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Afwezig : g.BJM)
HB corrigeert zijn nededeling van 29 april jl. met te zeggen dat
de heren van de C.I, -de tachement en morgen komen.
PH.BVD was hlervan reeds op de hoogte. Baar H.BVD morgen aanwezig
is, zal hij de heren ontvangen*
H.KA deelt mede hedeuochtend de heer drs.
. persoonlijk
met zijn onderscheiding gelukgewenst te hebben.
Volgt discussie over het feit dat "Het Vaderland11 i.p.v. Mr. L.
Einthoven MrJfli. Enthoven tot Commandeur Oranje Nassau benoemd
heeft en een To to van Mr. K.L.J. Enthoven erbij heeft afgedrukt.
Verder gedecoreerde relaties van de BVD worden met name genoemd*
2 mei 19&1.

OCHTENDBESPREKINa op woensdag 3 nei 1961
Aanwezig: &rCfD - H^df- H**£X-^H*<->per'-$jlC - KB/<f - ^/N - HX^CH
:
H.BVD en P.HD spreken over de uitmuntende stemming in Heeleum.
KB/G zegt dat hij eigenlijk nooit begrepen heeft wat "Heelsum"
is. H.BVD legt uit dat dit jaarlijkse bijeenkomsten ziju voor de
gemeentepolitiejop commiBsaris niveau en rijkspolitie op districts
niveau, staf marechauseee en verschillende kabinet chefs der C.d.K.
Ditmaal is commissarjLs ~
" aanwezig en de volgende keer komt
uit ^p^t£jpy$ea& De deelnemers wisselen iedere maal en
ook korpschefs van kleinere plaatsen worden hierbij betrokken,
alsmede MID en zelfs mensen van Cl-detachenenten.
Intelligente vragen zijn er gisteren niet gesteld.

P.HD deelt mede dat een verkeerd gerouteerde brief bij D is binnen
gekomen, afkomstig van
waarin hij mededeelt dat hij op
29-^ het commando heeft overgedragen aan KZ
..
H.BVD deelt mede dat de heer
vanmiddag hier komt.
H.BVD vestigt de aandacht op het radiobericht van hedenmorgeu, dat
niet alleen Allan Dulles maar de ganse Amerikaanse buitenlandse
politick heeft gefaald.
HB spreekt over het artikel van Sulzberger waarin de rol van CIA
in de Cubaanee zaak wordt beschreven en dat het respect voor deze
dienst niet bepaald doet toenemen.

3 mei 1961.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 4 mei 1961
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Aanwezig: H^BTO_r EH^UvD - H^KA - H*AZ - H»lT- H»fir- Hj»C - K^G - KB/H
Afwezig z

Haar aanleiding van het feit dat
tot 42 jaar gevangenisstraf
is veroordeeld, ontspint zich een uitvoerige discussie.

H.BVD deelt mode dat op 19 mei om 10*00 uur
een causerie zal
houden.
H.C echat dat vrij veel mensen van zijn afdeling aanwezig zullen zijn en
KB/Q noemt k tot 5 pereonen van KB.
Ter sake van de organisatie, waarover enig misverstand blijkt te bestaan,
zal H«BVD met H.KEB spreken.
KB/Q stelt voor een centrale persoon aan te wijzen voor het organiseren van
dergelijke bezoeken en vergaderingen*
Dit zou dan H.KEB moeten zijn, aldus H.BVD, maar voor bezoeken die speciaal
een afdeling betreffen en waarbij het programma aan de te bespreken materie
wordt aangepast, is H.KEB als organisator minder op zijn plaats.

PH.BVD wil naar voren brengen dat z.i. gisteren in Heelsum de films wel het
minst geslaagde deel waren. Vertoond werden een Amerikaanse beveiligingsfilm en een film die de Waarden van het Westen weergeven. De meningen hierover waren zeer verdeeld*
PH.BVD heeft de valse munterszaak uiteengezet in Heelsum.

- 2-

H.KA. zegt dat van afdeling B een vraag binnen is gekomen t.a.v. de piketdienst door caseofficers die van 17.00 tot 1?»30 uur placht te lopen.
De ratio bij het vaststellen van deze piket was a) dat de dienst bereikbaar
moest zijn gedurende de tijd dat de ambtenaren zich naar huis begaven en
b) dat andere instanties tot 5»30 uur werkten.
H.AZ etelt voor de piket te laten lopen van 1?»20 tot 17.^5 uur, hetgeen
met het oog op het schoonmaakpersoneel het beste uitkomt.
Op vraag van H«B zegt H.AZ dat hij hierover een publicatie zal latenrondgaan,
H.B heeft gisteren de 5 commandanten van de C.I, detachementen op bezoek
gehad, vriendelijke mensen. Er is een gesprek gevoerd i.v.m. de moeilijkheden die optraden met de identificatie van agenten. Wij hebben de categorische belofte gekregen dat de gegevens van het kanaal BFR/"
niet
zullen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, waardoor er moeilijkheden ontstonden, maar dat zij in een geheime kast zullen worden opgeborgen.
Zij zullen voorts niet naar de politic gaan voor nadere opheldering, maar
alleen naar de B.V.D.
Op vraag van KB/N zegt H.B dat men natuurlijk nooit kan garanderen dat er
zich geen herhalingen van de gemaakte fouten zullen voordoen, maar alle
maatregelen zijn getroffen en iedereen is gewaarschuwd.
Aangezien het duidelijk was dat voortgang op deze voet de boterham van
betekent
, heeft H.B niet verder op vermindering
aangedrongen, nadat hij het onderwerp kort had aangesneden en de stemming
al zag dalen.
KB/3 vraagt wat de C.I. detachementen eigenlijk precies doen en wat het verschil is met Field Security.
H.B vergelijkt de C.I. detachementen met Area Security officers, terwijl de
Field Security een mobiel stuk is van een divisie. De Area security officers
zijn statisch en ook meestal beroepsmensen. Een deel van het Nederlands
grondgebied is hun ressort, binnen hetwelk zij verantwoordelijk zijn voor
de beveiliging. Hun taken zijn in de eerste plaats de beveiliging van de
onderdelen die zich in hun ressort bevinden, checken van personeel dat in
-de -

de kazernes komt en In de tweede plaats het Inlichten van de territoriale
bevelhebber t.a.v. him ressort. Zo moeten zij vele verkenningen doen om
vast te stellen wat geschikte droppingzdnes zouden zijn voor parachutistenlandingen en het in beeld brengen van terrein voor het geval van bepaalde
operaties. Een onderdeel hiervan is de vraagt zijn de communisten in dit
ressort zo gevaarlijk dat daarvoor troepen moeten worden gereserveerd in
tijd van oorlog om deze communisten te lijf te gaan. Hen heeft zich daar
oorspronkelijk een grote taak van voorgesteld die nu wel wat tegenvalt.
H.C vult de taak van de C.I* detachementen nog aan met een voorbeeld toen
de Honest ffohns in Nederland werden opgesteld, moest het betreffende gebied
op vreemdelingen worden uitgekamd*
Jf mei 1961.
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Op vraag van PH.BVD naar aanleiding van het
'-bericht uit de
KB/N dagstaat, zegt KB/N dat dit bericht naar afdeling B is gegaan die
voor de exploitatie zorgt.
De vraag is of Minister Toxopeus van deze stemmingen in kennis gesteld
raoet worden.
H.B ziet er niet zo heel veel exploiteerbaars in, aangezien men de indruk
krijgt dat minister Toxopeus al grotendeels gezwicht is voor de eisen
t.a.v. de vrije zaterdag.

H.B ziet een zeer uitvoerig artikel over George BLAKE in De Volkskrant,
waarin zijn achtergrond wordt onthuld.
H.D deelt mede, dat de N.R.C. gisteren liet doorschemeren dat hi3 een
inlichtingenman zou kunnen zijn en vraagt wat ons antwoord moet zijn,
mocht Buitenlandse Zaken ons deze vraag stellen.
Als de courant nu al zo dicht bij dit feit is, aal het over enige dagen
wel bekend zijn. H.BVD wil het Volkskrant bericht gaarne ter inzage hebben*

H.B vermeldt, dat De Waarheid heeft ontdekt dat Kurt Becher, de fameuze
medewerker van Echmann, een kantoor in Rotterdam had als filiaal van zijn
graanhandel in Bremen en dat het naambordje nu van het kantoor verwijderd
is.

H.D deelt mede, dat de V.W.O., waarvan professor
voorzitter is,
11 maart j.l. een algemene vergadering heeft gehouden, waarvan hij het
verslag voor zich heeft. De B.V.D. is daar weer over de tong gegaan in
verband met de zaak
in Wageningen. Het
Bestuur stelt zich nu voor een studiecommissie in te stellen, teneinde na
te gaan hoe de situatie bij de universiteiten, bij het onderwijs en de
particuliere bedrijven ligt. Professor
vraagt de studiecommissie
aandacht te besteden aan de invloed die de B.V.D. heeft op het verstrekken
van visa. De Amerikanen stellen bij visumaanvragen voor de V.S. zelf een
onderzoek in, waarbij echter het advies van de B.V.D. een rol speelt.
Professor
is afgetreden en wordt opgevolgd door professor Dr.
, die naast zich heeft mevrouw '.
.
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H,KA komt terug op de ochtendbespreking van 18 april j.l., waar het
speciale Benelux verdrag over de wederzijdse rechtshulp werd besproken.
H«KA heeft de teket van dit verdrag voor zich.
1) De uitlevering zal op zeer eenvoudige wijze plaats hebben, namelijk
van Minister tot Minister;
2) Rechtshulp kan gevraagd worden, hetgeen dan moet uitgaan van een gerechtelijke autoriteit;
3) Dan is er nog de mogelijkheid een achtervolging voort te zetten binnen het gebied van de andere natie, binnen een zdne van 10 KM. Men
kan dan zelfs nog de persoon staande houden. Dit geldt alleen voor
gevailen van misdrijf, omdat daar alleen uitlevering mogelijk is.
Een en ander ligt geheel in het criminele vlak.
H*B las gisterenavond in de courant over de migratie van arbeiders, welke
kwestie opnieuw in behandeling is omdat West-Duitsland en Nederland bezwaren hadden tegen de vrije migratie, met name van Grieken en Italianen*
Men is in Straatsburg bezig deze bezwaren te overwinnen, zodat onder zekere beperkende condities toch een vrije migratie doorgang zal vinden. Het
blijkt, dat bij West-Duitsland bezorgdheid voorzit t.a.v. het recht van
dergelijke arbeiders mee te kiezen in de ondernemingsraad van het bedrijf,
waardoor deze in communistische handen zou kunnen komen.
H.B vraagt zich af, waar men precies zou moeten wezen om meer details over
deze zaak te weten te komen en wie van Nederlandee zijde deze onderhandelingen voert.
PH.BVD heeft begrepen, dat de vrije migratie altijd beperkt blijft door
0,0. en V. en dat op grond daarvan toegang geweigerd kan worden.
H«KA wijst er op, dat dit alleen individueel is en niet categoraal.
H.B zegt, dat de vraag is hoe goed deze en andere beperkingen zullen werken en wat men van Nederlandse zijde van plan is te doen. H.B krijgt het
gevoel, dat als men deze zaak in handen geeft van Sociale Zaken er bijzonder weinig gedaan wordt. Uit de courant blijkt nu, dat wij in Duitsland

