud && Beriehteratatter. K.van HEUSDEN*
KB/N weet uit conmunistieche bron, dat naar aanleiding ran de publicatiea
in De Waarheid verachillende anonieme telefoontjes contra
zijn
binnengekomen, Tan mensen die dicht bij hem geplaatst zijn. De professor is
kennelijk niet zeer populair.
- PH.D brengt -»•
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PH»D brengt verslag uit ran een bespreking die gisteren plaatsvond tussen
Buitenlandae Zaken (Baron
), het Commissariaat roor de
Emigratie (
) en de B.V.D, (PH»BVD en PH.D) over het doorgeefbeleid yoor emigratie en daaraan gekoppeld het doorgeefbeleid voor bezoekersvisa*
Men was het eens orer het principe dat beide gelijk geschakeld moesten worden en dat het beleid herzien moest worden. Van de zijde van het CoomiaBariaat voor de Ettigratie was niettemin enig bedenken. Men legde er de nadruk
op, dat een en ander voorzichtig moeat gebeuren, omdat anders het emigratiebeleid in Bijn geheel in het geding kwam - namelijk als de buitenlanders
nerkten dat zij de politieke gegevens niet meer zouden krijgen. Ook
zei dat bij de onderhandelingen over de toelating steeds werd gehanerd op het feit, dat er geen korting zou komen in de politieke gegevens die
wij verstrekken*
Niettemin zijn berredigende resultaten bereikt*

2.

Wij moeten ons
voor ogen houden, dat bet aantal nieawe leden van de communistische parti j en mantelorganisaties sterk afneemt. Verder zijn in het algemeen het
niet de oudjes die emigreren, maar de jonge categorie, Het moet dus
duidelijk zijn voor de emigratiediensten, dat onder deze onstandigheden
het aantal lieden met bezwarende mutatie daalt.

6,

wilde weten of er international* criteria: Toor betrouwbaarheid bestonden, waarop PH.D de relativiteit van dit begrip heeft
trachten aan te tonen aan de hand van faseisten, die als eij in de
huidige Italiaanse regering zitten, niet als extreaistiseh aangemerkt
worden.

8« PH»D ie dus van mening dat een grote vooruitgang is geboekt. De roornaaaste conclusie is dat gesteld en geaeeepteerd is, dat op basis van
onze visie van wat de buitenlanders nodig hebben, uitsluitend raststaande en relevant* feiten zullen worden verstrekt
PH»D zal een nota opstellen.

30 dec ember I960*

