OCHTENDBESPREKINQ op naandag 2 januari 1961

- x"

Aanwezigt PH.BTO - H^EA - OJJff"1- H^B"'- H^T^l ^B - KB/0
Afwezig :

PH.BVD heeft rrijdag op het CVIN aedegedeeld, dat wij een atuk haddea geproduceerd dat hij reeds aan de Voorzitter, de BID en Buitenlandse Zaken
heeft orerhandigd.
was afwezig met vacantie en
wist
van niets*
^
Vervolgens
kwam de rraagt Wat zal er worden van het naandoverzicht, waarop PH»BVD heeft
gezegd dat wij dit wel sullen bepalen, want dat Buitenlandse Zaken daar
alleen in de funotie van klankbord aan see werkt.

H.D vraagt of de heer
deze kwestie nog op Bureau Oost-Aziatische Zaken
aanpakt - misschien dat wij daar meer suoces hebben.

- H.B deelt mede -

- 2-

H.B deelt mede, dat de vriend van Paul de Qroot, de Minister van Landbouw
van de Sowjet Unie, uitgerangeerd is en opdraoht heeft gekregen oat het self
te gaan doen in Kazakstan*
KB/N deelt mede, dat een lid van het Partijbestuur van de Joegoslavisehe
communistenbond, volgens berichten in Nederland is om besprekingen te voeren
met politieke figuren van de SWP en misschien ook de PSP. Wij hebben nog
geen nadere gegevens, aldus KB/N.

H.D wil graag met PH,BVD spreken over
, die de vaste commissie voor
de Dnigratie heeft ingeschakeld. De secretaris van deze commissie, de heer
, heeft inlichtingen gevraagd aan het Commissariaat voor de Emigratie.
Vanmiddag komt
bij DYE om te zien wat er aan de commissie verteld kan
worden.
PH.BVD zal trachten de heer
vanochtend op te bellen.

2 januari 1961.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag ? januari 1961

Aanwezig: PU*VD - H T - OJfJ
Afvezig :

H,B -

PH.BVD deelt mede, dat Mr.

niet te bereiken was.

PH.BVD is yorige week bij
geweest om te zeggen dat wij beslist
Jhr.
willen inschakelen als de man die a) niet gecoamitteerd
is, b) op de hoogte is van de oastandigheden en e) omdat hij weg gaat.
Tegen de rerwachting van Buitenlandse Zaken bleek de heer
ineens
te zijn gearriveerd, zodat hij donderdag hier komt voor een briefing*
- H.B ziet -

- 2-

H.B ziet dat De Waarheid wear een nieuwe verklaring heeft voor de Kabineteorieis. Ditmaal wordt het gezocht in het felt dat Minister Visser met zijn
starfighterprojeet naar de pomp is gegaan, hetgeen schadelijk is voor de
firma rt Hart en Co. Deze firna nu, wordt gefinaneierd door de Zuid HollandBe Bank, waarvan Tilanua de president-conmissaris ±s en waarbij ook anderen,
zoals Donner, zijn betrokken. Dit is due de reden waaron het Eabinet is
"gedoken"I
KB/N rindt dit goed casework. Eet bericht kont van de Haagse redactie, hetgeen echter niets zegt. KB/N verklaart desgevraagd dat Marcus Bakker en
Joop Wolff goed zijn in dit soort werk.

H.D heeft in de notulen van 30 december I960 gezien dat mensen uit de
directe omgeving van professor
in anonieme telefoontjes aan
De Waarheid tips geven waar zij meer bezwarend materiaal kunnen vinden.
H.D vraagt of bekend is geworden wie die tipgevers zijn geweest.
H.C antwoordt dat dit niet het geval is. CED heeft de zaak aitgezocht en
een lijvig rapport hierover is net binnen, waarin ook enkele stappen zijn
beraaad.
Er is een lijst van namen van mensen die het gedaan zouden kunnen hebben,
maar het zal moeilijk zijn er achter te komen.
Hen vindt dit een nare zaak*

3 januari 1961«

OCHTENDBESPREKING op woensdag k januari

Aanwezig: Pfc^BVD - H.^f - Oprf - EjfAfwezig : »,i<Ti.
H.BVD
•«.•.

1961

RXf^ $***'-

KB/N geeft een nadere toelichting op zijn dagrapport.

PH.BVD dealt mede naar aanleiding van het bovenstaande, dat de hotelcontrdle op de vergadering van de I.D,'e ook nog even ter sprake is gebracht*

H»B leest naar aanleiding van het voorgaande een artikel voor uit De Volkskrant over de aanhouding van zeven Haagse jongens in de leeftijd van zestien tot achttien jaar, die verdacht van apionage enkele dagen in het
huis van bewaring in Breda opgesloten zijn geweest.
H.C was hierover al ingelicht door de heer
van KO daar deze was
opgebeld door de redacteur van De Volkskrant, die om nadere inlichtingen
had gevraagd. Aangezien het geval bij one niet bekend was, heeft PH.C de
Marechaussee opgebeld*
- Geconstateerd -
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Geconstateerd wordt, dat de Marechaussee one due weer niet heeft Ingelicht, hoewel daarvoor voldoende tijd was aangezien de jongens vier dagen
zijn aangehouden. Achteraf blijkt dan wel dat er van spionage geen sprake
is, maar dat neemt niet weg dat de Marechaussee one toch een voorlopige
telefonische mededellng had kunnen doen.
H.D vindt deze gang van zaken niet 20 vreemd, daar de Mareehaussee deze
zaak toch eerst meet uitzoeken. Verder meent H»D dat op deze wijze onze
Dienst gespaard blijft voor kritiek op bepaalde activiteiten die haar
anders weer in de schoenen geschoven had kunnen worden.
Na enige discussie constateert PH»BVD dat bet eriterium voor de Mareehaussee noet zijn alles te nelden wat van belang voor ons zou kunnen zijn.
PH.BVD deelt mede dat hij met H.KCP heeft afgeeproken dat hij naar
zal gaan om inlichtingen in te winnen over de kwestie aan de
grens bij Venlo. Het bezoek van H.KCP zal alleen informatief zijn en
PH.BVD verzoekt H.C OB aee te gaan on mogelijk ook de andere gevallen naar
voren te brengen.
H.C meent dat eerst een vooroverleg met KCP uoodzakelijk is*
H.B leest in De Waarheid dat een lid van de Belgisehe eommunistische partij
op de nieuwjaarsvergadering in Krasnapolski te Amsterdam gesproken heeft.
Verder leest H.B dat net vri jwel zeker is dat net Moekouse circus naar
Nederland zal komen.
H.KA heeft H.D een brief ter hand gesteld van de Seeretorie-Qeneraal van
Buitenlandse Zaken, gericht aan de Minister-President, waarin de suggestie
wordt gedaan om het laboratorium van professor
tot "verboden
plaats" te laten verklaren.
De aanwezigen zijn het er over eens, dat men op deze manier de verkeerde
weg aan het inslaan is.
H.EA zegt, dat er op zeer korte termijn een memo opgesteld dient te worden
ten behoeve van de Minister van Binnenlandse Zaken, voordat deze zaak
a. s. vrijdag in de Ministerraad behandeld wordt*
PH.BVD zal de brief lezen en verzoekt H.D om het nodige materiaal voor de
op te stellen nota te verzamelen.

januari 1961.

OCHTENDBESPREKINa op donderdag 5 januari 1961

Aanwezig: PH.BVD - H^*! - qsti- H.B^- HX"- H^<- JB/6 - KB/J
Afwezig :

Notulan gisterent
1.
2.

H«D sou gaarne aanvulling elan op biz* 2, 7« regal achtar
zaak,
mat "die in da aerate plaats aan verantwoordelijkheid van da betrokken commandant is** •••••••

PH.BVD werd aan hat begin van da oehtandbaspraking opgabald door juffrouw
, Zij had gehoord, dat PH.BVD hadenmorgan on 12 uur bij da Minister
sou zijn on da nota behelzende hat standpunt van da Dienst over hat verklaren tot "verbodan plaats" van hat laboratorium van professor
, ta
ovarhandigan* Juffrouw
maende dat PH.BVD dan ook zou kunnen sprekan over de circulaire dia da Minister van Binnanlandse Zaken zou willan
laten uitgaan aan de Secretariesen-Qeneraal
naar aanleiding van
PH.BVD heeft juffrouw
• aedegedeeld, dat door one ean concept-note; zou wordan opgestald en
dat hij daze dan aan de Minister zal voorleggen.
PH.BVD verzoakt H*D om door PH.D aan dergelijke circulaira te laten opma*ken.

PH.BVD heeft van OS hat rapport over
(Cairo) ontvangen. Vanmorgen
komt de hear
bij hen, oaar PH.BVD wilda hem dit rapport niet laten
lezen. Wei wil'de hij hat rapport aan da hear
gevan.
H.C merkt op, dat er aogelijk nog een D-aspect in zit.
- H.B least -

- 2-

H.B least In De Waarheid, dat er in Luxemburg een partijoongres is gehouden» De vertegenwoordiger van de CPSU, QORKIN, gaf een verhandeling over
de neutraliteitspolitiek van de Sowjet Unie.

5 januari 1961

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 6 januari 1961

Aanwezigt JgB«*
Afwezig :

- H.^*"- OJ*

HX* - H.C -

Men koat te spreken over de lijst van telefoonaansluitingen in bijzondere
o m standigheden, welke B, C en ook D aangaat. Deze aangelegenheid sal aan
het COBO worden voorgelegd.
H.C deelt mede, dat er berieht is binnengekomen van de heer
van Justitie OTer het volgendet
De Techniache Hogesehool in Eindhoven sou 19 vacatures hebben op de afdeling Electronica en men is bezig Oostenrijkers te werven. Vijf zijn reeds
aangenomen.
heeft gevraagd a) of wij hier bezwaar tegen hadden, hetgeen wij in principe natuurlijk niet kunnen hebben en b) hoe het
zit met de checkingen en of veiligheidsverhoren aoeten plaatsvinden van de
heren die uit Oostenrijk hier komen.
H.D gelooft niet dat dit een zaak is die ons aangaat* De universiteit is
geen beveiligd object en de eleetroniea als zodanig ook niet en volgens
H.D is nul plus nul nog steeds niet een.

HT.G heeft het volledige rapport van OS over het gesprek met Jhr.
nog niet binnen* Laatstgenoemde heeft alles verteld, maar niet dan nadat

- OS hem •»

- 2-

CS hem desgevraagd had gezegd, dat de B.V,D. alleen die zaken over geaprekken met Buitenlandse Zaken-ambtenaren aan Buitenlandse Zaken doorgeeft, die
voor de security van de poet relevant zijn*

E»B is gisteren bij Dr.
geweeet, ook in verband net het gesprek over
het eerste hoofdstuk van het Haandoverzicht dat vanmiddag zal plaatsvinden
in bijzijn van
en
•

2.

3. H,B heeft toen verteld dat Van Tuyll, Ziet en hij,
, de enigen war en
die over de aard van de bron zijn ingelicht en dat het ook tot deze
- kring —

kring beperkt dient te blijven.
zag aankomen dat vrijdagmiddag weer hetzelfde verschil van mening
aan de dag zou treden, tenzij Van Tuyll er een stokje voor zou steken
en zijn stem zou doen gelden. H.B. heeft verteld dat PH.BVD hier bij
Van Tuyll op aan heeft gedrongen, maar natuurlijk niet in de hand heeft,
of hij het ook doet.
vend het een merkwaardig idee, dat de B.V.D.
set de mathematische zekerheden op deze bespreking zal verschijnen en
dat Buitenlandse Zaken deze weer kalm zal ontkennen. Hij dacht dan ook
dat het vanmiddag wel mis zou lopen en hij kon zich voorstellen dat de
B,V.D. het niet langer neemt*
PH.BVD zegt dat wij het standpunt moeten innemen dat aIs Buitenlandse
Zaken het niet met ons eens is, het maandoverzicht uitgaat zonder hun
hulp,
H.B deelt mede tegen BUB gezegd te hebben, dat hij het maar langs zich
heen moet laten lopen en de door PH.BVD aangegeven lijn moet volgen.
4. Wij kunnen echter niet zo blijven doorgaan en ale Van Tuyll niets doet,
had H.B tegen
gezegd, ben ik van plan mijn Dienstleiding te zeggen
dat wij niet op deze wijze verder kunnen werken.
had hierop gereageerd met de vraag of hij niet iets kon doen om verveling op de vergadering van vanmiddag te yermijden, omdat hij het jammer zou yinden als
het tot een breuk kwam. H.B heeft hem gezegd, dat er volgens hem niets
tegen was dat hij bijyoorbeeld met Van Tuyll zou gaan spreken; dat hij
eehter geen ruzie yoorzag, alleen een diseontinueren van de samenwerking»
H.B zal
nu opbellen en vragen wat hij gedaan heeft. Daarvan zal afhangen of PH.BVD Van Tuyll zal bellen.
5»
yond dat wij er niet toe over moesten gaan om andere mensen op
Buitenlandse Zaken, behalve van Tuyll, op de hoogte te brengen van de
bron, omdat zij ons anders yoortdnrend zouden uitnodigen de aard van de
bron mee te delen*
KB/N yindt het al meer dan genoeg nu
het ook weet.
6. H.B deelt tenslotte mede dat
zich beklaagde dat het eigenlijk vreemd
is dat de enige klant in Nederland voor deze gegevens, Buitenlandse Zaken,
ze niet afneemt.
H.D gelooft, dat het voor Buitenlandse Zaken zo moeilijk is omdat zij
hun monopoliepositie er aan zien gaan. Zij moeten leren samenwerken met
een apparaat als de B.V.D. en dit is een buitengewoon goede oefening,
die ze echter niet direct onder de knie hebben.