een zekere duidelijke bondgenoot In deze zaak krijgen, met een argument
dat ook ons aanspreekt. Eet enige argument dat Nederland echter hanteert
is de woningschaarste.
Het KB/N bericht over de A.D.M.
komt in
dit verband ter sprake. KB/N vraagt of dit naar Sociale Zaken is gegaan,
hetgeen H.B zal nagaan. Hit het bericht komt volgens H«B nauwelijks naar
voren, dat het hier om iets gaat waarover men zich zorgen moet maken, daar
de omvang zo gering is*
Ook H.D zegt, dat hij nog geen berichten heeft gezien waaruit duidelijke
aanwijzingen naar voren komen om actie op te kunnen nemen.
PH.BVD merkt op, dat de omvang niet groot kan zijn, omdat er nog maar zo
weinig Italianen zijn, maar dat dit niets zegt voor het geval wij grotere
aantallen in het land zouden halen. Volgens PH.BVD kan het KB/N bericht
een indicatie zijn en PH.BVD vraagt zich af of de Duitsers nun bezwaren
op dergelijke indicaties
baseren.
Het blijkt de aanwezigen niet duidelijk te zijn wie in deze zaken competent
is.
Beeloten wordt, dat H.KA het courantenbericht zal ontvangen en KA2 naar
Justitie zal sturen om de zaak aan te boren.
H.BVD deelt mede, dat hij met H.KEB heeft afgesproken, dat deze voor bezoeken van vreemdelingen de organisatie in het vervolg in zijn hand zal
houden. D.w.z. het beleid wordt door de Dienstleiding uitgemaakt en H.KEB
zal zorgen dat de aansluiting er is. H.KEB zal zich due altijd van het
programma van de bezoeken op de hoogte moeten stellen. H.KEB was hier geheel mee accoord gegaan.

5 mei 1961.

Zaterdag 6 mei: gesloten

OCETEKDBESPREKING op maandag 8 mei 1961

Aanwezig: FH-^tfVD - jj**j- 1

- H.O'- I^tf" KB/<f -

Afwezig : H>BVD -

Naar aanleiding van het
-bericht uit de KB/N dagstaat zegt PH.BVD ale de A.N.J.V. de politieradio al kan afluisteren, wat zullen de Russen
dan doen met de volgautoradio's?
KB/G stemt hiermee in en vertelt dat wij bij een volgactie wel eens hebben moeten teruggaan naar de primitieve staat, namelijk op de fiets, zonder
radio. KB/G herinnert er aan dat een RUB ergens in de zdne, alleen door
op twee verschillende plaatsen te constateren dat onze radio in de lucht
is, voldoende aanwijzing heeft dat hij gevolgd wordt, zonder dat hi3 ook
maar een volger hoeft te zien.

H.C vestigt er de aandacht op, dat George BLAKE in de Engelse zondagspers
uitvoerig is besproken en dat men er wel degelijk achter is dat hij iemand
van M.I. 6 is. Hij zou als double agent zijn opgetreden en teveel hebben
weggegeven. De Amerikaanee couranten insinueren dat de gehele gesloten
deurenzaak nodig is geweest om het gezicht van M,I, 6 te redden.
H«B vestigt de aandacht op een artikel dat vrijdag in De Volkskrant is
verschenen onder het hoofd: "Ondergrondse van Paul de Groot in actie",
waarin zijn acties tegen S.W.P., P.S.P. en zijn trucjes t.a.v. Paas- en
Pinkstermarsen aan de kaak worden gesteld.
H.B vraagt aan de KB/G en C en ook de K/CH sfeer te willen berichten, als
er reacties op dit artikel komen*
KB/G verlaat de vergadering.
H.B heeft een verzoek namens BAB die door H.BVD morgen om 11.00 uur op
zijn kamer is verzocht, omdat daar de nieuwe gezant in Boedapest,
Dr.
, komt. BAB vraagt nu of hij iets meet voorbereiden.
H.C en H.D hebben dergelijke verzoeken ontvangen en H.C neemt aan dat
Dr.
. hier stukken moet komen lezen over het verleden van de post
Boedapest.
H.KA neemt aan, dat het bezoek van morgen een eerste aftasting zal zijn
en dat er dan een programma zal worden opgesteld.

- H.D leest -
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PH.BVD vertelt \<fat vrijdag j.l.1 de volgvergadering ter sprake is geweest.
De RUBS en plegen op 4 mei een aantal van hun mensen naar Tej^el te sturen
waar htm "Ehrenfriedhof" is. Dezen mogen van Marine niet over Den Helder
reizen, maar moeten de boot nemen in Den Oever. De laatste keer zijn de
dames zeer zeeziek geweest. De Ruseen sijn nu boos, zijn naar Buitenlandse
Zaken gelopen en toen men daar er geen verandering in wenste te brengen,
zijn zij helemaal niet gegaan.
Men heeft op de E XHI-vergadering gesteld, dat deze maatregel weliswaar
voor de Russen hout snijdt, maar dat de satelliet-diplomaten die niet aan
een zSne gebonden zijn wel degelijk in Den Helder kunnen komen. Als Marine
Den Eelder zo'n geheim object vindt, ware het wellicht opportuun hen er op
opmerkzaam te maken, dat deze categorie er dus wel kan komen. Misschien kan
het erheen geleid worden dat verschillend gebied voor IJ.Q.-diplomaten
verboden gebied wordt*
H.EA merkt op, dat Defensie een dergelijke maatregel niet kan uitvoeren
en dat Buitenlandse Zaken het niet doet, integendeel, er is net een circulaire uitgegaan dat zij vrij in het Benelux-gebied kunnen reizen.
H.C gelooft niet, dat het feit van deze circulaire hoeft te betekenen, dat
zij onze militaire stellingen nu kunnen gaan bezoeken. H.C memoreert een
gesprek dat hij met
heeft gehad en waarin hij deze heeft verweten iedere IJ.G.-diplomaat te vereenzelvigen met een gewone burger.
had toen geopperd een aantal plaatsen af te spreken waar deze mensen niet mogen komen.
Wat de uitvoering betreft, dit is zaak van de militairen, aldus H.C, dezen
moeten de strijd aanbinden. H.C gelooft echter wel, dat het aan ons is om
hen er op te zetten.
PH.BVD stelt voor een briefje aan de MARID te schrijven met een afschrift
aan de beide andere militaire diensten, waarin het probleem wordt gesteld.
H.C zou daaraan een uitnodiging aan de heren
,
en
voor een gesprek willen toevoegen.

H.B wil graag morgen of overmorgen met H.BVD van gedachten wisselen over
het stuk dat hij heeft klaargemaakt voor het Special Committee.
H.B en H.C beklagen zich erover, dat de agenda en de notulen van de
Special Committee-vergaderingen hen nog steeds niet passeren?$
- H.C *) Notulen 12-11-1960: H.C vraagt of de notulen over de NATO-vergadering
kunnen circuleren; zoals het nu is zien H.B en hij de agenda voor de
vergadering en de notulen na de vergadering alleen bij toeval.
Notulen 19-11-1960: PH.BVD heeft met H.KEB afgesproken dat de notulen
van het Special Committee wel degelijk moeten circuleren
en niet alleen een kleine mededeling aan wie het aangaat.
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H.C heeft op/verzoek de agenda niet ter inzage gekregen van H.KEB en heeft
due zijn stuk ingestuurd zonder te weten of het in het geheel.past.
H.C en H.B verzoeken nogmaals of in deze situatie verandering gebracht kan
worden.

8 mei 1961.
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Afwezig :

H.B komt terug op de passage in de notulen van gisteren over het tot verboden gebied verklaren voor IJ.G.-diplomaten van verschillende militaire
objecten. H.B wil er bepaald niet voor pleiten dat wij - zoals hij uit de
notulen leest, maar niet begrepen had dat zo was afgesproken - het initiatief nemen tot een actie die z.i. gedoemd is te mislukken.
H.BVD vraagt zich af waarom deze zaak schriftelijk met de militairen moet
worden afgehandeld.
E.C meent, dat uiteindelijk was gedefinieerd dat hier een militair belang
in het epel is, waarvoor de militairen moeten vechten bij Buitenlandse
Zaken. H.C gelooft echter, dat het op den duur goed zal zijn als wij met
de drie militaire diensten samen komen, ook met het oog op de verhouding
tot Buitenlandse Zaken. H.C gelooft wel, dat een schriftelijke uiteenzetting over de verschillen in bewegingsvrijheid tussen Russen en andere
satellieten gewenst is, omdat hij gelooft dat dit de militairen niet voldoende duxdelijk is. H.C stelt verder voor er een slotzin aan te verbinden waarin gewezen wordt op allerlei andere punten die zich beter voor een
mondeling overleg lenen.
Op vraag van H.BVD zegt H.C, dat hij het betreffende briefje zal schrijven
en het vervolgens aan de Dienstleiding zal voorleggen.
H.B ziet in De Volkskrant, dat het hoger beroep in de Lonsdale zaak niet
tot resultaat heeft geleid en dat geen verandering in de straffen is gebracht.
Een merkwaardig verhaal is dat Houghton in de gevangenis is benaderd door
medegevangenen die hem / 50.000.— boden ale hij bereid was te zwijgen,
evenals Lonsdale. De rechtbank heeft verder weinig aandacht hieraan besteed.
H.B ziet dat ook BLAKE appel heeft aangetekend.
H«BVD heeft gisteren het afwijkende standpunt van de Observer over de zaak
Blake gelezen. Een mede-krijgsgevangene van Blake verklaart, dat er geen
sprake van is dat Blake in Chinese krijgsgevangenschap tot het communisme
bekeerd zou zijn, want hij is niet gebrainwashed, integendeel, de Rus die
dat had moeten doen is door hen gebrainwashed en vervolgens gedefecteerd
naar CIA.
H.BVD deelt nog mede, dat de heer
vorige week in
Heelsum niet gereageerd heeft, toen H.BVD de zaak
aansneed.