H.D deelt mede dat er vannacht een KO-oefening bij de Nederlandse Aardolie
Maatschappij is geweest. Dit is de derde oefening; de eerste 2 zijn zonder
incidenten verlopen, maar gisterenavond is in strijd met de opdracht gehandeld. Men is namelijk over een hek gel&mmen van een onbewaakt etablissement, hetgeen uitdrukkelijk verboden was. Zij zijn gegrepen en de NAM
was vanochtend nogal verontwaardigd aan de telefoon.
Op vraag PH.BVD zegt H.D dat de fout niet in de uitvoering, maar in de voorbereiding zit, waarbij hij een voorbeeld aanhaalt van een operatic tegen
Buitenlandse Zaken. Het blijkt dat PH.BVD geen rapport van deze oefeningen
ontvangt*
PH.BVD zal yanmiddag met H.KO spreken.
- PH.BVD kondigt —

PH.BVD kondigt de cireulaire aan waarin de Dienstleiding mededeelt, dat OVJ
vanaf maandag a.s» met een deel van de taak van de Dienstleiding zal worden
belast*
Op vraag van H»B zegt PH.BVD, dat de afspraken die in prineipe gemaakt zijn
over de taakverdeling, vanaf a.s. maandag geldend zijn.

6 januari 1961*

OCHTENDBESPBEKIHG op zaterdag 7 januari 196l

Aanwezig: PJ^Bvl) - H^Rfi. - OTJJ^ E^B - Hyff^- Z*vAfwezig t H.BSB"'

H.G deelt mede, dat een ambtenaar van E XIII Inzake de kwestie van het
hulp verlenen bij het volgen, naar Roermond is gegaan. Hi3 heeft schriftelijk gerapporteerd dat hij met I.D. en Marechaussee heeft gesproken en dat
gebleken is dat deze slecht liggen in deze zaak. De Marechaussee stelde,
dat de B.V.D. met
van de I.D. moest praten om hem aan het verstand
te brengen dat de Marechauseee deze zaak moet behandelen. H.C heeft met
CRD afgesproken hier natuurlijk niet op in te gaan, maar gewoon de zaak te
leiden en naar behoefte de Marechaussee en I.D. in te schakelen.

- 2-

PH.BVD deelt mede, dat H.KCP bij de Hoofdcommissaris van Amsterdam is geweest, die toegezegd heeft ditmaal rekening te zullen houden met onze wensen t.a.v. de vervanging van
• alajHoofd I.D.
PH.BVD is bij Hoofdcommissaris
geweest. Deze vertelde dat hij
de kans had gegeven stoom af te blazen over de B.V.D. , maar dat er
alleen uit was gekomen dat er eea goede samenwerking met de B.V.D. was.
Alleen de heer
staat er slecht op, De heer
gaf te kennen
dat hem bekend was dat er de nodige moeilijkheden geweest waren en zag er
de noodzaak van in, dat een goede commissaris gevonden wordt in de plaats
van
, die met September weggaat.
Op vraag van H.B zegt PH.BVD, dat hij giateren Van Tuyll niet heeft kunnen
bereiken.
lets moet er gebeurd zija, aldus H.B, want gisteren was het een heel
goede beepreking en de heren
. en
van Buitenlandse Zaken
waren niet vervelend, maar welwillend en bdeefd en wekten de indruk
"bijgelicht" te zijn. De heer
had nog gevraagd of wij na het
Moskou-bericht nog meer berichten vanuit de Partij hadden gekregen.
Dr.
had gisterenmorgen nog geen aotie genomen en men zou bijna moeten
aannemen dat Van Tuyll iets gedaan heeft, want BAB zei dat de houding van
de heren haast onverklaarbaar was ale niet iemand hun van een zekere voorlichting had gediend.
was persoonlijk bij de bespreking aanwezig.
Het zou H.B wel interesseren om alsnog te weten wat er nu precies gebeurd
is.
- H.D komt «•

H*D komt terug op het verzoek van PH.BVD aan PH«D om een concept-circulalre op te stellen, die Minister Toxopeus aan de seeretarissen-generaal
zou doen uitgaan (notulen 5-1-1961). PH.D heeft contact gehad met juffrouw
, maar H*D en hij hebben het gevoel dat zij slecht geequipeerd zijn
voor een dergelijk kanrei en dat dit eigenlijk door Binnenlandse Zaken zelf
gedaan zou moeten worden*
PH.BVD merkt op dat wij daar natuurlijk wel roor eijn geequipeerd* het
gaat over de B.V.D. en het is dus aan ons een concept te maken, dat dan
desgewenst door Dr.
kan worden gewijzigd*
H,D meent, dat als wij altijd self de zaakjes voor Binnenlandse Zaken opknappen, zij nooit op voet van gelijkheid op werkniveau met ons zullen
leren spreken en haalt een voorbeeld uit de beveiligingssfeer aan* H*D
zal echter het concept laten maken*

7 januari

OCHTENDBESPKEKING op maandag 9 januari 1961

Aanwezig* FH^TO - H^flT- CpS'- PH*£ - H^
Afwezig :

HyD -

PH.B vestigt de aandacht op een artikel in D« Waarheid, waaruit blijkt dat
zij bezig zijn onrust te stoken in de levensmiddelenindustrie in de Zaanstreek.

H.C heeft Tan 08 gehoord dat CSI een gesprek heeft gehad met Mr*.
, de tweede nan in Boedapeet die weer in net land is* Deze had verteld dat een aautal van zijn kennissen in Nederland is benaderd met nogal
intense vragen over hem. Volgens H.C is net uiet E IX geweest.
zelf vermoedt, dat net de C.P.N. is*
is nogal een fel ventje die
bovendien contact heeft met
KB/N ziet met interesse een eventueel rapport tegemoet.
Men kan zich niet voorstellen dat de C.P.N. in hem gelnteresseerd zou zijn*
PH.B komt terug op hetgeen door KB/N is gerapporteerd over anti-1
telefonische tips (notulen 30-12-1960). Dit heeft blijkbaar geleid tot
het opdiepen van een nieuw stuk, dat in De Waarheid wordt afgedrukt, namelijk een verklaring van het College van Curatoren van de Universiteit
Amsterdam, waarin professor Ketelaar wordt beschuldigd van financieel wanbeheer in de jaren 1951 - 1952. Dit zou volgens De Waarheid in de doofpot
gestopt zijn, omdat professor Ketelaar was belast met het ultra centrifuge
project*
PE«B zegt op een opmerking van H.C, dat hij gaarne het rapport van CRD over
deze zaak zal ontvangen.
PH.BVD deelt in dit verband mede dat, nadat H*D en hijzelf op 5 januari jl.
bij Minister Toxopeue zijn geweest, de Minister blijkbaar staatsseoretaris
Van Houten heeft opgebeld en gezegd heeft dat hij bezwaren maakt tegen de
formulering* Van Houten heeft hierop onmiddellijk het Bureau Atoomzaken ingeschakeld en 's middags kwam een bedremmelde heer
bij H.D.
- Atoomzaken -

- 2-

Atoomzaken hechtte er waarde aan het besluit gauw door de Hlnisterraad
been te krijgen en de heer
had het land dat hij niet tijdig de
hlndernis B.V.D. had genomen. Enige maanden geleden heeft Mr.Fock verklaard, dat in dat stadium de. B.V.D* er niet aan te pas kwam
, maar zoals H.Dfeefi"duidelijkheeft gemaakt, men was nu aan
de uitveering bezig en daar moest de B.V.D. wel in gekend worden.
Op vraag van PH.BVD zegt H.D dat de Minister van O.K. en W. oppositie
is blijven voeren en de zaak is due uitgesteld. Intussen heeft H.D een
telefoon van de heer
gehad, waarbij deze hem en Mr.Fock, alsmede
iemand van O.K. en W. uitnodigt voor een gesprek over beveiliging. Als
inderdaad tot de beveiliging besloten sou worden, aldus H.D, zou een aantal zaken uitgemaakt moeten worden en wel
a) tegen welke nationaliteiten is deze beveiliging gericht? Is er reden
bepaalde nationaliteiten uit te sluiten? en
b) welke autoriteit zal zich in Nederland met rubriceringsaangelegenheden
op dit terrein bemoeien?
H.D sal in dit gezelsehap dan tevens de
-zaak lozen (notulen

PH.B maakt melding van een bericht in De Volkskrant dat een spionagezaak
in Engeland is opgerold. Niet vermeld wordt voor welk land betrokkenen
spioneerden.

9 januari 1961,

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 10 januari 1961

(?

v7-

Aanwezig: jptfl&D - H.KA - G^f '- H>B - B>^- Ejf- KBjaf? KB/rf"
Afwezig : H,J

'

H.C dealt mede, dat de zaak van de gewezen militair en mateur-fotograaf
geheel geregeld is, nadat PH»BVD zich met de P.G* Leeuwarden heeft
verstaan*
PH.BVD rraagt of H.KCP al nader heeft gesproken over zijn onderhoud met
(notulen 7-1-1961).
KB/G deelt mede, dat dit vandaag zal plaatsvinden.
H.C heeft de nota over het bezoek van
gevonden en PH.BVD zal de
zaak vandaag gaarne met hem bespreken.
^,~*

PH.BVD wordt achternagezeten door de P.G. Leeuwarden en :
van de I.D.
Amsterdam over de nieuwe circulaire die de P.G. Amsterdam heeft ontworpen
- voor de -

- 2-

yoor de behandeling van de politieke gegevens bij de procedure van
naturalisatie-aauvragen naar aaaleiding van de behandeling van deze kwestie
in de P»G.-vergadering van november (notulen 4-11-1960).
H.KA zal zorgen dat het antwoord vrijdag klaar is, zodat PH«BVD Mr.
van repliek kan dienen.
H»B ziet in De Volkskrant (een bericht van de Daily Telegraph), dat
Chroestejov 1JOO partij-inspecteurs in het Kremlin heeft ontboden en nun
pereoonlijk zijn kijk op het geschil met China heeft uiteengezet en hieraan toe heeft gevoegd dat hun instruetie dienovereenkomstig dient te geschieden.
H.B heeft een artikel in Vrij Nederland aan CUD toegezonden waarin Joop
ZWART schrijft over de uitlevering van de documenten aan Frankrijk in het
kader van de
-zaak (notulen 27-10-1960).