E.B ziet in De Waarheid dat Stikker zich in Oslo belachelijk heeft gemaakt door een demonstratie van Anti A-bom betogers aan te zien voor een
menigte die was uitgetrokken om hem hulde te bewijzen en zich als zodanig
heeft gedragen, totdat hij discreet op de hoogte werd gesteld van de
ware aard van de betoging.
- H.B heeft -
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H.AZ vraagt zich af of er in de Dienst iemand is die als opdracht heeft
om de televisie-uitzendingen te bekijken. Zo is er gisterenavond een uitzending van de KEO geweest, waarin een meneer Fikkert een verhaal hield
over veiligheidsdiensten, waarbij hij een nimmer falende Chroestsjov
stelde tegenover een CIA, waarvan alle fouten uit het jongste verleden
scherp werden belicht.
H»B heeft het programma ook gezien; het was een voor CIA bijzonder critische beschouwing, maar het geheel was in zeer globale termen vervat en de
heer Fikkert wees op het gevaar dat als een inlichtingendienst executieve
bevoegdheid heeft, U2 en Cuba incidenten kunnen ontstaan. Pit alles is
echter ook al door alle grote bladen gezegd, aldus H.B.
H.AZ neemt onmiddellijk aan dat de heer Fikkert de waarheid sprak, maar
het gaat hem om de manier waarop deze voor on-ingewijden werd gebracht.
H.C zou wel interessant vinden om de reactie van het publiek te weten te
komen op dergelijke uitzendingen. Het is bekend dat de televisie altijd
zeer veel brieven krijgt.
KB/N en H.B vinden dit uiterst griezelig. Als dit zou uitlekken, zou het
politick buskruit kunnen zijn: dat de Nederlanders zelfs geen brieven meer
over de t&evisie uitzendingen kunnen schrijven, zonder dat deze bij de BVD
terecht komen.
KB/G zegt, dat je het ook om kunt keren, namelijk dat de BVD in staat
moet worden gesteld geSCnformeerd te zijn over de publieke opinie over de
dienst.
H.KA, die al heeft medegedeeld dat volgens een eerdere afspraak E.KO
degene is die radio en televisie uitzendingen in de gaten houdt, zal deze
zaak met H.KO opnemen, bij wijze van testzaak*
- H.K/CH -
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H.K/CH heeft een gesprek gehad met KLZ
, die de kwestie van
Ambonnezen in dienst van de krijgsmacht ter sprake bracht. De beer
was, o.a. ook op basis van de rapportage van ons, tot de conclusie
gekomen dat de Ambonnezen als groep niet deer als loyaal konden worden beschouwd en dat het derhalve een security risk is als men ze in dienst had
of nam. 10$ van de Ambonnezen is zich op Indonesie gaan orienteren - hun
loyaliteit heeft zich verplaatst en KLZ
. ziet een groeiende
tendenz in die richting. De Permesta is overgenomen door het Indonesische
leger en
zal met
hetzelfde spelletje willen spelen, als
hij met
"
heeft gedaan. Het idee weer soldaatje te kunnen spelen,
is een verleiding voor Ambonnezen die nu eenmaal met hart en ziel soldaat
zijn.
De Marid vond de zaak belangrijk genoeg om een bespreking met Land- en
Luchtmacht aan te wijden, waarbij 3&&C8 heeft voorgesteld dat de BVD aanwe
zig zal zijn.
H.BVD gelooft, dat H.K/CH dan het beste zelf aan de bespreking kan deelnemen.
H.BVD zag in de notulen van gisteren de moeilijkheden over de Special
Committee stukken. Hem is gebleken dat de notulen van de laatste vergadering vanaf 29 december I960 bij B zijn geweest, terwijl H,C, H.D en H.K/CH
verder op de distributie stonden. Verder ligt de Engelse versie van de
agenda ook bij B*
H.B betreurt het feit van de vergeten notulen ten zeerste en zal nagaan hoe
dit mogelijk is geweest. Wat betreft de agenda, deze heeft H.B hij H.KEB
moeten opvragen.
H.BVD heeft tegen H.KEB gezegd dat ook de agenda moet rondgaan en H.KEB
gezegd er copieen van te maken.
H.C ontvangt de agenda van H.BVD.
H.BVD merkt verder op, dat hij een paar jaar geleden heeft ingesteld dat er
per Special Committee onderwerp een dossier komt en dat bijvoorbeeld de
Engelse versie van de agenda bij de notulen moet worden opgeborgen en de
Franse versie voor de verschillende dossiers uit elkaar gehaald wordt.
H.C heeft slechts bij mondjesmaat de stukken doorgekregen en een dossier
als door H.BVD genoemd heeft H.C nooit gezien.
H.KA heeft een CO voor zich, waarin een brief van Minister Toxopeus, naar
aanleiding van een aanvraag voor Koninklijke goedkeuring door een voetbalclub. In deze brief schrijft de Minister (juffrouw
): "Gezien de
"sterke concentratie van politick extremistische figuren in het bestuur van
"deze vereniging meen ik in dit geval te moeten vermelden, dat ook het be"stuurslid '.
op een onbekend tijdstip voor September 1953 geabon"neerd geweest is op het dagblad "De Waarheid". (zgn. verjaard gegeven).",
terwijl ons advies heeft geluid: "Hoewel in het algemeen bij aanvragen om
"Koninklijke goedkeuring van de statuten van voetbalverenigingen de poli"tieke orientering van de bestuursleden niet als een voor de besliesing ge"wichtige factor wordt beschouwd, doet de sterke concentratie van politiek
"extremistische figuren in het bestuur van de thans om goedkeuring vragende
"vereniging bij mij de vraag rijzen *f dit verzoek wel ingewilligd dient te
"worden."
Hier wordt dus een verjaard gegeven doorgegeven, in afwijking van ons advies.
H.BVD zegt tegen H.KA dat met juffrouw
moet worden besproken dat
dit te ver gaat en dat het er om gaat niet wat zij wil, maar wat wij willen.

- H.B -

H.B vertelt, dat juffrouw
nu ook weer over een brief betreffende
het paspoortenbelexd van Buitenlandse Zaken t.a.v. conuaunisten "in de aanval" wil gaan.
H.KA, wacht nog een notitie van D over juffrouw
en zal dan met haar
spreken.
H.BVD zegt over het bezoek van Dr.
van vanmorgen, dat iedereen het
zijne kan inbrengen, waarbij hij ervan wil uitgaan dat de heer
reeds het nodige weet. Mocht het tegendeel blijken, dan zal hij Dr.
uitnodigen eens een dagje te komen.
Aanwezig zullen zijn bij het gesprek: H.C, BAB en H.D.

9 mei 1961.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 10 mei 196l

Aanwezig:
H.K/Cfi'
Afwezig :

Notulen gisteren:

H.K/CH vestigt er de aandacht op dat de suggestie dat de B.V.D. aan het
gesprek over de Ambonnezen zal deelnemen niet van hem, maar van de Marid
afkomstig was*
H.KA merkt op, dat de quintessence van de afwijkende brief van juffrouw
niet was het feit van het verjaarde gegeven, maar dat wij, gezien
de eterke concentratie van politick extremistische figuren ons afvragen of
het verzoek om Koninklijke goedkeuring wel ingewilligd dient te worden,
terwijl zij, gezien de sterke concentratie van politick extremistische
figuren t.a.v. een bepaald bestuurslid een verjaard gegeven doorgeeft.

H.B heeft uitgezocht hoe het met de Special Committee agenda en notulen
zit. H.KEB heeft geen opdracht gehad van de Dienstleiding om de agenda
rond te sturen, hetgeen ook wel blijkt uit de aangehaalde Aurora passages*
De notulen zijn inderdaad in rondlezing gestuurd: zij zijn eind december
bij B aangekomen en na een maand bij C, alwaar zij een maand hebben vertoefd zonder H.C te hebben bereikt. Na deze laatste maand heeft H.KEB de
notulen opgevraagd, is er drie dagen mee bezig geweest en heeft ze toen
verder in de kast gelegd zonder aandacht te schenken aan de verdere distributie. Hier is dus sprake van een zeer gebrekkige behandeling van het
stuk door bijna alle betrokkenen.
H.BVD had bedoeld, dat behalve de notulen ook de agenda zou zijn gedistribueerd, dit sprak volgens hem vanzelf.
Op vraag van H.BVD zegt H.C dat er geen enkel bezwaar tegen is dat de betreffende stukken worden vermenigvuldigd en dat een verder misverstand is,
dat uit de Special Committee stukken niets gebruikt mag worden voor eigen
dossiers.
Op vraag van H.BVD zegt H.D, dat het NATO-archief
in ACD is
geincorporeerd en dat de voortgangscontrSle zich evenals bij ACD beperkt
tot de wetenschap waar de stukken zijn. Van juffrouw
moet dan
ook niet verwacht worden, dat zij de circulatie zal bespoedigen, dit ligt
op de weg van H.KEB.
H.BVD zal H.KEB als boven instrueren en hoopt dat op deze manier het
stukkenverkeer van het Special Committee bevredigend zal verlopen.

H.B ziet in de courant dat er een debat zal komen in het Lagerhuis over
de zaak BLAKE en de functionnering van de veiligheidsdienst. Thomson, een
vroegere veiligheidsman van het Foreign Office, heeft voor de televisie
- verklaard -
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verklaard, dat aldaar de huidige maatregelen tegen spionage volkomen nutteloos zijn en dat hij van 19^-8 tot 1953 heeft getracht om tot een reorganisatie te komen.

- 3-

PH.BVD zegt dat Heelsum goed verlopen Is. "The big five11 war en beminnelijk
en Hoofdcommissaris
heeft zeer vriendelijk bedankt.
Men komt te spreken over het bezoek van Dr.
. De meningen zijn voorlopig weinig positief - Dr..
was kennelijk als-de-dood.
Dr.
komt maandag hier om in de kamer van de BVA stukken te lezen.
H.KA heeft met H.KO getelefoneerd over de gisteren door H.AZ ter sprake
gebrachte televisie-uitzending. Deze is hem ontgaan, daar zijn twee kijkers,
de heren
en
;, hem blijkbaar in de steek hebben gelaten.
10 mei 1961.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 12 mei 1961

Aanwezig: J^Bflltf - PE»»7l) - >«*A - H^AZT"- ¥&f - H^-j^- KB?H - K»/ft HjJK/CH
Afwezig :

_

/niet

H.KA brengt het Nederlandse tijdschrift "De Spiegel" ter tafel, waarin het
eerste van een reeks artikelen "De doopceel van de Rode spionage" is afgedrukt. De lezers worden uitgenodigd de B.V.D. telefonisch te waarschuwen
als zij gevallen van spionage op het spoor zijn, in navolging van de oproep
van Dr.
voor de televisie
. De B.V.D. komt er
goed af en H.BVD deelt dan ook mede , dat de artikelenreeks onder de auspicien van KO tot stand is gekomen, al is de Dienstleiding hierbij niet tevoren geraadpleegd.
H.KA vraagt zich af hoe de volgende aflevering zal zijn.
PH.B deelt mede, dat een Amsterdamse delegatie op het Binnenhof een lijst
met handtekeningen gaat aanbieden van gemeentepersoneel voor de verkorting
van de werkweek. Zoals wij echter Minister Toxopeus reeds vonge m^Sh heb^en kunnen waarschuwen, heeft men/te doen met gemeentepersoneel, maar met
de CPN/Overheid.

PH.B meldt verder een misleidend artikeltje over een succesvolle stemming
bij de Hoogovens. Terwijl in werkeli jkheid de communisten 1% achteruit zijn
gegaan, rekenen zij de lezer met gegoochel met cijfers J-J% winst voor.

De Volkskrant suggereert dat het ongeluk met het Franse vliegtuig aan sabotage te wijten is. Het was een li jnvliegtuig, waarin naast gewone passagiers,
twee Ministers van Afrikaanse staten zaten.
Men is het er over eens dat in de huidige politieke constellatie rondom
Frankrijk een dergelijke suggestie voor de hand ligt.

PH.BVD vraagt of er nog meer onderwerpen zijn voor de Kamercommissie en
H.D suggereert dat een onderwerp voor de Kamercofflmissie zou zijn: de onderwerpen die in de Kamercommissie ter sprake komen. Dit is actueel geworden
na de zaak
en wij zullen de Kamercommissie er op moeten wijzen dat
een dergelijke zaak ook hier kan voorkomen.
H.BVD zou dan meteen de maatregelen die de B.V.D. in zo'n geval moet nemen,
aan de Kamercommissie willen uiteenzetten.
H.C zal dus opepttten wat wij over de
.-zaak hebben, hetgeen behalve
het NATO-rapport, waarschijnlijk voornamelijk persberichten zullen zijn.
H.BVD voorziet dat wij dan terecht zullen komen bij het probleem dat de
Duitse ambaseadeur heeft aangesneden, namelijk het checken van a) Ministers,
staatssecretarissen, leden Eerste en Tweede Kamer en b) het verstrekken van
geheime inlichtingen aan particuliere personen en instanties
.
PH.BVD is bang dat mogelijke gevoeligheden van Kamerleden ons parten zullen
spelen en haalt als voorbeeld aan de heer Cammelbeeck die het gevoel heeft
dat hij de natie dient door contact met de Russen te hebben. Verder acht
PH.BVD een kans aanwezig dat de Kamercommissie van haar kant, aanhakende op
de zaak
!, wel eens kan vragen hoe het met de zekerheden t.a.v. spionagegevaar bij de B.V.D. zelf gesteld is.