H.D brengt ter kennis dat de heer
van Marid III zaterdag is overleden en vraagt of de Dienet hier iets aan moet doen, daar het een langjarige relatie betreft.
Besloten wordt, dat H.D naar de begrafenis zal gaan.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 11 januari 1961
Aanwezig: PH**VD - JW» - QW - H**"- H/f^Afwezig : HJWfD

Naar aanleiding van de KB/N dagstaat over de benarde financiele poaitie van
De Waarheid, vertelt PH.BVD dat hij glsteren juist de kwestie heeft besproken van non—bezwaar inzake de Bepenak en andere lichaaen die nu N.V.'s warden. Be Secretaris-Generaal van Justitie heeft gevraagd of hiertegen geen
bezwaar noet worden ingebracht.
Op vraag van PH.BVD zegt KB/N2, dat In onze ogen
klein mannetje is.

naar een

H.B ziet dat De Volkskrant vermeldt, dat M«I. 5 door Hacmillan is aangesproken wegens de spionage-zaak in Portland. Zij was gericht tegen een gecombineerd Amerikaans/Brits duikbootproject. De Amerikanen zouden de zaak na\e
Pontecorvo zaak hebben afgebroken en het was aan de persoonlijke interventie van Macmillan te danken geweest dat zij weer hebben neegedaan. Macmillan
heeft volgens De Volkskrant om een bijzonder onderzoek gevraagd.
Men spreekt over de procedure bij onderzoeken die in Engeland geheel afwijkt van Nederland en ook de V.S.
H.B ziet in De Volkakrantr Eoslov wordt genoend als tweede man in de S.U.,
omdat hij op de C.C. zitting een van de eerste redenaars is*
H.B ziet in
reizend per
VIP room is
O.a. Koseov

De Waarheid dat William FOSTER op doorreis naar Moskou en
KLK, Schiphol heeft aangedaan, waar hij door de K.L.M. in de
ondergebracht.
was hierbij aanwezig*

H.B ziet in De Waarheid dat een nieuwe bladzijde is omgeslagen in de
Kistemaker feuilleton en dat men terecht is gekomen bij een zekere SMITHUIZEN die bij Ketelaar is gepromoveerd, welke promotie evenwel wetenschappelijk niet door de beugel kon, maar toeh plaats vond omdat SvLthuizen wist
van de kwalijke faits et gestes van Ketelaar.
- De volgende -
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De volgende aflevering zal over .
zijn, nu verbonden aan het
Hoofdkantoor van de B*B«H. in Den Haag.
Op vraag van PH.BVD hoe ver CRD met zijn onderzoek is, zegt H.C dat 1^9
personen, gedeeltelijk van het FOH en gedeeltelijk namens het RON op het
laboratorium werkzaam zijn. Checking leverde bij het nerendeel der personen een administratieve naslag van D op. Er zijn na zifting ongeveer 5
mensen uitgekomen, die de moeite waard lijken om te bekijken. H.C stelt
zich dan ook voor uitgebreide £ IX's naar deze mensen in te stellen. Heer
kan men niet doen.
In de discussie die hicrop volgt, zegt H.D blij te zijn van H.B te horen
dat deze onderzoeken niet in het leader van beveiliging, maar van geheim
gewoel op politiek febied worden verricht. H.D maakt namelijk verschil
tussen beveiligings-terrein en geinformeerd-zijn-terrein. Zoals de situatie
rondom het ultra centrifuge project nu is, zouden wij geen bezwaar kunuen
maken tegen bijvoorbeeld een bezoek van Russische geleerden.
PH.BVD wijst er evenwel op dat een eventuele beveiliging in het bijzonder
gericht zal dieuen te zijn tegen de kleiue niet-Atoombomkrachtige landen.
H.D neemt aan dat aan het ultra centrifuge project wel de rubricering
Oeheim opgelegd zal worden en herhaalt hetgeen hij op 9 januari jl. heeft
gezegd, namelijk dat wij ons de vraag moeten stellen wat moet dat voor beveiliging zijn en tegen wie gericht?
Men is het er echter wel over eens, dat het hoog tijd is dat wij iets aan
het gewroet van De Waarheid doen en H»B heeft al enige malen uit zijn afdeling de opmerking gekregen of B er niets aan moest doen, hetgeen hij heeft
afgehouden met te zeggen dat ook D en C belangen aan de zaak zaten en dat
men zich om verwarring te voorkomen zich alsnog van actie moest onthouden.

H.KA deelt mede, dat gisteren een vergadering heeft plaatsgevonden van de
COBO (Commissie Organisatie Buitengewone Omstandigheden).
Hen is tot de overtuiging gekomen dat steeds meer de wenselijkheid is gebleken om de heer
in te schakelen als de man die de boekhouding kan
bijhouden en de onderzoekingen kan doen, teneinde een behoorlijk draaiboek
- tot stand •-

tot stand te kunnen brengen.
H,KA zal zich in verbinding stellen met de heer
. Deze Is niet naar
Nieuw Guinea gegaan en wij weten nog steeds niet of hij naar Brussel gaat,
waar hij voor de plaats van
heeft gesolliciteerd.
Hen zegt dat
voor het COBO-bureau uiternate op zijn plaats zou zijn,
daar hij zich in censuur-verband met dezelfde problemen geconfronteerd ziet*

11 januari
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OCHTENDBESPREKING op donderdag 12 januari 1961

Aanwezig: PjL^VD - B><A - 0¥ - H^- H.C - Hylf Afwezig :

Discussie over de stakingen in Belgie, die in zoverre merkwaardig zijn dat
dergelijke uitbarstingen als verschijnsel voor de jaren 1918/19 typisch
zijn, maar nu uit de tijd zijn.
H.KA vraagt zich af of deze gang van zaken inderdaad, zoals hij gisteren
in een van de couranten las, door een communistische kern wordt gestuurd.
Er zijn veel grieven, die er nu bij de Belgen uitkomen, zoals gebrekkige
sociale voorzieningen, anticlericalisme. Verder speelt een rol, dat Belgie
pas sedert 1830 onafhankelijk is en de Belgen dus nog de neiging hebben om
het wettig gezag als onderdrukking te beschouwen.
ZB/G komt te spreken over een lijst die hij heeft ontvangen van de congressen die in de komende drie jaar gehouden zullen worden in Nederland en in
het buitenland. KB doet daar van oudsher iets aan en in de laatste tijd
werkt men op dit gebied nauwer samen met de BID. A.s. maandag zal hier dan
ook een bespreking over plaatevinden met de BID. KB/G stelt voor de lijst
te laten circuleren, zodat ook de andere afdelingshoofden bun wensen naar
voren kunnen brengen en wij met een BVD-requirementslijst t.a.v. deze congressen kunnen komen.
De overige afdelingshoofden zullen graag een fotooopie van de lijst ontvangen en zullen eventuele wensen naar voren brengen.
H.B komt te spreken over de brief van Buitenlandse Zaken, waarin men vraagt
om gegevens over de gebeurtenissen na Moskou. De brief vangt aan als volgt:
"Ik heb de eer TT mede te delen dat van geallieerde zijde is opgemerkt dat
"het van belang zou kunnen zijn het effect van de eonferentie te Moskou op
"de verschillende communistische partijen na te gaan".
H.B vraagt zieh af wat van "geallieerde zijde" betekent en houdt het voor
mogelijk dat dit het Political Committee van de NATO is. H.B memoreert dat
dit Committee enige bezwaren heeft gemaakt, dat het Special Committee zich
te veel met politieke problemen bezig hield. Bovendien heeft H.B het gevoel
dat het Political Committee de theorieen over het communisme van het Special
Committee gevaarlijk vindt en ervoor vreest, dat zij tot verwekelijking aanleiding zullen geven*
PH.BVD zal naar de heer Van Uh|ll gaan en hem vragen wat de achtergrond van
het schrijven van Buitenlandse Zaken is. Op verzoek van H.B verklaart
PH.BVD tevens te zullen zeggen, dat het stuk dat hij van ons ontvangen heeft,
niet zonder meer voor geallieerd gebruik bestemd is.
Uit de brief blijkt verder dat Buitenlandse Zaken de B.V.D. niet nodig meent
te hebben voor het maken van een analyse van de toestand. Er zijn dus twee
mogelijkheden, aldus H.B, of deze brief is een opening om eindelijk de zaak
ieta serieuzer te bekijken of het is een poging ons de poot dwars te zetten
met betrekking tot de analyse - die dan kennelijk door
zou worden
opgesteld.
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OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 13 januari 1961

Aanwezig: PR>BVD - H^OC'- OJtf'Afwezig :

PH.BVD la tevreden over het gesprek dat H.D en hij gisteren met Mr.Mijnlieff
hebben gehad. H.D had, toen Mr.Mijnlieff zei dat juffrouw
hier wel
moeilijkheden bij zou ondervinden, hierop willen aanhaken met te zeggen dat
hij (H.D) hieruit concludeerde dat Mr.Mijnlieff het ook wel nodig vindt dat
de beveiliging op het eigen minieterie verzwaard wordt. H.D deelt mede, dat
nadat het nieuwe beveiligingsvoorschrift op het juridische aspect accoord
is bevonden, alsmede op het ambtenarenaspect, juffrouw
nu zegt dat
eij het er niet mee eens is, want dat t.a.v. organiseties Binnenlandee Zaken
het beleid moet aangeven,
Een vraag van Mr.Mijnlieff of er iets bekend is over induetie van Belgie
hierheen, geeft PH.BVD aan KB/N door die verklaart dat hiervan niets geconstateerd is. Wel zijn enkele buitenlandse communisten hier geweest om
zich te orienteren. Verder is opvallend dat
een paar keer bij Paul
de Groot is geweest*
Dit is de eerste keer dat
, het hoofd van de Residentura,
gaat praten met het hoofd van de Partij.
EB/G vertelt dat
hem gisteren benaderd heeft met de vraag of hij
van ons early warning indicaties zou kunnen krijgen t.a.v. een aanval van
Indonesie op Nieuw Guinea, in verband met investeringen van de K.L.H. aldaar en andere saken. Wij hebben hem verwezen naar de MARID en KB/G vertelt
nu een verhaal dat hij van de BID heeft gehoord en dat een verklaring zou
kunnen zijn van deze bezorgdheid van de KLM.

H.B ziet in de oourant, dat UHLMANN die nu vergunning heeft om te komen en
wiens papieren op het Nederlandse consulaat in Vest-Berlijn gereed liggen,
nu niet meer wil komen.
- De Volkskrant -
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De Volkskrant vermeldt dat in de Eerste Earner de B.V.D. ter sprake is geweest, onder het hoofdt "De Minister van Binnenlandse Zaken moet het ongewenst uitspreken". Sen "aamzienlijk deel van de Eerste Earner" is van mening
dat de Minister van Binnenlandse Zaken persoonlijk de beslissing moet nemen over uitsluiting van sollicitanten op politieke gronden.
H.B vreest, dat dit toch een staart van de
-zaak is en dat nog
steeds niet helemaal duidelijk is dat in deze zaak Minister Marijnen verantwoordelijk was. Zoals het er staat leest H.B er uiti de B.V.D. verwijdert de mensen wel, maar de beslissing hieromtrent moet door Minister
Toxopeus persoonlijk worden uitgesproken.
Men zegt dat Minister Tozopeus ze maar eens goed on de oren aoet slaan x t
(hetgeen hem wel toevertrouwd is) in de zin van: "en nu zal ik het nog een
keer duidelijk zeggen etc.".
H.B neeft voor zich een interessant rapport van CUES over de Bode Boheme,
de bekende groep uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. ORES stelt
aan de orde, of de B.V.D. als dienst daaraan systematisch moet werken. Tot
nog toe kwam er steeds iemand in de dienst naar voren, zeggende dat hier
iets aan gedaan moest worden, om dan weer in de nevelen terug te treden.
KB/G gelooft dat het nuttig zou zijn als wij inderdaad trachten in deze
zaak tot een uitspraak te geraken. Het stuk is bij KB/N en B geweest en
H.B stelt voor dat er een gezamenlijke bespreking aan wordt besteed onder
toezicht van bijvoorbeeld OVJ, waar beide KB'a, B en C hun opinie over deze
zaak naar voren kunnen brengen. Dit stuk zou als basis voor de bespreking
kunnen dienen en H.B stelt voor dat de betrokkenen tevoren hun commentaren
indienen. Verder zouden de medewerkers zoals ORES aan het gesprek moeten
deelnemen en zou H.B PH.B erbij willen hebben, omdat die in de tuesenoorlogse periode in de communistische sfeer heeft gewerkt en dat klimaat dus
nog kan aanvoelen.
Men memoreert dat een jaar geleden een samenspraak tussen B en C over een
aantal van deze tussenfiguren heeft plaats gehad en dat de taken toen zijn
verdeeld. Dit heeft echter niet bevredigend gewerkt.
H.C vindt ook hard nodig dat er op deze vragen eens een antwoord komt,
vreest echter dat het niet zo gemakkelijk zal zijn. Het aantal acute indicaties in deze zaak is gering en de rest is vrij wazig.
KB/Q betoogt, dat deze wazigheid inherent is aan het probleem. Het is allemaal oude materie. De onderzoekingen die wij gedaan hebben en die tot de
vaststelling geleid hebben, dat bepaalde mensen uit de Rode Boheme voor de
Russen gewerkt hebben, hebben lang geduurd, terwijl de evaluatie zeer uiteen loopt. Na de identificatie moet nu worden nagegaan of de mensen nog
actief zijn, want daar gaat het eigenlijk om en dit is bijzonder moeilijk.
Het zit zeer diep verborgen en is er bijna niet uit te halen.
Er zijn ook nog andere motiveringen, aldus KB/Q. Wij hebben vanaf 19^7 tegen
de Russen gewerkt en in deze hele periode hebben wij niet meer dan 10 KQB
spionagegevallen gehad. De vraag staat open: ligt het aan ons of aan de
Russen? Hoeft de KQB niet meer mensen aan te trekken omdat ze kunnen terugvallen op oude contacten? Het was per slot een maehtig groot apparaat, met
honderden mensen over Europa verspreid, over het algemeen "tweede cirkel"
mensen, dus voor ondersteuningswerkzaamheden. "Derde cirkel" mensen, dus
die het werkelijke werk doen, zoals
de code klerk,
zijn zo weinig ontdekt, dat je je gaat afvragen: waren die Russen werkelijk
zo gek dat zij een dergelijk groot apparaat financierden, als er zo weinig
werkelijk belangrijke zaken omgingen?
H.C ziet als oorzaak voor de wazigheid eerder de discrepantie tussen
"werken voor de Russen" toen en nu. Indertijd was politieke influencering
en anti-faseistische steering ook een taak van het apparaat.