Qeziea het feit dat thans 10 personen aan de AURORA, besprekingen deelnemen,
is overgegaan tot vermenigvuldiging langs fotografische weg van de notulen,
opdat deze behalve geschreven, ook gelezen kunnen worden.
KA is in de gelegenheid gesteld de vermenigvuldiging door eigen personeel
te laten uitvoeren, zodat de security niet in het gedrang komt.

12 mei

1961.

OCHTENDBESPREKING op eaterdag 1? «ei 1961

H.
Afwezig t

H.C deelt made, dat hij bezig is de stukken over de
elkaar te zoeken.

-zaak bij

PH.B riet in De Waarheid dat HOMPE nu Toluit wordt genoead ale getuige &
charge en dat hij een "betaald agent van de West-Duitse gehei»e dienst" is.

PH.B meldt, dat men steeds Beer propaganda naakt voor de Pinkster vredea
fietstocht.

Het gesprek komt daardoor op de wenselijkheid dat wij de politic op
plaatsen waar een militair target is, vereterken (hetgeen wij in het verleden ook al gedaan hebben) en attenderen op de targets, zoals KB/N met
zijn netwerk rekening net de aanwezigheid van militaire doelen houdt.
E.C gelooft, dat de C«I.-detacheaenten een deel van dit werk doen en er
naar gestreefd moet worden dat politie en C.I«-detachementen hun netten
uitzetten in de buurt van targets en dat wat er uit kont, bij ons terecht
kofflt. Zoals het nu is geloven H.C en H.D dat bepaald niet alle breaches
of security en merkwaardige voorvallen die eich afspelen, ,bij ons terecht
. t :':-c": i'ju O.U

- H.D .
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H.D memoreert, dat de militairen al eene zijn gekomen met een definitie
van de voor hun belangrijke punten en dat dit toen met KB/N is besproken.
De militairen hebben in deze definitie de aandacht gevestigd op belangrijke area's, waar nadere activiteiten nodig zijn, bewaking etc* H.D en
KB/N weten niet wat er daarna aan gedaan is*
E.BVD zegt, dat, toen wij bij esoorte acties bijzondere belangstelling
sijn tegengekomen, wij tegen de militairen gezegd hebben, dat zij voor
hun eigen bewaking moeten zorgen.
H.C vermeldt nog het feit dat wij nu de rapporten krijgen van de mllitai- >
ren over hun esoorte-acties.
H.D brengt de rubricering -van het ultra centrifuge project ter sprake
. Ha de sitting Tan de Ministerraad, waar
nauwelijka een beslissing is genomen, heeft D van Buitenlandse Zaken een
uittreksel van de notulea van de bestuursvergadering van het R.C.N. op
16 maart losgekregen. Hierin vraagt de heer
of door het R.C.N.
nadere maatregelen tot geheimhouding dienen te worden genoaen in verband
met een 5-tal octrooi-aanvragen in het U.C.-project.
Na discussie wordt op voorstel van de heer Fock besloten de F.O.M. en
van de huidige gang van zaken op de hoogte te stellen, waarbij
er op zal worden gewezen dat in afwachting van het multilaterale overleg,
het in aehtnemen van geheimhouding gewenst is.
De heer
vraagt vervolgens of dit consequenties heeft t.a.v. het
werk bij de F.O.M., waarop de heer Fock antwoordt dat de beveiligingsmaatregelen die thans worden toegepast voldoende zijn.
H.D wil nu
onder verwijzing naar deze uitspraak van de heer Fock,
dus van de J-egering, er op wijzen dat volgens het systeem zoals door het
R.C.N. aan
is voorgeschreven op basis van Vertrouwelijk, moet
worden gewerkt.
H.D waarschuwt dat de heer
missohien zal komen protesteren, maar dat
hem 'op grond van art. 22 van de statuten van het R.C.N. de mond gesnoerd
kan worden.
H.BVD zal
dan naar H.D verwijzen.
H.BVD heeft gisteren tegen de heren Hasselman en
zijn opinie over
Dr.
uiteengezet, die hier niet verbaasd over waren.
heeft
H.BVD in overweging gegeven er nogmaals nader met de heer Hasselman over
te spreken - met welk doel is H.BVD niet bekend.
Verder heeft
H.BVD aangeraden het offensief te openen t.a.v. de
secretaresses, waaraan hij toevoegde dat H.BVD aan
niets zou
hebben, daarentegen wel aan Hasselman*
H.D vestigt er de aandacht op dat het niet de schuld van
is
ale wij de security paragraaf uit zijn rapporten nooit te zien krijgen.
krijgt deze wel onder ogen en het ligt op zijn weg om het aan one
door te geven.
H.D deelt verder mede. dat wij momenteel uitgebreide onderzoeken doen naar
de sollicitanten voor secretaresse van Buitenlandse Zaken, maar dat wij
slechts bij toeval horen of zij zijn aangenomen.
PH.BVD vraagt wanneer de nota van D en het antwoord van H.KA (B) over de
P.S.P.-gegevens ter sprake zullen komen.
H.BVD heeft de nota nog niet gelezen en is bereid er a.s. woensdag over te
spreken.
13 »«i 1961.

OCHTENDBESPHEKINQ op maandag 15 mei 1961

Aanwezig: PJU*vl> - H^XK - H,*Z - Ptt/fi''*- HxC^- "Mf- KB/n- KB/JHf - H^^CH
Afwezig :

PH.B maakt alsnog melding van een vrij groot artikel In De Volkskrant Tan
zaterdag, waarln het I.C.B. wordt aangekondigd• Hit de toon van het artikel,
waarin waardering voor de persoon van Henk Oortzak is te lezen, blijkt dat
men Wouter Gortzak en zijn politiek niet geheel atyf'serieux neemt.
PH.BVD Terzoekt het artikel te mogen ontvangen.
Op vraag Tan PH.BVD zegt PH.B, dat De Waarheid nog met geen woord over het
I.C.B. heeft gerept.
PH.B ziet in De Waarheid dat de Nederlandse regering IJ.Q.-deelnemers aan
het C.P.N. partijcongree de visa weigert* Andere buitenlandse gasten mogen
komen, maar niet het woord voeren. De Waarheid voegt hieraan toe, dat de
Nederlandse regering als enige denkt dat zij net zo gek kan doen als De
Gaulle.
PH.BVD vraagt of dit de lijn is die destijds is afgesproken en bij bevestigend antwoord, of dezerzijds hier nog mee ingestemd wordt.
Het is grotendeels een kwestie Tan de comaunisten de Toet dwars willen Bet-ten, zegt PH.B.
PH.B ziet in De Volkskrant dat het onderzoek in Engeland naar alle veiligheidsdiensten zeer diepgaand zal zijn. De samenstelling Tan de commissie
is nog niet bekend gemaakt, wel dat de oommissie de besehikking krijgt over
het rapport en de conclusies Tan de oommissie-:
, die de Lonsdale-zaak
en alle implieaties daarvan onderzocht.
De Britse ambtenaren zijn ongerust omdat het onderzoek ook zal omvatten
"het beveiligen van alle OTerheidsdiensten tegen ambtenaren met openlijke
of geheime eommunistische sympathieen", daar dit zou kunnen leiden tot drastische onderzoekingen en inmenging in het prive leven Tan overheidsfunctionarissen.
De Volkskrant maakt melding Tan een raadselachtig incident, waarbij twee
Nederlandse militaire vliegtuigen betrokken zonden zijn. De Russisohe regering heeft in een protestnota de Nederlandse luchtmaeht erTan beschuldigd,
dat twee Tliegtuigen granaten hebben laten vallen in de buurt Tan een Russische walvisvaarder. De Nederlandse ambassade heeft de protestnota in ontvangst genomen, maar het ToorTal is Tooralsnog een raadsel, daar de Ruseen
geen plaatsaanduiding hebben gegeven.

- 2-

H.D vraagt of wij lets aan Dr.
moeten do«nt die Tanochtend OB 9*00 uur
sou komen. Dr.
sou komen lecen en H.D Traagt cich af of hem ook
D-lectuur Terschaft moet worden.
H.C deelt fflede, dat CS zich Tanochtend met de heer :
bezig houdt en
opdracht heeft hem met zachte hand aan te pakken. H.C gelooft, dat het beste
is dat CS eerst een indruk krijgt hoe Dr.
reageert. Wij kunnen hem dan
altijd nog later uitnodigen aog eens te komen.
15 aei 1961.

OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 16 nei 1961

Aanwezig: gBftfv) - H
Afwezig

/

^*s

^

^

- PJKB - HyC - BJD - KB/H - KB>lf2 ^
IT
'
X^

KB/H heeft gehoord, dat de journalist
een artikel BOU sehrijTen
over de B.V.D. en verneent dat dit het artlkel in De Spiegel is
. De aanleiding hiertoe is geweest de televieie-uitzending door
en dat H.BVD heeft gezegd dat iets meer bekendheid moet worden
gegeren aan het werk van de B.V.D. Het idee tot het artike1 is uitgegaan
van De Spiegel en het is tevoren aan H.KO Toorgelegd.
H.C vraagt zich af of een dergelijk artikel niet beter gepubliceerd kan
worden in een blad waarvan de lezerskring meer van de noodzaak van de
B.V.D. overtuigd moet worden dan de grotendels reeds orertuigde Spiegellezers.
PH.BVD noemt in dit verband de naam
ran ElseTier's ffeekblad, die
de B.V.D. goed gezind is*
H.C deelt mede, dat OS en CS/H een aanzienlijk beter begrip hebben aangetroffen bij Dr.
dan zij Terwacht hadden. De stukken die hij ran D.B.D.
(inderdaad) heeft gekregen, namelijk a) over de methodiek Tan de Oostblok
inlichtingendiensten en b) het NATO stuk over de gevaren die diplomaten
achter het IJzeren Gordijn kunnen bedreigen, heeft Dr.
gelezen en
buitengewoon goed begrepen.
Verder blijkt, dat Dr.
zichzelf Ruasisch heeft geleerd en de werken
Tan Lenin in het Russisch heeft gelezen.
PH.BVD memoreert dat de familie
uitzonderlijk begaafd is en PH.B
herinnert aan de drie-aaandelijkse persoTerzichten, die Dr.
uit
Peking placht te sturen en die Tan zeer goed gehalte waren.
H.C is dus Tan mening dat, al is Dr.
geen praetisch man, het wel
goed zal gaan in Boedapest, als zijn tweede man wel het nodige geToel Toor
praktijk heeft.
Dr.!
heeft toegezegd 20 spoedig mogelijk als hij weer in Nederland
was, te sullen langs komen.
De eehtgenote Tan Dr.
is niet Tsjeehisch, maar Deens.
PH.B ziet, dat het C.P.N. eongres in sijn geheel zal deelnemen aan de
Vredesdemonstratie op tweede Pinksterdag op het Sumatraplantsoen.
PH.B ziet in De Waarheid dat GLOBKE met ziekteverlof is gegaan. De Waarheid
beweert, dat de Israelische couranten zijn berechting eiaen wegens zijn
anti Joodse handelingen tijdens de oorlog.
In De Volkskrant staat een berioht Tan de Londense correspondent, dat de
eommunisten nu erg bang zijn Toor nun eigen veiligheidsdiensten naar aanleiding Tan de zaak BLAKE en spreken OTer het feit dat de Communistische
pers te Teel inlichtingen weggeeftt De Russen houden er rekening mee, Tolgens dit berieht, dat de Weeterse spionagediensten tot in de partij-apparaten doordringen.
H.C Tindt dit een hoogst merkwaardig berieht en men Traagt zich af of het
Tan
afkomstig is.
- In tegenstelling •
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In tegenstelling tot een rroeger bericht vermeldt Be Volkskrant nu dat
POWERS niet in Rusland wil blijTen, maar Amerikaan wil blijTen.
PH.B deelt aede, dat
> en ......
in Wenen hebben deelgenomen aan
een oongres Toor de l<O*tirlge werkweek. Er waren drie vertegenwoordigers
van het W.V.V., namelijk
,
en
. Toor Oostblok
deelneraers waren visa geweigerd en de Oost-Duitaera werden slechts met
initialen aangeduid. Op rraag van
oTer de houding ran het W.V.V.
t.o.T. de E.V.C., heeft
gezegd dat het W.V.V. niet het Centrum, maar
alleen de E.V.C. erkent. Het Centrum was wel uitgenodigd, maar is niet
gegaan, aldus PH.B.
Het W.V.V. wil de E.V.C. voor het Tolgende eongres in het najaar uitnodigen, maar dan moeten zij garanderen dat zij met een brede delegatie komen.
Terwacht nu een schriftelijke uitnodiging en
> heeft kans
gezien de reis- en Terblijfskosten vergoed te krijgen. t ^<_
KB/N2 Toegt hieraan toe, dat de F.D.Q.B. het Centrum heeft bericht, dat zij
Toortaan geen bladen meer aan het Centrum toeaturen en verder dat de F.D.Q.B.
opnieuw heeft gevraagd de toeatand E.V.C./Centrum uiteen te zetten.
Nu mag men aannemen, aldus KB/N2, dat de Russen hiervan weten en er mee
accoord gaan. Dit ia dua totaal tegen de lijn van De Qroot in.
H.D heeft een_artikel met foto uit de Haagae Courant Tan 12 mei over een
sabotage in Hunchen Freimann bij de Fa. Mittelmayer, die eleetronische
communicatie-apparaten roor de Bundeawehr maakt en waar een reeks bomexploaies heeft plaats gehad. De dadere zijn goed op de hoogte geweeat ran de
werkwijze en het produetieproees, hetgeen de federale recherche, bijgestaan
door de West-Duitae eontra-apionage dienat, belangrijke aanwijzingen geeft.

H.K/CH brengt op Terzoek van FH.BVD reralag uit Tan de bespreking die
H.BVD en hij Trijdag j.l. hebben gehad met de heren T.d.Hinne en Mijnlieff
over eTentuele maatregelen die genomen zouden moeten worden tegen Indonesiers en Ambonnezen in geTal Tan oorlogstoestand tuaaen Indoneaie en
Nederland
De bespreking Tond plaats naar aanleiding Tan
een nota die H.K/CH had geschreven en waarin wij bepaalde maatregelen hadden Toorgesteld, bijvoorbeeld het opleggen Tan meldingsplieht aan de hier
TerblljTende Indonesiers en internering Tan 30 Ambonnese leiders Tan
pro-Indonesie Ambonnese Terenigingen.
De heren Troegen zich af, of deze maatregelen voldoende waren; zij wilden
behalTe de leiders een aantal andere als raddraaiers bekend staande Ambonnezen interneren en de heer T.d.Minne heeft ons aangeraden contact te zoeken met twee politiemensen, die speciaal toezicht hebben op de Ambonnese
kampen en precies weten waar de kwade elementen zitten. Zij kennen het
karakter en optreden Tan de Ambonnezen en een aantal Ambonnezen, ook al
zijn zij niet extreem links of anti-Nederlands, zal met name door hen worden genoemd, waarna een definitieve lijat wordt opgesteld door ons.
De heren T.d.Minne en Mijnlieff denken dus in groter Terband, namelijk dat
wel 2 a 300 Ambonnezen zouden moeten worden gelnterneerd.
Intussen zal de heer Mijnlieff op basis Tan once nota een regeringsnota
schrijTen voor de Ministerraad.
H.K/CH gaat dus morgen met de twee politiemensen praten.
Wat betreft de Indonesiers op schepen (Traag KB/N2), ook dit is uitToerig
beaproken en besloten is om de Maatschappij Nederland en de Rotterdamse
Lloyd te waarschuweu ala het zoTer is en hen te zeggen hun kapiteins te
- waarschuwen -
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waarschuwen dat Bij op hun qui-vive zijn. Internering op het schip schijnt
wettelijk bijzonder moeilijk te zijn.
KB/H2 en H.D wijzen er op dat ook op de tankers nog steeds Indonesiers
Taren.
H.D waarschuwt tegen de neiging om de woordToerders als de raddraaiers te
bestempelen en wil er op wijzen dat dit een eTaluatie is, waar de B.V.D.
buiten staat*
H.K/CH zet uiteen, dat het arresteren Tan de leiders in het geval Tan
Indonesiers afdoende helpt, maar bij Ambonneacen bepaald onrust kan verwekken en dat het z.i. daarom gewenst is diegenen waarTan bekend is dat zij
elke gelegenheid gaarne aangrijpen om relletjes te maken, mede op de lijst
Tan internering plaatsen. Wij maken dus deze lijst in oTerleg met de twee
politiemensen.
H.K/CH vertelt nog dat de *fl Ambonnezen die terng zijn naar Indonesie eea
papier bij zich hebben, Tan de Indonesische Tertegenwoordiging in Brussel,
dat zij alleen Bullen worden toegelaten in Indonesie als het resultaat Tan
de screening bevredigend is. Het kan dus zijn, aldus H.K/CH, dat Bij allemaal terug komen*
H.KA komt terug op hetgeen H.B op 5 mei j.l. heeft gesignaleerd over de
bondgenoot die wij gekregen hebben in West-Duitsland in onze bezwaren
tegen de Trije migratie van arbeiders in E.E.Q.-verband.
De bezorgdheid zat bij de ffest-Duitsers voor, dat tengevolge het stemrecht
van de vreemde arbeiders voor de ondernemingsraden deze te links georienteerd zouden kunnen raken.
H.KA deelt mede, dat dit inderdaad een punt van onderzoek is* Het Comite
van Permanente Vertegenwoordigers van de E.E.Q. heeft na behandeling door
commissies de zaak in beschouwing genomen en thans moet de Raad van Ministers van de E.E.d. beslissen.
1) Het stemrecht van arbeiders in ondernemingsraden kennen de Belgen
alleen toe aan degenen die een bepaalde leeftijd hebben en de Belgische
nationaliteit. Er is nu voorgeeteld het stemrecht algemeen te maken,
althans voor iedereen die bijvoorbeeld een jaar bij het bedrijf is werkzaam geweest*
2) De verkiesbaarheid voor de ondernemingsraden beperken Belgen en Fransen
tot de nationaliteit van het land, terwijl de Ifederlandse nationaliteit
bij ons geen eis is. Men heeft nu voorgesteld om in het proces-verbaal
van de Bitting te constateren dat de vrende arbeiders verkiesbaar moeten
kunnen zijn. Men wil de geeigende maatregelen nemen, zodat dit doel geleidelijk aan bereikt wordt. De verkiesbaarheid wordt dus niet als een
recht omschreven, maar het is wel het doel*
3) H.D brengt ter sprake dat in de nota van KA2 de politieke betrouwbaarheid
ter sprake kwam. Art* 27 Regl. (biz. 11 van doc. 88), dat - naar uitgemaakt is - zich uitsluitend richt tot de Lidstaten en niet tot de individuele werkgevers, verbiedt het stellen van criteria bij de werving van
vreemde werknemers, welke discriminerend zi.1n in vergelijking met de
criteria welke voor eigen onderdanen gelden* Er staatt medische, beroepsen andere criteria*
Dit BOU volkomen logisch zijn, men wil geen discriminatie, waarvan dan
ook geen sprake is als men de eigen burger ook aan screening onderwerpt.
Als een beveiligd bedrijf Italiaanse arbeiders werft, kan het dus politieke screening eisen, evenals het dit voor sijn eigen Hederlandse arbeiders eist. Als een vreemde arbeider in Nederland zijnde, van een
niet-bwveiligd naar een beveiligd bedrijf overgaat, kan ook screening
worden.
- H.KA -

H.KA is er echter niet BO Baker van dat wij politieke betrouwbaarheid
Bonder meer onder "andere criteria" kunnen brengen.
H.D set uiteen dat zoals de situatie nu is, wij de "anti-sabotage"
bedrijven waarschuwen dat wij geen garantie kunnen geven voor de nieuwe
Italiaanse arbeidera, omdat de Regering zich eontraotueel heeft rerplicht
niet politiek te sereenen.
Soamige bedrijven nemen toeh dit ongesoreende personeel, waarbij het de
bedoeling is dat Bij niet in de beveiligde sector koaen.
E.D aeent, dat dit een aaterie is die wel onder het oog genonen moet
worden en wijst er op dat wij onze link net Economiache Zaken aoeten
gebruiken bij het aftasten van de mogelijkheid of er lets aan de zaak
gedaan kan worden.
H.KA gelooft niet dat wij er nu nog tussen kunnen koaten en raadt H.D
aan zich op de hoogte te stellen bij Drs.
Tan Sociale Zaken.
De stukken heeft H.KA Tan de heer
Tan Justitie gekregen.
Besloten wordt, dat E.D zich na terugkoxst Tan KA2 »et Drs.
in Terbinding sal stellen en de stukken zal krijgen*
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Afwezig :

Hotulen gisterent
H.D Terzoekt onder op bladzijde 3 net woord Meisenw te vervangen door
"mogelijk" zijn.
PH.B wijet er op, dat in de passage over het W.V.V., de F.D.G.B. niet het
Centrum, maar de E.V.C. heeft aangekondigd geen vakbladen neer te aturen.
Hieruit blijkt due, aldus PH.B, dat de W.V.V.-leiding niet hetzelfde standpunt inneeat ale de F.D.O.B.

Een contact van KB/H heeft bij Buitenlandee Zaken gesolliciteerd ale Bussisch tolk en kreeg van de heer Korthals Altes te horen dat zij een aaand
geleden stad en land hebben afgezocht on een Ruseiach vertaler voor het
Bureau Oost-Europa te zoeken en deze ook gevonden hebben. KB/H yraagt of
de heer
ons aisschien heeft geraadpleegd in deze zaak en ontvangt
een ontkennend antwoord.
Wij kunnen er nu niet op aanalaan, due zou over enige tijd de kwestie Tan
Russische tolken eens in algemene termen met Buitenlandse Zaken kunnen worden aangeboord.
KB/H heeft gisteren van
het Terzoek gekregen om een, zij het maar
if.regelig, rapport van H.C te krijgen over de affaire
. H.C zal in
k regels zeggen, dat wij er niets van afweten en er niets mee te maken hebben, want over de politieke kant van de zaak
kan hij
niets vertellen.