- KB/Q zou «•

- 3KB/G BOU niet willen zeggen dat dat nu niet meer zo is, gezien de activiteiten van
•
KB/N en H.C zien hierin echter niet meer dan geheime diplomatic,door de
KGB bedrj&ven*

PH.BVD zal de door H,B voorgestelde vergadering graag zelf voorzitten en
stelt als deadline voor het inleveren van de oommentarens 1 februari,
KB/G komt in aansluiting op de problematiek die hierboven ter sprake is
gekomen, met een vraag van eveneens algemeen belang, namelijk in hoeverre
de organisatievormen van de Rode Boheme geprojecteerd kunnen worden op de
verschijnselen van tegenwoordig* KB/G noemt als voorbeeld de studieclubs
onder leiding van
:• Deze vorm bestaat niet meer, omdat het
klimaat veranderd is, maar bijvoorbeeld in Canada had men na de oorlog nog
wel dit soort rode studieclubs* Het is wel interessant na te gaan of er
andere meer verborgen organisaties zijn, die voor de doeleinden van het
apparaat gebruikt kunnen worden.

H«B heeft het gevoel dat de anti-atoombomactie steeds meer een rol gaat
spelen en wel eens het aangewezen omhulsel zou kunnen worden voor de door
KB/G genoemde activiteiten.

13 januari 1961»
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OCHTEHDBESPSEKIHQ op gaterdag 1fr jamuari 19&1
AanwezigJ PMMB — H^ICJt — Qfff
AfwefAg t H>gVP en PH«8VD

- &«S — H*^"— B^P — KB^fli —
^
^
>^

HJUL Tult de aotulea van gisterea aaa m«t te e«ggea, dat CBBS d« modig* roorber«idiag«a eal treffea roor de diacuseie or*r d« Rod* Boh^ne «a ook orerigeac
hierToor het centrale puat sal zija.
H.B d«elt mede, dat blijkeas d* oouraat het Terhaal ia de Waarheid raa gisterex
over Uhloaaa oajuiet blijkt te zija geweeat. Hij is wel gearrireerd.

De afdeliagshoofdea eullea het aaatal deelaeners aaa KA/B opgerea. De orgaaiaatie van de leziag sal door KA wordea vereorgd.
Kaar aaaleidiag raa de EB/K dagstaat eegt KB/H2, dat hijaiet veel aieuws rerwacht Tan de P.B. vergadering ran 21 ea 22 jaauari a.s», aa hetgeea wij de
afgelopea wekea reeds aebbea oatraagea.
Op vraag ran E.EA zegt H.B dat de offieiele rerklaring orer de Mbakou coafereatie eea oaleesbaar stuk werk ie van kO pagiaa's dicht getrpt. Teel beter
te ±xmmm. lezea, is de door Goaulka geaaakte sameavattiag.
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H.C doat rerder maiding van aen geral Tan aan Hadarlandar dla man met chantage

middalan haaft getracht ta dwingan om mea te warkan aan hat orar da grans
naar Balgie smokkelen Tan "speelgoed".
Da zaak is in onderzoek bij da Haagse politie, waar hat slachtoffer Eat haeft

gemald*

E.B is gistaranmiddag maa gawaast mat BAB naar hat CVIH, waar hat Parintrap
aan da orda is gawaast. Dit was hoofdcakelijk door
geschreren ea
was 's morgane bij H.B gawaast om aan te kondigan, dat hij tegan da inhoud sou
opponeran. Hat was waar hat bakande Buitenlandse Zaken rerhaal. Hoawal PH.BVD
gazagd hot, dat BAB allaen moast gaan, is H.B ondar dese omstaidigheden toch
meegegaan, omdat BAB al eens eardar mat Buitenlandse Zaken over de strengan
haaft galagan. H.B kon au in da aanral gaan an BAB laten zeggen, hoe juist
hat was hetgeau H.B batoogde.
Da diseussie is beleafd gebleren, maar dat was dan ook het aniga dat ar Tan ta
zeggen rial. Hat rasultaat is gawaast dat
woadend was, maar zijn stuk
haaft teruggetrokken, dat dus niat uitgaat. ,
zei niet maar ta willan
maawerken aan het Pariatrap als hij op die maniar ragal roor regal moast reran twoorden. Zij baschouwen hat als een politieke saak an niat als een zaak
ran da inlichtingandiaastan.
Admiraal Kist had mat ons meegecaten.
15 Januari 1961.

OCHTENDBESPHEKING op maandag 16 januari 1961

Aanwezigl PjUJBTD - H^df - OTj*"- WtG - K J f - XjV- KB/*f
iX*^
."
.»•»*'
<<^
^r
^
jr
Afwezig i g.BYJk'

PB.BVD Is bij de heer Tan Tuyll geweest (notulen 12-1-f6l). Deze bleek van
plan te zijn het tweede stuk (bevattende onze eigen informatie) een ruiaere spreiding te geven dan in de bedoeling van PH.BVD lag. In ieder geval
moest hij het aan het hoofd Politieke Zaken, Baron
,
laten zien, alsmede aan
•• Ten aanzien van laatstgenoemde heeft
FH.BVD bezwaar gemaakt. Het eerste stuk rond Tan Tuyll bijzonder goed.
PH«BVD heeft gezegd dat de heren van Buitenlandse Zaken die 6 januari het
maandoverzicht zijn komen bespreken, blijkbaar wel bekeerd waren
Tan Tuyll liet zich er niet over uit in hoeverre deze heren inzage hadden gehad ran het eerste stuk*
PH.BVD heeft gezegd dat hij het stuk dat wij voor de NATO prepareren zo
spoedig mogelijk in eopie aan
zal geven. PH.BVD kan
dan tevens proberen af te tasten wat
weet.
PH.B zal PH.BVD het stuk in het Nederlands doen toekomen. De Engelse vertaling van dit stuk is verzorgd door mevrouw
. PH.BVD heeft namelijk gezegd geen bezwaar te hebben tegen vertalingen door juffrouw
van zaken die van dienst tot dienst gaan, maar dat hij voor
het front van de NATO met behoorlijk Engels voor de dag wil komen. H.KEB
is tevoren door H.B op de hoogte gebracht van deze nieuwe regeling
OTJ meent toch dat Buitenlandse Zaken zich moet houden aan de restrictie
die wij haar t.o.v. onze informatie opleggen.
Daar komt in de praktijk niet altijd evenveel van terecht, aldus PH.BVD.
H.D meent zich te herinneren dat het eerste stuk aan ,
en anderen
zou worden toegestuurd, zonder bronvermelding, maar het tweede stuk niet
H.D gelooft overigens
dat
als adviseur Politieke Zaken inzage van beide stukken kan
claimen*
PH.BVD heeft echter bezwaren tegen de persoon en de security van
.
Naar aanleiding van de KB/Q dagstaat zegt men, dat
wordt gebruikt voor politieke doeleinden

kennelijk
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Overigens maakt hij de indruk meer bona fide te zijn dan wij oorspronkelijk
dachten. Wie in daze zaak wie in zijn zak steekt, staat nog te bezien*
ie kennelijk bezig aan het organiseren van een parlementaire
missie naar de Sowjet Unie, iets waar de Russen bijzonder op gebrand zijn.
KB/H maakt melding van een fantastisch verhaal van een dokter uit Breda,
die het open nummer van de B.V.D. heeft opgebeld en later aan
heeft
verteld dat hij maandenlang ziek was geweest, nadat hij in Wenen met een of
andere Bus in een caf6 een drankje had gcdronken,
PH.BVD kent deze man wel en zegt dat men zich hier niet te veel Tan aan
moet trekken. De man is een fantast en heeft meer drankjes gcdronken in zijn

leven*

16 januari
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OCHTENDBESPREKING op dinedag 17 januari 1961

Aanwezig: Kf^BVD - TS^L - OTHf'Afwezig : H,]

KB/N deelt mede, dat de bijeenkomst, waar een Engeleman van de T.U.C. een
voordracht zou houden
, niet doorgegaan is, omdat de
man niet is gekomen wegens weersomstandigheden.

PH.BVD is gisteren met de Engelse vertaling van het stuk dat wij voor het
Special Committee hebben klaar gemaakt, naar Mr.
, Directeur-Qeneraal Politieke Zaken van Buitenlandse Zaken,
gegaan, Deze bleek one eerste stuk over het geschil Rusland/China van
Van Tuyll te hebben ontvangen, maar/niet het tweede stuk over de conferentie.
**7
Ten aanzien van de brief van Buitenlandse Zaken
zei de heer
, dat deze brief hem was voorgelegd en
dat hi3 deze had getekend, daar hij hem redelijk leek* PH.BVD vroeg hem
wat bedoeld werd met "van geallieerde zijde" en zei dat Van Tuyll van
mening was, dat hiermee de NATO werd bedoeld. Stof om de analyse te maken
vindt U in het stuk, Zeer Geheim, dat Van Tuyll heeft, had PH.BVD gezegd.
De heer
verklaarde nog nooit met een veiligheidsdienst te maken te hebben gehad en ook niet te weten, dat de B.V.D. iets
aan politieke inlichtingen deed* Hij sprak over de bijeenkomst in november in Parijs, waar een agppreciatie is gemaakt voor het Political Committee
en waaraan hij heeft deelgenomen, hoofdzakelijk om
wat in de hand
te houden, die nogal eenzijdig is.
vroeg zich af of
het nog nodig was dat zij met een stuk voor de analyse in Parijs deelnemen.
Hij vroeg of de B.V.D* deze appreciaties van het Political Committee ontvingy hetgeen PH.BVD ontkennend had beantwoord.
wilde graag met Van Tuyll en
opnemen wat
verder met onze stukken moet worden gedaan* Hij vond*7*cfat het bijzonder
weinig zin had om dingen alleen aan Van Tuyll te geven; verder dat de
dingen die hij van Van Tuyll kreeg, hij wel moest doorgeven aan
.
PH.BVD heeft uiteengezet, dat hij niets tegen
had(l), ntaar dat
wij nu eenmaal werken met een need to know en dat :
van een stuk als nu nog bij de heer Van Tuyll berustte (one tweede stuk)
goed moest begrijpen dat PH.BVD niet wil dat het verder/gaat. PH.BVD had
uitgelegd, dat een secret stuk wat uit onze eigen bronnen afkomstig is,
veel kwetsbaarder kan zijn dan een NATO Top Secret stuk, omdat er slechts
««nyi»nd in het geding is en dus de bronbescherming veel moeilijker is.
Men heeft besloten dat
allereerst met Van Tuyll en
' zal afspreken hoe zij met de stukken die zij van ons krijgen,
- zullen -
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sullen handclenWAle het resultaat van dit overleg onbevredigend is, zal
PH.BVD tegen Van Tuyll zeggen dat hij daar zijn materiaal niet aan waagt.
vertelde, dat over de CVIN-vergaderingen
all* en mondeling een beknopt verslag uitbracht, maar dat hij ft^e&t iets
op schrift had gezien, waarop PH.BVD hem op het bestaan van het ISAM opmerkzaam heeft gemaakt. Wat betreft de inbreng voor de vergaderingen^van
het Political Committee zei
, dat het geen zinTSSdnem
hiervoor stukken te geven, als hij er niet over mag spreken met
••
Hiermee is dus het onderhoud van PH.BVD met Van TuyB.
a.chterhaald. Overigens vindt PH.BVD dat
. een
indruk maakt dan Van Tuijll en ••*••«* op de zaken ingaat.
OVJ denkt dat
het niet zo prettig vindt dat PH.BVD bij
is geweest.
H.B is hier niet rouwig om, want hij is niet van plan Buitenlandse Zaken
inclusief
, los te laten, zelfs niet na de merkwaardige zitting
van het CVIN
' ' over het Perintrep. Zijn verslag over
deze zitting vult H.B aan met de volgende mededelingen.
Tegen het einde zei
dat het comite er niets mee te maken had en
weigerde zijn stuk verder, zoals hij zei regel voor regel, te verdedigen,
in weerwil van het feit dat de militairen die op zijn standpunt stonden,
het stuk wilden handhaven. Admiraal Kist liet zich de bewering dat het
CVIN er niets mee te maken had, niet aanleunen, hoewel, volgens H.B,
hier wel degelijk sterk stond. Admiraal Kist gaf de voile dige
bevoegdheid van Buitenlandse Zaken in deze toe, maar verklaarde niet in te
zien, dat dit de bevoegdheid van het CVIN uitsloot. Dit leek Kist een onlogisch gebaar, teneij de vergadering zichzelf onbevoegd verklaarde, hetgeen natuurlijk niet gebeurde. Kist heeft nog geprobeerd het stuk te redden, maar
wilde er niet meer over prat en. H.B heeft nog een
"speciaalrapportage" voorgesteld, waar men dichter bij de feiten blijft,
maar
had hier, zeer terecht, tegenin gebracht, dat je toch verschil van mening krijgt als je van verschillende standpunten uitgaat, ook
al praat je over concrete feiten. Admiraal Kist heeft nog voorgesteld, dat
de BID en de BVD over hetzelfde onderwerp «n stuk zouden schrijven, daar
hij het te belangrijk vond om tussen wal en schip te laten vail en. Dit
weigerde Dr.
, echter, hetgeen begrijpelijk is omdat voor deze problematiek de BVD de informatie heeft. H.B heeft nog gezegd, dat hij het wel
gecombineerd wilde doen en toen ook dit niet lukte, heeft . Admiraal Kist
aangekondigd dat hij naar de winter sport ging en hoopte aldaar een helder
idee te krijgen* Van de militairen warenA
>
,
i en
. Zij stonden aan de kant van
, want ons standpunt
beschouwen zij als een gevaarlijke objectiviteit, hoewel zij onze goede
trouw niet in twijfel trekken.
H.B vertelt, hoe in de loop van het gesprek over Laos ook weer bleek, dat
Buitenlandse Zaken zich in het CVIN niet beperkt tot het geven van feiten,
maar reeds in dit college een zekere mate van politick inbrengt.
Men komt er over te spreken dat wij geen rapportage ontvangen van de ambassadeur aldaar, noch van de ambassadeur in New-Delhi, waar toch een interessante splitsing in de parti j aan de gang is, naar aanleiding van het
geschil Busland/China. Wij zullen dus Buitenlandse Zaken hierop attent
moeten maken.
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OCHTENDBESPREKING op woenedag 18 januari 1961

Aanwezig: KM$VD - HJ» - QjW- PJMS" - T&*&^- ^Sf^- KB/& - KB/)l2
Afwezig t H.JBJO

KB/N2 wijst er op dat de bijeenkomst waar de Engelsman zou komen spreken
wel is doorgegaan, echter zonder de Engelsman*

KB/H kondigt een briefje aan voor PH.BVD over de affaire van de brieven
met Chad en Burger ale afzender
"' •
Eet stuk over de dokter in Breda
wordt momenteel getikt, aldus EB/H.
- H.C vertelt -
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H.C vertelt dat het bezoek van CS II aan Drachten in gezelschap van de rijks*
rechercheur van de P«G. Leeuwarden bevredigend is verlopen en hij met veel
materiaal is teruggekomen. Ten behoeve van PH.BVD, die enkele dingen over
deze zaak zou willen zeggen in de P.G.-vergadering, zal E.C CS II enige
voorlopige conclusiee op schrift laten stellen.
PH.B ziet, dat Marcus BARKER verder borduurt op het patroon
•
Hij heeft schriftelijk vragen aan Minister Cals gesteld, waarbij hi3 een
onderzoek naar de zuivering van de professor vraagt, alsmede inzage, eventueel vertrouwelijk, van de betreffende stukken door de Kamerleden.
Op vraag OVJ of een dergelijke inzage wordt verstrektt zegt men er nog
nooit van gehoord te hebben. Daar de stukken vrij positief zijn, zou Minister Cals deze suggestie van De Waarheid in een winstpunt voor hem kunnen
doen omslaan.

De actie
gaat hand in hand met de actie atoomkoppen-opslag.
De Waarheid komt met een groot artikel, waarbij de burgemeester van Enschede verklaart dat de commandant van de vliegbasis Twente elke mededeling
over dergelijke opslag weigert.
Volgt een discussie over de moeizame operaties die de militairen hebben gehad om de opslagplaatsen geheim te houden, terwijl iedere Russische of
Tsjechische piloot uit de lucht deze aan de volgens uniform patroon aangelegde afechietplaatsen kan herkennen,
PH.B ziet verder in De Waarheid, dat nu beslist is dat er ££n enkele
februari herdenking in Amsterdam zal zijn, zaterdag 15 februari om 13*00
uur.
H.EA komt te spreken over de vrije zaterdag, die op 5 mei 1962 geheel zal
worden doorgevoerd en op 1 mei 19&1 voor de helft ingaat. Wij hebben het
technische oordeel van de afdelingen nodig t.a.v. de vraag of er voor de
vrije zaterdag iedere 14 dagen, bijzondere voorzieuingen nodig zullen zijn.
Tot 1 mei 1962 zal met een verzwaarde piket onder een piket-officier, dus
een skeleton staff, gewerkt moeten worden* Na. die tijd zullen vermoedelijk
weinig BVD-relaties nog op zaterdag werken, met uitzondering van de politie
en kan misschien met minder volstaan worden.
PH.BVD wil dat wij in de dienst tot een gesprek komen over de compartimentering. Hier is ook in deze kring reeds meermaleu over gesproken, met name
dat o.a. ale gevolg van een langdurige omgang met bepaalde materie er een
zekere osmose is opgetreden en dat veel mensen meer wetenschap hebben over
zaken dan volgens het compartimenteringssysteem gewenst is - en waarover
zij dus hun mond houden. PH.BVD wil nu eerst laten nagaan in de afdelingen
weTke mensen wat weten.
H.C haalt als voorbeeld aan, de lezingen die CR en CS houden over de aanpak door de B.V.D. van de satellieten en de Ruesen. Natuurlijk moet hierbij het monitoren worden besproken. Men is het er over eens dat bijvoorbeeld de caseofficers, die deze lezingen hebben bijgewoond toch voldoende
vertrouwen moeten genieten en dat dit geheim veilig bij hen is. Hun moet
dan meteen op het hart worden gebonden dat dit nu een geheim van de Dienst
is, dat onder geen omstandigheid naar buiten mag komen.

PH»B7D gelooft dat als hier de lucht geklaard wordt, de onderlinge verhoudingen aanzienlijk zullen verbetercn.
H»D komt te spreken over het voorlopig verslag van de Eerste Kamer zitting
en maakt er uit opt dat De Volkskrant fout IB geweest in zijn rapportage
hierover
E.KA heeft inderdaad tot zijn geruststelling gelezen dat wel degelijk de
betrokken Minister wordt genoemd als degene die de uiteindelijke beslissing zal moeten nemen.
Pit is due geheel in de geest van de rondschrijfbrief die Minister ToxopeuB aan de Secretariesen-Generaal zal doen uitgaan
aldue H.D*
Men houdt het voor mogelijk dat de verklaring in het voorlopig verslag is
ontstaan naar aanleiding van de brief die Minister Marijnen aan In *t Veld
heeft geschreven
PH.BVD deelt nog mode dat wij het verzoek hebben gekregen de Minister over
deze zaak van advies te willen dienen«

H.KA brengt de vraag van de COBO ter eprake dat zij t.b.v. een bevredigendc voortgang van haar werkzaamheden meer inzicht zou willen hebben over de
taak die de B.V.D. in oorlogstijd zal hebben te vervullen.
In net rapport Inwendige Veiligheid wordt de B.V.D. wel genoemd, maar er
worden geen taken toegewezen, slechts de verwachting uitgesproken, dat de
B.V.D. op het haar toegewezen gebied zeer diligent zal zijn.
Richtlijnen zijdens de Regering zijn niet gegeven, de Minister heeft alleen
gezegd dat de Dienst blijft doorwerken en beschikbaar blijft voor het militair gezag - dit alles vaag gesteld.
Om one een beeld te vormen van de werkzaamheden Tan de B.V.D. in oorlogstijd, zullen wij moeten beginnen met de afdelingen B, C,de KB's en ook D
te vragen hoe zij zich de taken in oorlogstijd denken op grond waarvan de
afdeling E en AZ zich dan kunnen beraden. Op vraag van H.C of wij niet
eerst de beleidslijn van Defensie moeten kennen zegt H.KA, dat wij niet
kunnen wachten tot wij op sen desbetreffende vraag misschien over twee jaar
antwoord hebben. Wij moeten due zelf beginnen iets op te zetten en uit onze
eigen fantasie zoveel mogelijk de vraagstukken benaderen - van werkelijk
oplossen kan natuurlijk geen aprake zijn.
De COBO heeft enkele vragen opgesteld.
A. Hoet ziet IT de taak van uw afdeling in tijden van oorlog of
oorlogsgevaar?
1. Acht U met het oog hierop nadere voorzieningen op personeel
en/of materieel gebied noodzakelijk?
2. Indien U de bedoelde taak met de huidige personeelsbezetting
van Uw afdeling denkt te kunnen verrichten, zoudt U dan personeel voor andere afdelingen kunnen afstaan?
5. Denkt U behoefte te hebben, in verband met de door Uw afdeling te verrichten werkzaamheden, om bij andere oiviele of
bij militaire organen vertegenwoordigd te zijn (liaisons)?
B. Indien de Dienst genoodzaakt zou worden tot verplaatsing, wat denkt
TJ dan, gezien de bovenbedoelde oorlogstaak, voor een blijvende goede
dienstuitoefening nodig te hebben aan materiaal (o.a. documentatiemateriaal) en aan personeel?
i
Het zijn geen eenvoudige vragen, aaldus H.KA, maar wij moeten toch trachten
volkomen vrijblijvend met hulp van de afdelingen een antwoord samen te
stellen voor intern gebruik.
H.KA zal de vragen nog eens afzonderlijk door de leden van de COBO aan de
afdelingshoofden laten aanbieden en voor wat de KB's betreft, zal H.KA dit
zelf doen.
H.D betoogt, dat wij langzamerhand een dienst van vaklieden zijn geworden.
Wij moeten daar dan ook de consequenties uit trekken en met het oordeel van
deze vaklieden zelf komen. Wij staan dan in ieder geval niet te stotteren
als het zo ver is. Wachten op strategische veronderstellingen van Defensie,
waarvan de wenselijkheid door H.C wordt bepleit - die tevens wijst op de
integrerende rol die SHAPE Intelligence in oorlogstijd zal spelen - brengt
naar het oordeel van H.D te grote vertraging met zich mee,
H.C gelooft wel, dat een NATO stuk geraadpleegd moet worden, dat vele jaren
geleden is gemaakt, naar hij zich meent te herinneren voor het Special
Committee en waarin een abstracte studie wordt gegeven van hoe een veiligheidsdienst in oorlogstijd zou moeten functionneren.
PH.BVD zal H.KEB vragen dit stuk op te zoeken.
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OCHTENDBESPRBKING op donderdag 19 januari 1961

Aanwezig: Pg»«VD - H JUC"- ytf'-

PH*^-

Afwezig : H.HVlf
•••*••••

PH.BVD is zeer gevoelig voor het bericht in de KB/N dagstaat over de
HINAG op de dag van de P.Q.-vergadering. Op vraag van PH.BVD verklaart
KB/N dat nieta gebleken is van inductie van Belgie naar hier t.a.v. onordelijkheden
' *, integendeel*
Op vraag van PH.BVD of wij aanwijzingen hebben dat de Communistische
Partij in Belgie er achter zit
zegt KB/N, dat het volkomen logisch is dat
de Belgische communistische partij er zieh mee heeft bemoeid* De staking
hoeft echter bij de B.C.P. niet te origineren* Wij weten iamers uit uitlatingen van Marcus Bakker dat de huidige parti3politick zo is, dat men eerst
het oor bij de arbeiders te luisteren legt en aan de hand daarvan pas
actie bepaalt en het is zo geweest, dat ook al bestond er veel sympathie
voor de staking in Belgie, men er over het algemeen een nogal gereserveerde houding tegenover aannam. Blijkbaar heeft ook de arbeidersuitwisseling
die in het grensgebied bestaat, geen invloed gehad*

PH.C deelt mede, dat de heer
van Justitie ons heeft opgebeld
met de vraag wat wij wisten over de bijeenkomst van Politeia, waar een
Belg,
zou spreken tegen de Eenheidswet. BOG doet niets aan
Politeia, zijnde niet extremistisch en bij navraag bij H.KEB bleek dat
reeds een bericht was binnengekomen bij KB/N hierover.