PH.B toont de headline in De Waarheid over het protest ran de Russen ten
aanzien van de beschieting Tan hun walTievaardert
"Minister erkent: Marine Tliegtuig Tuurde".
De Waarheid meldt, dat de Prawda boos is oTer het Terbod Tan de Nederlandse
regering visa te verlenen aan de IJzeren Gordijn C.P.N. eongres-gangers.
- PH.B .

- 2-

PH.B d«elt ««de, dat flet Vaderland gisteren d« naaa h«eft rermeld Tan de
Toorzitter Tan d« connissie, die een onderzoek noet inatellen naar de
Engelse gehelae diensten*

- 3-

KB/N doet aededeling ran eea proees dat aoaenteel in Londen gaande is,
al een week lang, waarbij »en aantal anti-coaaunisten in de Engelse vakbeweging probeert aan te tonen op wat voor onregelmatige manier de eoaaunisten aan hun invloed in de Engelse vakbeweging zijn gekomen. Dit (oiTiel)
proees wordt buitengewoon belangrijk geaeht. KB/N geeft een Toorbeeld van
de frauduleuze handelingen ran de conmunisten. De drie aeest belangrijke
vakbonden zijn erbij betrokken.
De pers schrijft vooralsnog geen coaaentaren, daar de zaak sub judioe is,
maar het proees wordt op de televisie uitgezonden en als net eenmaal zo ver
is, zal er wel een oordeel losbarsten. De coaaunisten sijn net lets te ver
gegaan en het blijkt dat zij geprobeerd hebben door hun penetratie van de
vakverenigingen de socialistische partij als zodanig over te neaen. Jarenlang heeft de coaaunistische partij rustig aan de infiltratie kunnen werken.
Wij als B.V.D. hebben in de loop der jaren tegen dergelijke pogingen van de
C.P.N. kunnen waarschuwen, hetgeen daar niet mogelijk is, omdat men iemand
brodeloos maakt door hem uit de vakvereniging te stoten.
PH.B vraagt of dit proces in de Special Committee vergadering ter aprake
zal komen. De coaaunistische invloed in de vakbeweging komt namelijk als
agendapunt speciaal aan de orde.
PH.BVD deelt aede, dat EZ
heeft opgebeld. Vrijdagaorgen oa
09*00 uur heeft bij de MARID een vergadering plaats van het Coaiti II van
de V.C.S. (Verenigde Chefs van Staven), waar aan de orde sullen komen
1) de kwestie van Aabonnezen in rijksdienst en
2) het verkeerd terecht koaen van de aangetekende brief van de
LUID
XZ
zou het op prijs stellen als de B.V.D. op deze vergadering
vertegenwoordigd zou kunnen zijn.
Op vraag H.BVD zegt H.D, dat de LUID de brievenkwestie op het Inforaeel
Overleg ter sprake heeft gebracht, aaar dat de rapportage aan SHAPE waarschijnlijk nog niet heeft plaats gehad. LUID heeft een rapport ingediend
bij de V.C.S. en dit zal veraoedelijk ter sprake koaen, voordat het verder
gaat naar SHAPE.
PH.BVD stelt voor dat H.K/CH voor punt 1) en H.D voor punt 2) gaat.
Op vraag H.D waaroa KZ
uitnodigt, zegt H.BVD dat deze plaatsvervangend voorzitter van het CVIN is geworden en waarsehijnlijk dus als zodanig ook van het Coaite II.
H.KA aeaoreert dat de C.B.B.A. bij elkaar zou koaen, nadat H.AZ bij
Dr.
was geweest en vraagt H.BVD wanneer deze hiervoor tijd beschikbaar heeft.
Aangezien H.BVD veel weg zal zijn, zal PH.BVD de vergadering voorzitten en
H.KA zal aet H.AZ de datua vaststellen.
Over de kwestie van het doorgeven van P.S.P. inforaatie aan de ailitairen,
zal vandaag niet gesproken worden.
17 aei 1961.
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Kotulen gisteren:

Ten aanzien Tan de notulen Tan 16 aei wijst H.BVD er op dat hij niets
heeft gewesen van het artikel in De Spiegel en dat zijn suggestie dat
ieta meer bekendheid moet worden gegeven aan het werk ran de B.V.D. geheel
IOB staat Tan dit geval.
Afgesproken wordt, dat H.KA bij E.KO oTer de totstandkoning van het artikel en de inhoud Tan het rervolg sal informeren.

KB/N deelt aede, dat bekend geworden is, dat reeds enkele gunstige reacties op het l.C.B. (Internationaal Contact Bulletin) uit Engeland en
Duiisland zijn binnengekoaen. Het l.C.B. is Terder verspreid aan alle
IJ.Q.-aabassades in Nederland, alsmede aan alle dagbladen.
FH.B deelt mede, dat vandaag een brief uitgaat voor inforaatie aan de
Ministers over het l.C.B.
H.C heeft het van BAB afkomstig berieht gehoord, dat een sakenaan uit
Arnhea,
geheten, die nogal zaken doet met de C.S.R. en een vrij
rauwe klant sehijnt te zijn, sich tot een bonafide Nederlands kamerlid
heeft gewend met de aededeling dat de Tsjeehen hem in de clinch hebben.
De zaak zal met KB/02 worden opgenoaen.
PH.B deelt aedet dat bij Fokker een staking van een half uur heeft plaats
gehad, hetgeen aanleiding is geweest voor een redaetioneel artikel in
De Waarheid, waarin wordt betoogd dat bij Fokker wordt gescreened, aet be-

hulp van de B.V.D. en ander onderkruipael.
KB/N voegt hieraan toe, dat bij de Centrale Heaweg ook een staking dreigt
over de 5-daagae werkweek.
Er volgt een korte discussie over de aoeilijkheden, waaraee Minister
Toxopeus te kaapen heeft ten aanzien van de 5-daagse werkweek.
- PH.B deelt -

- 2-

FH.B? deelt mede, dat de burgemeester van Amsterdam moeilijkheden gaat oaken
teg«n de demonstratie op tweede Pinksterdag op het Sumatraplantsoen en van
plan is de demonstratie binnen de bebouwde kom van Amsterdam te verbieden.

H.AZ, betogende dat zijn sehaehtere aard hem er tot nog toe ran heeft veerhouden veel In dezc vergadering in te brengen, ook als gevolg van het felt
dat de vele afkortingcn voor hem weliswaar assoeiaties met voetbalverenigingen oproepen, maar verder weinig zeggen, vraagt zich niettemln af of
Aurora zich nu en dan niet lets zou moeten matigen in haar voorlopig oordeel over buitenstaanders. Als voorbeeld hiervan noemt H.AZ Dr.
, over
wie eerst het woord "waardeloos" is gevallen en wiens intelligentie enige
dagen later in superlatieven werd afgeschilderd* H.AZ gelooft, dat wij niet
moeten vergeten dat wij dezt mensen altijd uit een BVD-oogpunt bekijken.
H.BVD heeft Dr.
zelf meegemaakt en heeft behalve een indruk van vreesachtigheid, werkelijk de indruk van hem gekregen, dat hij niet van plan was
ook maar iets van zijn levensgewoonte^op te geven terwille van de security.
H.C geeft toe, dat de diserepantie groot is geweest en hoopt nu maar dat de
uiteindelijke opinie van CS en CS/H de juiste blijkt te zijn!
H.BVD is opgebeld door de heer
van de K.L.M., die zei dat hij
kvam introduceren de Chief Special Branch, Deputy Commissioner of Police,
MALAYA. Deze arriveerde vanmorgen en had aan de K.L.M. gevraagd of hij een
ouofficieel bezoek kon brengen aan de B.V.D.
H.BVD heeft hierop gezegd, dat hij er niet over denkt iemand te ontvangen
die niet behoorlijk is geintroduceerd en heeft gezegd dat de deputy
commissioner dan maar een Nederlandse autoriteit moet opgeven, waarbij
H.BVD aan de heer
denkt. De man gaat morgen wear veg.
H.KA heeft een brief van de heer
van de Liberale Studentenvereniging te Leiden, met het verzoek of wij een lezing kunnen arrangeren over
de B.V.D.
H.BVD zegt, dat H.KO momenteel meerdere dergelijke lezingen voor studenten
geeft en ook deze zal kunnen verzorgen.
18 mei 1961.
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H.BVD heeft gisteren g«sproken m«t
orer het nog in de lueht bangende beeoek van de Commissioner uit Malaya.
Hij is op weg naar een eonferentie van
Commonwealth Special Branch Chiefs, die morgen in London sal beginnen. Daarna is H.BVD gebeld door inspecteur
ran de I.D. Amsterdam, die opdracht had de bezoeker hedenmorgen om 09*00 uur in zijn hotel te ontmoeten
en hem te begeleiden.
H.BVD zal de Commissioner om 2.30 uur otttvangen. H.BVD acht het wel gewenat,
dat bij de aankomst Tan de bezoeker een paspoort procedure wordt toegepast.

Er volgt een discussie orer het KB/N dagrapport.
EB/N deelt nog mede, dat bij Fokker Amsterdam stakingsplannen zijn, t.i
een sitdown-staking hedenmiddag van 1 tot 3 uur.

H.C meldt dat het artikel in De Spiegel een melding tot gerolg heeft gehad. Een lezer schrijft, dat hij nog eens had nagedacht orer roorvallen in

• Katwijk -

- 2-

Katwijk, waar in de buurt Molenkamp re«l M.L.D. Tliegers wonen. Hij had
er veel Duitsers gezien, die Tolgens hem niet deugden. Verder had hij in
de Nieuwe Leidse courant een adrertentie zien ataan, waarin aan een militair wonende in de Molenkamp Katwijk bijTerdienaten warden aangeboden.
Ala symptoom acht men dit gunstig; een en ander is in onderzoek bij E IX 2.
H.KA heeft van H.KO gehoord, dat de redaetie van bet Spiegel-artikel niet
bij KO heeft berust. Wei heeft KO een aantal gegevens geleverd als basisnateriaal.
PH.B ziet in De Waarheid, dat, gezien het gebruik Tan Tetgedrukte letterst
de dagelijkae verbinding Bet Moskou als belangrijkste verdienste Tan de
R*S« zomerdienstregeling wordt beachouwd.
In De Volkskrant leest PH.B, dat in Busland Tier generaala cijn Terongelukt,
naar aen Termoedt bij raketexperiaenten.
Er Tolgt hieroTer een korte diacuaeie.
Verder apreekt De Tolkskrant OTer een proees in Albanie, waar tien spionnen
zijn gearreateerd* Twee Tan hen waren in Russische dienst staande Albanese
anbtenaren*
E.D deelt >edef dat Dr.
(Philips) DRES heeft opgebeld met het Terzoek
zijn opTolger te aogen komen voorstellen. DRES heeft hem Terzocht eerst
door zijn directie per brief te laten beriehten wie zijn opTolger is. De
heer
rond een en ander wat formeel en deelde verdcr mede, dat zijn
opTolger een Tolkomen betrouwbaar persoon is, die o.a. toegang heeft tot
NATO-wetenschap.
Er Tolgt een diacussie over deze Terandering Tan procedure, Tergeleken met
de weg die destijds gevolgd is, toen Dr.
voor deze funetie in aanmerking kwam. Tevens wordt eren geaproken over de opvolger, de heer ' .
H.KA memoreert de a.a. B.Z.B. tentoonstelling in de cantine en beTeelt deze
warm aan in de aandaeht Tan de afdelingshoofden. Op woensdag 2k mei te
10.30 uur zal deze tentoonstelling worden geopend met een E.H.B.O. demonstratie. H.KA verzoekt PH.BVD en de afdelingshoofden bij de opening aanwezig te
zijn.
H.D tekent hierbij aan, dat in Terband met een Tergadering met de milltairen
de afdeling D niet Tertegenwoordigd zal kunnen zijn.