- PH.BVD is -
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PH.BVD is gisteren met BCP bij de Secretaris-Generaal van Justitie geireest,
waarbij aanwezig waren: Jhr.Mr.
, Hoofd
Hoofdafdeling Privaatrecht, Mr*
, plaatsvervangend Hoofd Hoofdafdeling Privaatrecht en Mr.,
, Hoofdambtenaar ter beschikking van
de Secretaris-Generaal* Gesproken werd over de kwestie van de aanvragen
"ministeriele verklaringen van geen bezwaar", in verband met oprichting
N.V.'en door communistische instellingen, zoals de Bepenak enz.
Hierbij kwamen twee punten naar voren.
Ten eerste: kan deze verklaring geweigerd worden op basis van de openbare
orde en veiligheid* Minister Toxopeus had, blijkbaar met een aanvulling van
Mijnliefft gezegd dat dit geen punt was.
Het tweede aspect is de financiele wankelbaarheid van de zaak. Wij hebben
hier het begrip dubieuze debiteuren en crediteuren ingevoerd en onderscheid
gemaakt tuesen externe crediteuren, i.e. crediteuren buiten het communistische verband staande en interne crediteuren*
Wij hebben er op gewezen, dat ale punt 2 als basis zou worden gekozen voor
het niet-verlenen, men de communisten de kans geeft deze basis te verbeteren, zodat wij een volgende keer de verklaring niet meer kunnen weigeren.
Bij weigering op grond van openbare orde en veiligheid, is er een onaantastbare basis*
Kunnen wij van een overheid verwachten, heeft PH.BVD gesteld, dat zij
extra status verleent door een aan een rechtsvorm inherente bescherming
voor deelneming in het rechtsverkeer toe te staan, wanneer deze communistische instellingen zijn gericht op een ondermijning van deze overheid?
De heer
zou trachten een formule te vinden die hier
op gebaseerd is en zal dan contact met PH«BVD zoeken*
PH.BVD zegt, dat wij ook nog naar voren hebben gebracht dat afwijzing minder erg is dan vragen van de oppositie te krijgen naar aanleiding van het
feit dat de financiele basis niet slecht is*
H.D vraagt wat de reden ervan is dat de EVC geweigerd werd.
PH.BVD antwoordt, dat zij de domheid hadden begaan bij nun request in 1°A8
te stellen, dat zij niet met enige politieke partij in verbinding stonden.
Dat punt kon er dus onmiddellijk onderuit gehaald worden. Volgens de
nieuwe wijziging van het internationale arbeidstractaat moeten vakverenigingen erkend worden. De EVC heeft dit blijkbaar nog niet in de gaten.
Het volgende punt dat aan de orde kwam op Justitie was de naturalisatiekwestie (notulen 4«11««1960). Mrs. Tenkink en
bleken
het eens te zijn over onze nota hierover dd. 12 januari 1961*
Ten aanzien van de gevallen van hernaturalisering van vier uit Rusland gerepatrieerden, heeft PH.BVD de mogelijkheid van recrutering naar voren gebracht, namelijk dat bij deze menseu de kans groter was dan bij de gemiddelde Nederlander. PH.BVD moest dit begrip nader uitleggen, hetgeen veel
belangstelling wekte.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 20 januari 196!

Aanwezig: ^BVD -Jtd- H^"-JJ*cT- IL^- KB/E 'Afwezig : H^ftV

- OV^

- 2-

FH.BVD heeft met
gesproken over Cuba* Volgens
landse Zaken Cuba als een bedreiging, met het oog op de West.

ziet Buiten-

H,B ziet in De Waarheid, dat de P.T.T. geweigerd heeft de briefkaarten te
verzenden, die het Verenigd Verzet in het kader van een actie tegen Globke,
in grote hoeveelheden aan Adenauer wilde verzenden*
H.D deelt mede, dat bij Vredestein in Loosduinen een gesprek heeft plaatsgevonden. Van de twintig Italiaanse arbeiders die zij gekregen hebben, zijn
er inniddels vier teruggestuurd.
Twee van deze vier werden door hun college's aangeduid als "communisten".
Dezen werden teruggestuurd op grond van wangedrag, werkweigering en ontevredenheid* Vredestein heeft geen gerubriceerde opdrachten.
PH.BVD deelt mede dat de P.G.*s behalve in HINAG, zich bijzonder geinteresseerd toonden t.a.v. de mogelijke induotie uit Belgie. De systematiek die
wij in onze nota over de naturalisatie voorstellen, werd uitstekend geacht.
Wat betreft de hernaturalisatie begrepen zij, dat deze mensen gauwer in aanmerking komen voor recruteren dan anderen. Zij konden er zich due mee verenigen dat deze mensen veel langer moesten wachten (hoe lang?), dan Minister
Beerman van plan is.
- Aan «

Aan P.G. Leeuvarden heeft PH.BVD het notaatje over Drachten gegeven, behalve
de laatste pagina (operationeel). De P,G. toonde zich tevreden over de snelle manier, waarop hier gewerkt wordt.

20 januari 1961.

OCHTEHDBESPRKINa op satardag 21 iamuari

196l

Aanwazigt M*^VD - H^Xi - OJPo - H^f- H,fll/- H>d> - KB/6 Afwasig s H«H9Br
H«BJOr
tr^^

--

PH»B7D ia gistaraa bij Dr.
gawaast om ta sprokaa orar hat aatwoord
•p da opmarkiag ovar da "batrokkaa Minister" IK hat Toorlopig Veralag ram
da Eerste Kamer*
Br<
was hat mat PH.BVD aaas, dat balaagrijkar dan da kvaatia ran
nda batrokkan Ministar" da passage was waarin "rala ladaa bagrapan dat hat
bijEondar moallijk sou eijn aan aplasaing ta rlndaa. roor hat problaaa dat
da EVD rer»t"» Slarop wordt gaaatwoord la da cia THJIJ "aiat cosaar da BTO
daa wal da hantarlag Taa da gagevans door andara ambtalijka instaatias
Tormt aan problaam"*
PH*B?S komt Tarrolgaas ta sprakam orar da eirealalra Taa ttLaistar Tozopaos
aaa da "waarda astbtgaaotaa111 maar aaalaidlag raa hat garal
r.
la hat ooaoapt stoad da slat "da BVD gaaft inlichtiagan aa oathoudt eich
Taa adTias"* PH»B7D, heoagalach Taa da Tarsehlllaada BTA*s Taa da daparta•aataa vaorcianda, had Toorgastald hlaraaa toa ta Toagaas nal sal ar uitaraard sajaaaspraak plaatsTiadaa"* ladaraaa Toalt dam dat hiar aehtar da mogalijkhaid Taa adTios achuilt.
Hlar is arar haaa am waar gasprokaa aa ia alk gaTal sal ar aaa afswakkiag
moataa komaa Taa da saar starka stalliag, dat wij oas oathoudaa Taa adTias*
PH*BVI> haaft Taa E*XO gahoord, dat hij: Taak laat wordt gawaarsehuwd als
ar aaa eamseria is, soals au doar da measaa Taa
ea aatTaagt
taa antwoord, dat E*KO ia dit gaTal tagalijk mat da andaraa is gawaarsehuwd*
Haa aaamt aaa dat H«BTD als gasthaar tagaaoTar da haraa Tan Sharmaa Kant
sal optradan.
Maa Traagt sich aft of diasdag da haraa ar aog snllaa sijn( coals aorapronkalijk da badooliag was.

PH*Bffi haaft Tardor mat E»KO afgasprokaa dat wia Taa da diaast eansariaan
houdtf madadaliag hiarraa doet aaa KO, BOdat H«KO dam woat wit wat gahoord
haaft.
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H«C doet aededeliag Tarn •«* bezorgde aeeder wier soeav rerblijreade IB d«
legerplaats Hat Harde, aet de doehter YBB eea kasteleia, dia rreeger SS'er
sou sija geweest, eeaaecties heeft aaagakaoopt. Jtla da BVD faam aetia
meemt, sal meadar da Talagraaf lAlichteB. Meedar had alat garaagaerd ap
aase Tarwijziag naar hat Minister!* TAB Dafensia*
H«B kaaft IB da eouraat galasaB dat Mr*
aarral aatalag
haaft gakragaa «B Biat Baar lUauw Quisaa tarug gaat*
HaB is hat ar ovar aass dat hiaruit aatuorlijk da eoaoluaie wordt gatrakkaa
dat da Hed«rland«ra IB da BalieBTallai-saak wal dagalijk iats ta T*rbargaa
habbaB.
E«B least aaa Terhaal uit Da Talkakraat rear, dat aaa traffaad raarbaald
gaeft raa da fiigalsa burgarsia* Saa Sagalaa rraagara radia«aparatuur Taa da
Marine wordt daar aaa burger aaa de palitie «fgelererd »et de weordea
"desa aaa Boat aaar mijB meaiag endervraagd worden", Tolgeas de wet Besehersdag Staatsgeheiaea heeft iedere Britse burger deselfde pliehtea als de
palitia ea in dit geral was da burger toevallig getuige Taa hat sdLsdrijf,
waaraaa de aader sloh had aehuldig geaaak^p

had aaa aa ander orer
Tart aid, axldua H»C« Dlt ia aaa uitar*
•at* Triamdalijk aaa, hard warkaad aa caar hardaakkig * Mat behulp raa rala
klaiaa blacaotaa friat hij sija gahaugaa ap aa kaat d«a altijd araral aog
aaaa ap taruf •
Taea &»!> mai, dat aat haa was apgarallaa dat hat atatuut aa« aaait tar
apraka la gawaaat, sal
dat
C«**S* hads "Daar gaaa wlj g«~
vaoa »«a daar9 daar warkaa wlj aa Tardar ap"« Mj haaft hat aehtar alat daor
aa daar baatudaard, soala hij aak had gaxagd, saraal apgaaehatald ta habbaa
gakragaa blj hat aanraardaa ran dja fuaetia, dat haa raal waa aatgaaa*
H»C*a rapllak waa gawaaat dat hij llarar da sakarhaid sou habbaa dat
hat atatuut bawuat iatarprataarda, eoala wij hat latarprataraa*
taaat aaa kaart Tarn Waat*Duitalaad aat aaa apatalllag ram da gaalliaerda
baaaa, afgadrukt ia hat eaavtuiatiacha jaugdblad* Hfet atok la arargaaaaaa
ult Hanaa Dautaohlaad* H»B kaa sich raaratallaa dat da haraa dia da ialichtingaa Taraehaft habbaat hat alat BO flja Tiadaa, dat die an ia da eouraat
kaa\aa*
KB/<2 galaoft, dat wlj aiat soadar aaar hoaraa aaa ta aaaaa da% ar gaaa aajulathadaa ap da kaart ataaa. Da klaiaa aehaal arTam laat beraadiaa aaawkaurighaid aiat taa*
ffij) daalt madat dat
glataraa «ija taa r«rlaraa haaft aat aaiga aatiaaala gahaljia doeiuaaatan* fflLj waa giataraaaiddag
aag aiat teruggevoadea. Pa Harid haaft aaa gavraagd af wlj hulpbraanaa koadaa iaachakalaa, hatgaaa wij aatkaaaaad habbaa baaatwoord*

jaaaari 196l*

OCHTENDBESPREKXNQ op aaandag 2? januarl 196!

''

Aanwe*ig: PjtfBVD - J^QL - Qjtf - R/6 - H^- B>4$ - O/GT - KB/H

H*B Bi«t, dat d« saak ran h«t beelag Tan de / 30*000««« an dinadag Toorkoat. Da Waarheid acbrijft rardar orar h«t gabovw aan da Haaaraadaingal
ndat an ala penaion door da Brandaao/Gortsak kUak wordt ga«^»loltaardn«
Da Tardwenan Britaa IftTO offieiar blijkt in Voord Ehgalaad bij aan autoongalok ta zijn o«gakoata»
H.B eiat rardar la Da Tolkakrant dat ar aaa garaeht aeht«r da acheraan
la via da alauwa Chef-Staf cal BOAtan wordan* Haa«a dla in dit Tarband ganoamd wordaa, aijn dla Tan da gan*raala dipa an T.d.Wall Baka.
H»C daalt aeda* dat Qanaraal Lagarwarff rrij arnatig aiak IB. Eij haaft
aaa hartaanral gahad an ligt in act Hilitair Hoapitaalv
H.D daalt K*da, dat ar catardag aen gaaprak a««ft plaatagaTondan OK tot
da eoordinatia Tan da dria B*a
ta koaen, waarbij Van

• 0»0. va V. -
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0«0» aa 7. da karan
t
_ aa
aanweeig
waran. Hat rapport lavaadiga Vailighaid was da basis Tan hat gtsprak aa
Tooraamalijk da sauenwarking aaar boitaa ward besprokaa, daar waar ran
Blaaaalaadaa Zakaa ult adries aa hulp gegeven «o«t worden an diagaa gadaaa
•oatea worden, o«a* in debadrijven, in aavenwerking set da betrokkaa ainia•fcer«« dia da rerantwoordelijkheid cullea habban ta dragan* Bat gaaprak
Tarliap berredigend an sal daze waak roortgecet worden «et nog aadaraa
ar bij.