19 mei 1961.
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KB/N geeft enige bijzonderheden over het 2Oe C.P.N.-congres, dat tijdens
het Pinkster-weekend In Amsterdam is gehouden. Samenvattend* conclusie is,
dat het een vrij tarn congres is geweest. KB/N deelt nog mede, dat de
K.F.D.-uan
, die zaterdag uit Oost-Berlijn zou komen om het C.P.N.eongres te bezoeken, niet is komen opdagen.
In verband hiernede zegt H.C, dat het piket zijn geld heeft opgebracht,
daar hierdoor t.a.v. het bezoek van
direct een volgaetie en contact
met Justitie geregeld konden worden. Uit deze actie is gebleken, dat de
Koninklijke Harechaussee een algemene opdracht heeft gehad om IJ.Q. bezoekers, die te kennen zouden geven het C.P.N.-congres te willen bezoeken,
niet toe te laten. Verder deelt H.C mede,
, de U.S.S.R. ambassadeur in Washington, 2k uur in transit in Nederland zal verblijven en morgen weer doorreist.
PE.B leest enkele details voor uit een der werkrapporten met betrekking tot
buitenlandse bezoekers aan het C.P.N.-congres.
FH.BVD vraagt naar de ervaringen die PH.D vrijdagmorgen heeft opgedaan
tijdens de vergadering van Comite II van de V.C.S. in verband met de
.-brief
. De conclusie van H.D is, dat de voorschriften nationaal en NATO bepaald wel deugen, doch dat tegen menselijke
fouten, zoals verkeerd adresseren of niet langs de juiste weg versturen,
geen kruid is gewassen. Het is H.D overigens niet duidelijk geworden, waarom
geen gebruik is gemaakt van de interdepartementale koeriersdienst, die toch
voor dit soort verzendingen in het leven is geroepen.
H.K/CH, die eveneens deze vergadering heeft bijgewoond, vertelt over een
circulaire die van Marine uitgegaan is aan Leger en Luchtmacht, die er op
neer komt dat men geen Ambonnezen meer in dienst zou moeten nemen. De conclusie van de Comite II vergadering is, dat men voorzichtig aan zal gaan
doen met het in dienst nemen van Ambonnezen en men is overtuigd dat uiteindelijk alle in Nederland verblijvende Ambonnezen zullen teruggaan naar
Indonesie. De screening van aan te nemen personeel zal verscherpt moeten
worden. Een en ander was het resultaat van een vrij korte gedachtenwisseling.
H.D acht dit overigens een vreemde gedachtengang, daar de Ambonnezen die
zich reeds in militaire dienst bevinden toch ook niet meer }.oyaal geacht
kunnen worden.
H.K/CH deelt nog mede, dat hlj een bespreking heeft gehad met de twee inspecteurs van de Ambonnezenkampen
' . Deze inspecteurs,
zelf half Ambonnezen, kunnen geacht worden experts te zijn t.a.v. het
Ambonnese karakter. Zij waarschuwen sterk tegen onmiddellijke internering
van de pro-Indonesische groep, daar het te verwachten effect hiervan niet
zal zijn dat de van nun leiders beroofde Ambonnezen zich hierbij neer zullen leggen, doch integendeel heftig zullen reageren* Zij adviseren de volgende maatregelt eerste fase: de kampen die hiervoor in aanmerking komen
onder militaire bewaking te stellen en de leiders toe te spreken, tweede
fase: internering van de leiders.

- 2-

H.K/CH heeft inmiddels de heer Mijnlieff gesproken, die na zijn bespreking
met H.BVD en
op zich genomes had een nota op te stellen. Hij zal
deze nota voorlopig even aanhouden tot in de eerste week Tan juni. Voor die
tijd gaan de twee inspecteurs alle kampen lange om geeprekken met de leiders te houden, waarna een gesprek met H.K/CH zal rolgen. Hierna zal
H.K/CH wederom een gesprek voeren met Mijnlieff, opdat deze zijn definitieve
nota zal kunnen opstellen. Het ziet er naar uit, dat net advies van de
inspecteurB zal luiden: een aantal, ongeveer 3 Indonesiers, onder meldingsplicht te stellen en de Ambonnese kampen onder bewaking te stellen*
H.KA deelt mede, dat een tweetal Rassische nota's ia omloop zijn, t.w*
een boze reactie over de mislukte Texel-tocht
, waarbij
als antwoord een korte afpoeiering van Buitenlandse Zaken. Ten tweede een
eireulaire over net vrije verkeer van diplomaten in de Benelux-landen,
waarbij restricties worden gesteld op reciproeiteitsbasis t.a.v. landen
waar een z6ne-indeling bestaat. De Russen protesteren hier zwaar tegen,
onder net motto dat in de U.S.S.R. geen verschil gemaakt wordt tussen vrijheden van diplomatick personeel en overige buitenlanders, daar voor deze
gehele groep dezelfde regels gelden.
Verder tornen zij aan de formele basis, onder verwijzing naar de voorloplge
tekat van een internationaal verdrag, dat de status van diplomatiek personeel regelt.
Volgt een gesprek over inhoud en consequenties van dit verdrag.
H.KA deelt mede, dat Hederland dit verdrag niet heeft getekend en ook niet
van plan is dit te doen. Er bevindt zich een exemplaar van dit verdrag
bij H.BVD.

23 Mi 1961.
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Notulen gieteren:
In de passage orer de Ambonnezen vil H.K/CH de woorden "men is overtuigd
dat" yervangen door "men. houdt rekening net de mogelijkheid dat".
Verder op bladzijde 2 wijst H.K/CH er op dat het niet net advice van de
inspecteurs is, maar het advice van de heren
, Mijnlieff en
H.BVD in de nota.
H.D zou in dezelfde passage op bladzijde 1 in de een na de laatste alinea
na "beTinden": ", dan" ingevoegd willen hebben.
H.KA zou de een na de laatste zin in de passage over de Russische nota'a
ale volgt veranderd willen zien: "De zdne-regeling zal er niet starker op
kunnen worden nu weleens aan de foraele basis zou knnnen worden getornd
door de behandeling van een verdrag".
In de laatste alinea verzoekt H.KA het woord "getekend" door "geparafeerd"
te vervangen. Het verdrag is veraoedelijk alleen geparafeerd.

PH.B deelt mede, dat De Waarheid het nieuwe Partijbestuur bekend aaakt,
waarin zeven nieuwe leden zitting hebben. Verder wordt de redevoering van
Paul de Qroot volledig afgedrukt; zij is even als het gehele eongres, zeer
tan.
De Pinksterfietstocht heeft zich goeddeels in de regen afgespeeld.
PH.B ziet een berichtje in de Observer van 21 aei, waarin wordt mcdegedeeld dat de ex R.A.F. squadron leader BARRTMAINE heeft bekend en gepubliceerd in de Sunday Times, dat hij zes jaar lang voor de Russische inlichtingendienst heeft gewerkt. Hij placht zijn Russisch contact in Parijs
te ontaoeten. Hij heeft behoord tot de intelligence afdeling van Buitenlandse Zaken (H.I. 6) en was daarna diplomatiek correspondent van de
Evening Standard. Barryaaine verblijft in Zwitserland. Special Branch
Scotland Yard is met de zaak belast.
Op vraag van PH.BVD zegt H.K/CH dat de aan uit Malakka niet is koaen opdagen.
- PH.BVD leest -

- 2-

PE.BVD leest passages voor uit een artike1 in Vrij Nederland van 20 mei jl.
van de hand van Fons Hermans over de zaak Raptis en Santen, getiteld:
"Welke rol speelden de Rode Hand en de BVD?"
Hermans haalt hierin een stuk aan uit het proces-verbaal van het verhoor
van Hompe door inspecteur Vos. Hierin verklaart Hompe, dat Joop Zwart hem
eerst heeft gezegd dat hij het project moest doorzetten, omdat hij erover
had gesproken met de BVD, die had gezegd Hoape met rust te zullen laten
en later - dat Joop Zwart had gezegd dat Hompe zich goed moest realiseren
wat hij deed, want dat hij met handen en voeten aan de BVD gebonden zou
zijn. Bus, dat de BVD met provocateurs werkt.
Op vraag van KB/N zegt PH.BVD, dat Fons Hermans het proces-verbaal waarschijnlljk van
heeft ontvangen, maar dat hij - waarschijnlijk om
moeilijkheden te voorkomen - schrijft dat hij inzage ervan heeft verkregen
"door bemiddeling van een in het buitenland verblijvende instantie".
PH.BVD wijst er op, dat de verdachte en de raadsman inzage van het dossier
kunnen krijgen, in ieder geval nadat het gerechtelijk vooronderzoek gesloten is en dat zij tegen betaling afschriften kunnen laten maken.
H.D vraagt zich af wat de beveiliging in een zaak als
dan eigenlijk
voor zin heeft. H.D memoreert dat een werkgroep, tot voor kort onder leiding van Mr.:
, zich met de beveiliging van de zaak
bezig
hield en vraagt zich af of wij deze kwestie dan niet nogmaals met H.BVD
onder het oog meeten zien*
PH.BVD merkt op, dat het wel zin heeft bepaalde geheime gegevens tijdens
het verblijf in een gerechtsgebouw te beveiligen, indien zij niet in het
strafdossier komen, maar bijvoorbeeld dienen om aan het O.M. background
information te geven. Het rubriceren van een strafdossier biedt weinig
waarborgen, daar de verdachte en diens raadsman van het dossier mogen
kennis nemen. Zij mogen weliswaar geheime gegevens die daarin voorkomen
niet verder doorgeven, want dan zouden zij zich schuldig maken aan art. 98
Wetboek van Strafrecht, maar de contrfile daarop zal vrijwel onmogelijk zijn.
Aan de rechter mogen alleen feiten door middel van het strafdossier ter
kennis worden gebracht.
Het O.M. kan wel eens stukken aan de rechter voorleggen die dan niet in
het dossier komen, maar het is niet reglementair, aldus PH.BVD.
KB/G wijst er op, dat dit dan ook hetgeen is wat hij
is gebeurd
en legt uit hoe wij in die zaak de rechter aan zijn innerlijke overtuiging
geholpen hebben.
Het punt van deze beveiliging is volgens PH.BVD bij de gehele strafvordering niet onder ogen gezien,
De zitting waar
als getuige zal optreden zal worden bijgewoond door
onze rechercheur
als verslaggever van het Algemeen Politieblad,
waarvan hij in de redactie zit.
Op vraag van PH.BVD in welke zin
bij one bekend staat, zegt
men: als querulant, en dat hij wel onvriendelijker dingen over de BVD heeft
geschreven dan dat hij in het onderhavige artike1 doet.
2k mei 1961.