23 Jaauari 196l«
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OCHTEHDBESPBEKIHa op dlnadag 2k januari 1961

Aanvezig:
Afwezig »

- OTJ - E^ - Ix<fr- H/5 - J0^S - KB/fl
^

'

H»B? slat in Da Waarheid dat op da Burtijbeatuurazittlng Tooraanelijk la
gaaprokan orar Belgie, ala hat liehtand Toorbaald hoa eoamnmiatan an aooialiataa elkaar geronden hebben in d* ataking tagaa da reactionnairen an
katholieken* Tardar la ar niata Tan balang bahandald* Ilia oude tnavata
Bljn vaar etna opgahaald*

o

PH»BVD daalt aada dat op ana eoaeapt-antwoord aan da Earata Kajiar
aaa wij&iging waa gakoman Tan hat departement, waar
Dr.
niats Tan bla«k af ta wctan* Bit la dua wear haratald*
PH*BVD daalt nada( dat Mr.Tcnkink apbelda dat man nag oahoog zat aat da
Traag op valka baaia da "Tarklarlng Tan gaan baswaar" aan T«rachlllanda
oonmunletiache inatalliugan kan wordan gawaigard
Man la dafinltiaf afg«atapt Tan hat oorapronkalljka Idaa o« hat ta goolan
op onToldoanda financlala baals. Dat fignor habban wij Juatltla dua be-

apaard.
PH«BVS haaft Tan Mr.Tenkink aan nota toegezegd gakregen net hat Tarcoek
of wij da forvule die blj Juatltla la gaTondan, aana willan bekljkea. Zij
willan het nn op baala Tan Opanbare Orde trachtan af ta wijzan, naaalijk
dat De laarheld eleh achnldlg BOU maken aan atrafbara faiten a.b.t. laater
en aaaad. Te dien einda had aen graag, dat da BVD nde Waarheld" Tan I960
hlerop nalaa an da nodlge gegeTena Teratrekta*
H«Bi Tindt dit aen onmogeli jke taak.

OVJ la Tan Benlng, dat het 0,M. aoet uitaaken of atrafbara faltan zijn gapl»egd( en niet de BVD.
H»R betoogt, dat selfa al eouden wij het joridiach halen, wij politlak op
een dergelijke zaak Teralagen zouden worden. Dit la preciea wat De Waarheid
da zo gewenate publieiteit zou geTen*
- PS.BVD -

_ 2-

HUBVB aerkt op, dat Tan een verkelijke strafTerTolging geen sprake sou
sijn, alleen Tan een Tersanelen Tan amanitie*
Haar mening Tan H,B stelt Juatitie zlch te T««l op het standpnnt dat d«
"Terklaring Tan geen becvaar" een gunat Tan de OTerheid i«, terwijl het
een noraaal geral is dat het wordt Terleend als gewoon reeht en het enige
doel erTan is on maatschappeltjke ezoessen tegen te gaan*

I
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la De Telegraaf 0a Volkakrant ran Tanochtend sijn artikelen over d« coaaandowieeeling Tan'de B.V.D. Terachenen* ,/
PH«BVD deelt mede, dat de heer_
al een *aand gel»d*n r«rtelde door
h«t A«N«py b«laagd te worden en Ken o.a» eea currioolua vita* van PH.B7D
wild* hebben. Daar PH.BVD dit nog «en te rroeg stadiutt rond, heeft men het
A.*N»P» afgehouden, maar vrijdag j»l. rertelde H.KO dat hij au werd laetig
gevallen* H.EO had PH,BVD aangeradea een onrrioultm ritae te rerschaffen,
emdat andera er toch lets sou worden geechrerea, dat waarschijnlijk enjuiat
son aijn* Het atofc in De Tolkakrant la welwillend*
H,C doet aededellng ran eea door de Bljkapolitie Dordreeht binnengebraeht
geral van een op 8 deeenber j»l« te Sliedreeht gevonden portefeullle* Badat
geen eigenaar waa koaen opdagen, heeft de Politic de portefeuille geopead
en de inhond duadanig rreemd geronden dat men zich aet de I»D. in rerbinding heeft geateld* H»C noeat de inderdaad bonte aengeling Tan cakeu ep die
de portefeuille bevatte en die wijzen ep Poolse aetiriteitea. S.C sal onmiddellijk dieper in de xaak laten duiken. De nogelijkheid ran een practical
joke niet uitaluitende, gelooft H»C dat dit aiaechien een bof je ia dat ona
ep het apoor Tan een intereaaante aaak kan brengea*
PH.BVD atelt H»C Toor de pelitie een pluia te geTen Toor de juiete manier
waarop aij dit behandeld heeft*

H.B ciet in De Waarheid dat er eea aetieeoaitl ia geTora^Taor de atudent
, die Toor de politierechter aoet Teraehijnen

PH«BVD ia bij de heer Tan Tuyll geveeat die cei dat hij nog geen berioht had
Tan het atandpunt Tan het departement t.a.v* de (eerate) nota OTer het OOBfliet Rualand/China*
Het ia due nog ateeda een punt Tan diaouaaie op het depart eaent, aldua
Terder blijkt, dat

inderdaad heeft geaproken OTer wat

- 2-

aan onse inforaatie souden hebben. Da h«er Van Tuyll sal het seer op
prijs t0 st«llen onze stukken t« krijgen en hij had niet h«t minete bezwaar
dat FH«B7D Toor bepaalde dingen naar
zou gaan* PH*BVD
!• blij »et d0z0 nleuwe brioTenbua* want
heeft v«el
»0er tijd besohikbaar roor 0en geaprek dan Van Tuyll*
H»B c!0t dat d0 R«gerlng blijkbaar hat da Aabonnecan omaogelijk h0eft g»•aaict Bioh op ta geren roor di*nstn«aing bij hat Treemdalinganlegioen ran
iBjoBba* Zij kxinnen wal aan goldlg raisdoeuaent krijgen, aaar aliaen Toor
aan bastaanalag waarmaa da Regerlng aeeoord kan gaan, hatgaen hlar nlat hat
garal !••

25 Januari 1961.
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Aanwezigs PBVBVD - &yxi - oyj - H,^- H^- PJUrf - IJB/B Afwasig t H.BVD
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PH.BVD daelt Bade, dat wij da haar
: aan figuur habban la tan
alaan tagenoTar hat JL»H,P.,V doordat da B.V.D. da pars ran rapliak haaft
gadiand in aan caak (coaaiandawi«^^^i»g B.Y.D.) die allaraarst hat Hiniatarie aangaat. PH.BVD haaft cijn Tarontachuldigingan aangabodan aan da
haar
•
XB/Q is gistaran bij Kr«:
. gawaast, dia na da bahaadaliag ran da
zaak vaarvoor KB/Q gakoaen was, hat Algarijnsa problaea tar epraka
bracht.
1. Da haar
. maakt eich ongeruat ovar hat fait dat hat aantal
Algarijnan dat sioh hiar haaft garaatigd, van ? tot 17 is gastagan*
Tot nu toa ia hat altijd yrij goad galopan, maar da Algarijnan koaan
nu mat langa jamarTarhalan an
Toorziet dat ar wal aana
•oailijkhadan eoudan konaen ko»ant mat eontributia-inningan an sehiatpartijan.

had garraagd of hij aana kon sprakan mat da ambtanaar ran da
B«V.D* dia da Algarijnae saken bahandalt.
H.C sal GRD naar
. toaatoran.
2*
-rroag zich rardar aft aldus O/Q, of bij da Vraamdalingandianstan wal voldoenda bagrip bastond, dat sij arar daca Algarijnaa
sakan zoraal mogalijk door moatan gavan aan da inlichtingeadianatan*
H«C aagt dat CHD hiar nogal aan rrij goad oyareicht Tan haaft, maar
rindt dit niattamin aan gasehikt onderwarp Toor da I»D«-Targadaring.

3.

- 2-

eiet, dat De Waarheid-perafotograaf een aanklacht tegen profeaaor
• heeft ingediend bij de Officier Tan Juatitie in luterdaa
wegena poging tot aiehandeling «n diefatal van het fotoapparaat*
B*B gelooft, dat wij co apoedig aogelijk da banandalanda offieiar Tan
da faitea in kanaia Boatan etalien, aadat wij hier aaa kane habban aan
flinke achop tarog ta geTen.
Afgaaprokaa wordt, dat CRD hat initiatiaf sal neaen an eich aTantaaal
•at B zal Tarataan ala hij background gagaTans takort

Dit is uitgewerkt door aaa Tan da
"leerlingen" Tan Bt
, die ala twaada product aaa bijBonder
aardiga aociografia heeft gemaakt *Ter hat co«»unia«e in Liaburg. Da
concluaie hiarTan ia dat het coamoaieme in LiMburg aen import product ia;
Tan 2^0 CPN-leden, sija 173 buiten Liatburg geboren.
Toegt aea
aoort prognoaa aan de analyae toe* H.B ia sear enthouaiaat OTar da kwalitait Tan dit wark*

- 3-

H*E heeft eea
~rapport roor sich, aaadelende oTer d« doorreia T«a
de Aaerikaanae covnuniat,
, Tia Schiphol, waar ook de SowjetTerte*
genwoordigera aanwezig waren, o.a.
• Het sou nuttlge achtergrend
Toraen yoor GBt aaar de coapartimentatie rerbiedt H*B het aaa CB te geren*
Men la net er orer eena hoe onainnig dit ia, daar aataurlijk OR op de
hoogte la Tan net bestaan ran de bron, aaar er wijeelijk orer svijgi*
PH.BVD atelt roor dit geral ia te breagen bij net algeaene geaprek orer
de compartimentatie, dat hij ep korte teraijn wil doen plaata hebbea.
IH*D deelt aede, dat wij nog ateede geen bericht hebben dat de taa Tan
K/Z
terug is geTonden*

PH»D memoreert het geTal Tan Dr.Drees* wiena taa door het eoontje Tan
de bode wa» Terloren, maar die hij gauw terug had omdat hij met luidaprefcer door de stad het Terliea heeft laten emroep«n» Marine ia nog
aiet Terder gegaan dan een adTertentie te plaatsen, twee dagen nadat
de ta« Terloren is*
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Afwezig s H.JJWD
yp*-' '•"•

O

PH.BVD herhaalt wat hij gisteren geTraagd heeft t.a.T. de Terloren taa ran
, namelijk wat de B.V.D. an nog kan doen*
H«D eet uiteen, dat eTaluatie en opaporing ter hand zijn genomen en loa
ran elkaar ataan. Voor de eTaluatie ia een comaiasie Tan de N.T.R. benoemd,
die een deakundig oordeel kan geTen en t.a.T. opaporing hebben wij net
adTies gegeven de Hoofdcommiaaaria in te achakelen, Bodat een •aziaiua aan
aetiTiteit van de aijde Tan de Haagse Politie Terwaoht kan worden* Op Traag
Tan PH.BVD segt H.D, dat de verantwoordelijkheid t«a«T« de security Tan de
stukken die in de taa eaten, door de Ministers Tan Binnenlandae Zaken en
Defenaie wordt gedeeld*
PH.BVD heeft toeh het geToel, dat er niet genoeg pressie wordt uitgeoefend.
Ook uit de reactie Tan de heer
, die op de hoogte waa Tan de inhoud Tan de taa, heeft PH.BVD aiet de indruk gekregen dat Buitenlandae
Zaken Toldoende gealarmeerd waa*
Vanmiddag zal PH.BVD due tegen
oTer de zaak beginsen en hem aededelen dat hij aijn Miniater Tan Binnenlandae Zaken in kennia moet atellen
Tan het Terlies*
KB/G heeft Tia
Tan
gehoord, dat op eea politiecursua in
Heelaim bleek, "dat een politieman belaat waa geworden met het makea Tan
een atudie Tan de Terhoudlag tuaaen de I*D«*a en de B.V.D. De enige Terbinding die daar good waa afgekomen, waa Aaaterdaa geweest11 •
sal dit
Terhaal aan H.KCP Yertellen.
PH.BVD ia Tan aening, dat dit alaat op de aetie Tan
ea gelooft dat
het Tolgende Terhaal hier door been apeeltt PH.BVD had gehoord, dat Dr.
ia een eauaerie Toor de politic had gesegd dat hem gebleken waa dat
Teel aenaen Tan de recherche bijBonder grote beewaren hadden, tegen het
werken met de B.V.D* Dr.
, hieroTer door PH.BVD geinterpelleerd, Tertelde het Tolgende* Op 18 noTember j*l. heeft hij voor een politiegeselachap
in HeelauK geaproken eTer MDe Aabtenaar ea de SamenleTing" en de politieinspecteurs Trij algemeen Terwetea dat »ij zich bijBonder weinig ala ambtenaar Toelen* Terder had hij er bij herhaliag op geweeen dat de inspecteurc
•nToldoende achter de mensen Tan hun recherche staan, met name diegenen die
moeite hebben met het fijne werk en hierbij Tooral de I.D»-menaen genoemd.
Zoala Dr. .
PH.BVD later mededeelde, wist hij dat dit bij sommigen
Taa de inspecteurs kwaad bloed had gezet. Dr.
waa alecht te apreken
OTer het peil Tan Tele inspecteura en waa Tan mening dat Teel Tan hun werk
door adjndanten kan worden Terrieht. Dr.:
waa wel nieuwagierig te
weten hoe het hem door PH.BVD Tertelde Terhaal ia de wereld was gekomen.
PH.BVD. denkt nu dat
al borrelende de saak wat door elkaar heeft gehaald.

H.KA. ziet in De Volkskrant dat da lest-Duitsers wear twae natwarkaa habbaa
opgerold, aan Tan da F.D.3*B* an aan Pool* network.
H.B laast uit Da ffaarheid aan Berkwaardig stukje roor oTar da oprolging ran
H.BVD door PH.BVD, ondar hat hoofdi "Waer koloniaal aan top Tan B.V.D.1*,
waarbij beidan ale kolonialan wordan Toorgesteld, Bat in nun kieleog aan
Bente Tan koloniala Bensenjagers*

OVJ haaft Mr*
opgebeld, oBdat hij Tan Caaaalbaack had gahoord dat
daea ook bij da haar
was gawaast* Laatstgaaoanda daalda aadat
dat Caamalbaaok in da Kamar vragan haaft gastald ovar da arrastatia Tan
Baptis an Santan. In Amstardam Tarluidt, dat Camaelbaaok ale raademan Toor
dasa baidan eal optradan, hatgaan eehtar door Caamalbaack taganoTar Mr*1
ward ontkand* Ala hat eehtar wel waar is an Caanalbaack atalt als
Kaaarlid Tragan in da Kaaar, an gaat TarTolgans ook naar da B.V.D. OB inlichtingan ta krijgen, dan is dit ean varranging Tan functias, walka da haar
bepaald niat in da haak Toad.
Da &aak Baptis an Santan sal niat Toor april/Bai Toorkoaen* Sal Santan haaft
aan klaeht ingadiand wagans Bainaad tagan
Tan de Surete, die TO!gens haB valsa Tarklaringan tagenoTar de reehtar haaft afgalagd* Daze klaeht
is afgawasan an is nu bij hat Eof.
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PH.BVD Tertelt over de beaoeaiag Tan de opTolger Tan
bij de I.D. Amsterdam.

,

,

Op Traag ran PH.BVD vertelt H»D dat gisteren zich een •ansperaooa telefonlach heeft geaeld naar aanleiding ran de adrerteatie orer de taa. De
•an deelde medet dat hij inllehtlngea koa geven ea sou eich *a mlddaga
verToegen bij bet hula Taa
. Hij IB echter aiet gekomea.
Een oatTaagsteoAitfi ait la het huis te wachtea* .^^
PH.BVD heeft giaterea
aiet Terder aaage»pgoteeat omdat de zaak
toea aet la het stadium was dat men de maa Terwaehtte*
PH,B7D is de kweatie Tan
ren).

aog aaa het onderzoeken (aotulen giste-

- H.B ciet -
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B.B ziet dat De laarheid de resolutie van de Franae coaumniatiache partij
heeft afgedrukt, waarin
en
Teroordeeld worden. Bet blijkt
wel dat net behoorlijk ronaelt in de P.C.F*

H.KJL dealt medet dat de beer
giatereiuBlddag cleb ep de hoogte
heeft gesteld van de COBO-stukken, ter Toorbereiding ran sijn wertataa*heden ala hoofd van het COBO-bureau. Tolgende week sal H.XA een nieuw
geaprek Bet de beer
bebben en BOU dan ook graag een bealiaaing
• van PH»BTTD «

- 3-

Tan FR*BvD willen hebben, zodat hij ingeachakeld kan worden an hij aan
de eerstTolgende COBO-T«rgadering kan d««lnamen. De toekomstige funetie
van de heer
brengt net zich mee, dat hij bij alle afdelingen tereoht moet kunnen*
H.KA IB anderhalf uur bij de heer Hijnlieff geweeat, die begon te vragen
of de berichten in de courant over net rertrek Tan H»BVD en de benoeming
Tan PH»BTO het geTolg waren Tan eea lek*
H,KA heeft de heer Mijnlieff de
l-lijatcn oTerhandigd, waarop hij
binnen korte tijd eal reageren*
Terder heeft E«EA net hem gesproken over het gebrek aan security bij de
Eabinetten Tan de Coanisaariaeen der Koningin, waar hoog-gerubriceerde
stukken worden bewaard* De heer Mijnlieff toonde zioh seer geintereaaeerd en afgeaproken is dat vij aan de Minister Tan Bianenlandae Zaken
zullen achrijTen, die het dan met de Commiaaariaaen der Koningin kan opnemen* De heer Mijnlieff krijgt hierTan dan een copie.
H»KA heeft de BVA Toor assistentie bij het opstellen Tan een brief aan de
Minister naar afdeling D Terwezen.
Een Tan de brieTen die wij in 1935 hebben ontTangen, heeft geleid tot de
.-operatie. De andere brief bevatte een Terzoek om anderaoortige
gegeTena en op Traag Tan de heer Mijnlieff heeft H»KA hem gisteren vertekerd dat wij oTer deze gegeTena beaehikken en ze binnen enkele uren kunnen lereren. De heer Mijnlieff ging hiermee auseoord*

28 januari 1961*
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Aanwesigt PjU*fl> - E^E* - 0^- H»B<1
Afwezig j

Op opmerking PH.BVD naar aanleiding van de notulen ran zaterdag eegt H.KA,
dat hij inmiddels de heer
aan de telefoon haeft gehad «n rich
Yoorstelt a«n nader geeprck met deee te hebben, waar hij daa PH.BVD later
bij zou willen halen.
PH.BVD gaat hieraee aeeoord.

O
H.B Biet in De Waarheid dat nu Dr.ran Dranen
aaar voren
treedt in de Ketelaer-afJTaire. Hij heeft een adrea gericht aan de Gtaneenteraad, waarin hij Tercoekt een eoamissie Tan ondersoek in te etellen.
Men spreekt er over dat de vage eonclusie was getrokken, dat Van Dranen
wel eens een van de tipgevers sou kunnen sijn - na dit artikel wordt het
wel een aterke aanwijzing.

H.D deelt m«de, dat er geen nieuwe ontwikkelingen eijn rondo* de taa van
X/Z
De Chef Marine Staf heeft beslist dat insehakelen vaa de
pers ongewenst was met het oog op de onvermijdelijke ruchtbaarheid die dit
set sich aee sou brengen.
H.C vindt dit naief van de Chef Marine Staf; kwaadwillenden zien ook Bonder
dat wel dat de documenten van grote waarde cijn
- OVJ -
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OVJ gelooft dat de coordinatie bij de behandellng ran de saak een en
ander te wensen over heeft gelaten* De heer
die zaterdag bij
OVJ sou komen roor een faniliebezoek, belde af oadat hlj wacht moest Bitten. Hij rertelde toen terens dat hij persoonlijk en uit eigen viddelen
de adrertentie heeft gezet.
HiD verdedigt de Marine tegen de milde eritiek ran de vergadering.

30 januari 1961i
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HiB leeat uit De Volkakrant een berioht Toor behelcende mededelingen door }
Geaeraal Mathon oTer de eiTiele Terdediging, ter gelegenheid Tan een lunch}
Tan de Maatschappij Toor Handel en NijTerheid in Groningen. Het relaam
i
heeft de tenenr Tans "Das Vaterland kann ruhig aein".
<
S*KA gelooft niet, dat dergelijke Toorlichting op de weg Tan Generaal
•
Mathon ligt, of hij sou geaanotionneerd moeten eijn door de Regering. De
inhoud Tan dit bericht geeft H.KA eerder de indruk dat Generaal Mathon
mefr atappen naar voren heeft gedaan dan helemaal de bedoeling waa*
PH*D neemt aan, dat Generaal Mathon door de Regering gemaehtigd ia tot
'
het doen Tan uitlatingen, al kan hij ook niet zien dat dit nu de juiate
maaier ia*
\B Bet
al jaren tegen aan heeft eitten kijken, namelijks wat moeten wij zeggen
•Ter de defenaieTOorbereiding* Minister Drees waa een bijsonder aterk
tegenatander Tan elke Toorlichting op het gebied Tan de eiTiele Terdedigiag, met uitBondering Tan die geTallen die TOor Kamerbehaadeling in aanmerking kwamen, of geTallen waarToor wettelijke maatregelen getroffea
moeaten worden* Na talloze eonfereatiea Tan deakundigen is men de laatste
jaren eigenlijk tot de oTertuiging gekomen, dat wil men uberhaupt ieta bereiken, men door de sure appel heen moet bijten en op adequate wijse het
Tolk aan het Teratand moet brengen wat het te wachten staat. Nog kort geleden heeft PH»D met menaen Tan de B.B. Bitten praten, die hem Tertelden
dat men ook in die hoek OTergaat tot een Teel uitgebreidere Toorlichting*
Het ia duidelijk dat het bealuit ia geTallen om het Nederlandae Tolk te
gaan Toorlichten, dat zich in de loop Tan de tijd op heel harde waarheden
•al moeten Toorbereiden, Wij kunnen due in de eeratkomende tijd meer
- dergelijke -
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dergelijke publicaties Terwaehten, gelooft PH.D. Hoe het ook zij, de uitlatingen Tan Qeneraal Mathon getuigen Tan grote nalTiteit en men Terwaeht
dan ook zeker reacties*

>
/

H*B Biet in de eourant, dat de Canadezen de graaaleTeraneiers Tan eommuaistisch China gaan worden, hetgeea wel tekenend is Toor de noodtoestand
die daar heerst en Terder Toor het feit dat de S.U, hier Terstek laat
gaan,
H«!A heeft een nota Tan KA2, waarin wordt gemeld dat men zich op de a.s*
Tergadering Tan de Speciale Benelux Commissie bezig zal houden met de toelating Tan de deelnemers aan de Buropa-Mars Toor Qntwapening, die begint
en eindigt in Londen* Vertegenwoordigers Tan de Bereld Vredes Raad hebben
eaige maanden geleden hun instemming met een dergelijke mars betuigd*
Buitenlandse Zaken heeft de zaak ingebracht en H.KA, zal graag Tan H,B
aadere gcgevens Ternemen t*b*y* die Commissie*
PH.D deelt mode, dat er niets naders te melden is OTer de tas, behalTe
dat hijzelf Marine heeft aangeraden erToor te zorgen dat er een publieatie
komt in het politie-opsporingsregister en de QrensTeiligheidsdienst in te
liehten* Het is nu wel duidelijk, aldus PH.D, dat de zaak of in malafide
haaden is, df eenvoudig weg is*
marine is duidelijk tegen elke publiciteit; hetzij per luidspreker, zoals
H*D de sliereerste dag heeft aangeraden, hetzij door een publieatie op
de Toorpagina Tan de oourant*
OfJ brengt Terslag nit Tan «ijn enderhoud Tan gisteren met CAMMELBEECK*
H3.J zal hier eea Terslag Tan opatellen*
FE»D ziet Cammelbeeok wel eens op de teleTisie waar hij zich dan geheel
als glamour-boy gedraagt* Het is duidelijk dat Cammelbeeek Beer ranouneus
is ingesteld en steeds meer afdrijft naar de aadere kantv

O

KB heeft Met D/K oTerlegd en sou willen Toorstellen dat Toortaan in de
KB/ft dagstaat die gegeTens in het kort worden opgenoaen, die bij B passeren en betrekking hebben op het Internationale eoawmisae • Deze informatie i
is langzaaerhand BO TerweTen »et de informatie die wij uit onze operaties
krijgen, dat een kleiae uitbreiding Tan de dagstaat in deze Bin aan een
behoefte sal Toldoen,
(
Besloten wordt een proef te nemenv waarbij speciale aandaoht sal wordea
gewijd aan beknepte redaotie*

at*.
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