OCHTENDBESPREKIKQ op donderdag 25 mei 1961
Aanwezig: E*£JL - PJJ<r!f- HJT - EjJT'- KB/flT- KB/lfa'- H.K/lH
^f

""^

r*"^*^

^^

^r

Afwezig : H^BVD - PH^Bvl) - B>*2!""

FH.B Termeldt, dat Be Waarheid twee pagina's discussie over h«t C.P.N.congres geeft.
Verder gaat De Waarheid door net te hetzen inzake het geval van de hoofdagent in Delft, die de gouden medaille van de Oranje Nassau heeft gekregen.
Deze man heeft zich in de oorlog tegen een aanval ran de KP op het politicbureau veraet en is daarvoor door de Duitsers bevorderd. Zijn collega die
zich door de ondergrondse bewusteloos heeft laten slaan, is daarentegen
naar Oranienburg gezonden. De Waarheid gaat tevens tekeer tegen de burge•eester van Delft.
Hen Traagt zich af hoe de procedure is geweest, die tot onderscheiding Tan
de man heeft geleid.
E.C memoreert het verhaal dat hij 18 mei jl, vertelde, namelijk ran de
Arnhemse zakenman
, die in de clinch Tan de Tsjechen zou zijn geraakt. Hit het rapport Tan
blijkt nut dat hij v66r zijn laatste bezoek aan Praag de B.V.D. over de open lijn heeft opgebeld en dat hij door
iemand net een licht Indisch accent is Terwezen naar de I.D. Arnhem.
is hier boos over geworden en is naar een Tweede Kamerlid gelopen die BAB
heeft gevaarschawd dat de heer
een onderhoud wilde hebben. Dit geval is dus goed afgelopen, maar door ons verkeerd behandeld en H.C gelooft
dat even aoet warden uitgezocht hoe een en ander in zijn werk is gegaan*
H«D wijst er op, dat er strikte orders zijn t.a.v. het doorleiden Tan telefoons en dat hierbij speciaal rekeuing is gehouden aet de mogelijkheid Tan
proTocatie.
Daar PH.BVD het betreffende rapport zo juist heeft ontvangen, neemt H.KA aan
dat PH.BVD het gewenste onderzoek zal doen verrichten.
H.D wijst er nogmaals op, dat wat voor D Tan special* interesse is in hetgeen PH.BVD gisteren nededeelde, de mogelijkheid tot verkrijging Tan afschriften Tan dossier-stukken door raadsman en verdachte is. H.D zou dit
dan ook willen toevoegen aan de desbetreffende sin in de 6e alinea Tan
onderen Tan de betreffende passage. H.D is Tan mening dat de beveiliging
irreeel wordt als dit inderdaad mogelijk is.
H.XA weet niet hoe het werk Tan de betreffende commissie is gevorderd. Het
is mogelijk dat men over dit punt inderdaad gestruikeld is. H.KA noemt echter de mogelijkheid voor het O.M. om stukken Tan overtuiging buiten het dossier te houden en pas op de sitting ter tafel te brengen. Deze stukken zouden dan wel beveiligd moeten worden en er is dus wel werk te doen, want het
is wel gebleken dat aan de physieke beveiliging hier en daar wel iets mankeert.

25 »«i 1961*

OCHTENDBESPREKIHQ op vrijdag 26 mei 1961

Aanwezig:
Afwezig :

KB/S licht zijn dagstaat nader toe en vertelt dat de Unesco dergelijke
reizen Tan studiegroepen uitbesteedt aan bonafide reisbureaus, zoals
"De Vrije Wereld".
KB/Q deelt mode, dat enige tijd geleden Russische akoestici bij een bezoek aan Philips weinig van akoestiek bleken af te weten, daarentegen
zeer geinteresseerd waren in de massafabricage van transistoren en vraagt
zich af of men via de onschuldige akoestiek in de supergeheime sector
tracht door te dringen. Ook hier wordt weer de electronische Industrie
en akoestiek in een adem genoend. KB/G is overigens geinteresseerd bij
deze reis.
H.D vraagt zich af of de reis zal worden georganiseerd evenals die van
de Oekrainse Takbondslieden

PH.B ziet dat De Waarheid de namen en toespraken van de vier buitenlandse
gasten aan het congres afdrukt, alsmede van de 35 partijgelukwensen alleen
die van de CPSU en de conmunistische partijen van Indonesie en Cuba.publiceert.

PH.B memorecrt dat bij afdeling B een sociologische studie is gemaakt over
het communisne in Limburg
. Op verzoek van H.BVD en na
een gesprek van H.BVD met de Commissaris der Koningin^ in Limburg, is deze
studie nog wat uitgediept. Het resultaat overhandigt PH.B in concept aan
PH.BVD.
PH.B geeft verschillende cijfers uit deze studie, vaaruit valt te concluderen dat het comnunisme in Limburg grotendeels een importartikel is.
Na eventuele wijzigingen door PH.BVD zal PH.B het stuk dan klaar maken voor
de Commissaris der Koningin in Limburg.

26 mei 1961.

OCHTENDBESPREKINQ

Afwezig

op zaterdag 2? mei 196l

-s

KB/Q hoorde gisteren van Philips dat zij van O.K. en W. een door
getekende brief hebben ontvangen met net verzoek een delegatie van
10 Roemeense arbeiders te ontvangen die geinteresseerd was in de mechanische fabricage van transistoren. Dit bevestigt dus hetgeen KB/6 gisteren
suggereerde. Philips vroeg of wij gelnteresseerd waren, en daar dit inderdaad het geval is, is afgesproken dat Philips voorlopig zal vragen wat
voor arbeiders dit zijn, wat hun qualificaties etc.
Op vraag van H.KA zegt KB/G, dat als wij een verzoek naar voren brengen on
de arbeiders te ontvangen opdat wij wijzer kunnen worden van de belangstelling die zij tonen, Philips genegen is de delegatie te ontvangen.
E.D merkt nog op, dat het hier uiteluitend fabrieksgeheiaen betreft.

- 2-

PH.B ziet, dat DC Waarheid nu ook een reeks andere telegranmen publiceert.
De aanval op Delft gaat doorzetten en het is wel duidelijk dat hier weinig
argumenten tegenin te brengen zijn.
H.D deelt mede, dat een artikel van
Tan de Spoorwegen is te verwachten in ELsevier over de spreiding van corruptie in Nederland die nog
steeds een grote omvang heeft, ook bij de Nederlandse SpoorwegeH.

2? nei 1961.

OCHTENDBESPREKINGV>P maandag 29 mei

1961

Aarurezig: H.BVD - PH.BVD -'H.KA - HxA2 - H^B - H.O - H.D - KB/6 H.K/CH
Afvezig :

- 2-

- 3-

H.C vestigt de aandacht op bet radio-bericht, dat een Pool, Kolonel
,
oniersinister van Binnenlandse Zaken en belast met de veiligheidsaangelegenheden, naar het Weeten is gedefecteerd. Hij is nu bij de Amerikanen oa leeggepcmpt te worden en wordt de belangrijkste defector genoemd sedert de oor-

io?.

:-:.§ deelt mede, dat hij CC-lid was en dat hij uit de intelligence wereld van
voor 1956 afkomstig is.
H.C vraagt H.BVD te spreken over de nieuwste ontwikkelingen in de betrekkingen let de Karecbaussee
.

H.KA deelt mede, dat zaterdagnacht zeer plotseling en onverwacht de £ IX
rechercheur
is overleden.

2? met l?6l.

OCETENDBESPREKINQ op dinedag 30 mei 1961

Aanwezig: IpSTO H.l "
Afwezig :

Ten aanzien van zijn dagstaat merkt KB/N op dat dit de eerste maal is dat
wij een voorbeeld hebben, dat
'
op clandestiene
wijze financiele steun geeft aan de comnunisten.

H.B ziet in de courant, dat er enig runoer is rondom de perscampagne die de
Minister van Buitenlandse Zaken van Joegoslavie POPOVI<5 zou houden. Waarschijn
lijk heeft de regering e.e.a. ongewenst geacht i.v.m. awctt uitspraken contra
Nieuw Guinea die te verwachten waren.
- H.B vestigt -

- 2-

H.B vestigt de aandacht van H.D op een uitvoerig agitatie-artikel in
De Waarheid over Fokker, klaarblijkelijk van de speciale informanten die
de C.P.N. bezig is voor dit soort doeleinden te kweken.

H.BVD leest een kennelijk door een insider in de Internationale intelligence
sfeer geschreven artikel in het dagblad De Stem voor over BLAKE en overhandigt het daarna aan B.C.
H.C leest gedeelten voor van een artikel uit De Qelderlander, waarin een
interview met twee ambtenaren van de afdeling Voorlichting van de B.V.D.
wordt beschreven in vrij denigrerende bewoordingen.
Behalve dat wordt erin gezegd, dat de B.V.D. belangstelling heeft voor de
P.S.P.
Men vraagt zich af of de interviewgevers het stuk hebben gezien, voordat
het ter perse ging en H.BVD is verwonderd dat hij van H.KO niets over dit
interview heeft gehoord.
PH.BVD gelooft, dat wij ook tevoren van een dergelijk interview op de hoogte
gesteld moeten worden.
30 mei 1961.

OCHTENDBESPREKINd op woensdag 31 mei 1961

Aanwezig: H^BVlT^- Pl^flVff - H^Hf"- yf"- HyC^- HX^- KB/df- KB/lfAfwezig : H*^E

Wei heeft hij met H.EEB afgesproken dat zij de eerstvolgende vertaling van het maandoverzicht in studie zullen nemen en erover van
gedachten wisselen. In tegenstelling tot wat H.BVD dacht, zien de afdelingen de stukken niet meer terug en H.B zou hier ook wel tegen op zien, aangezien dit veel werk zou betekenen*
H.KA vindt bovendien, dat de verantwoordelijkheid voor de vertalingen niet
bij de afdeling gelegd mag worden. Aan de andere kant is het zeer moeilijk
de vertaling van een ander te controleren.
H.D wijst er op dat ook in de NATO vertalingen fouten kunnen voorkomen en
men gelooft dan ook dat voor het probleem vertaling geen afdoende oplossing
te vinden is. In ieder geval zal worden gewacht tot het resultaat van de bemoeiingen van H.B en H.KEB met de eerstvolgende maandoverzichtvertaling bekend zal zijn.
H.B vraagt in analogic met zijn vraag over de Oekralnse arbeiders t.a.v.
het aangekondigde bezoek van de Roemenen: "Wat doen wij nu?"
i
.
De volgende aspecten komen in de discussie naar voren:
1. KB/Q doet aan het bezoek van de Roemeense arbeiders aan Philips
wel lets, omdat dit in een bepaald kader past.

E.C zegt, dat er een theoretische kans is dat de Roemenen intelligence
komen bedrijven en houdt daarom het bezoek van
In de gaten. Overigens staan bij C de Roemenen op een zeer laag pitje.
KB/Q zal uitdiepen wie hij van zijn vroegere Roemeense tolken nog kan
benaderen.
- Op voorstel -

- 2-

Op voorstel van PH.BVD wordt besloten dat B het centrale punt voor deze
kwestie zal worden, althans voorlopig,

De Waarheid meldt, dat het hoofdbestuur van de P.S.P. een verklaring heeft
afgelegd dat er geen fusiebesprekingen aan de gang zijn met de S.W.P.
Van de P.S.P. gesproken, zegt H.BVD dat hij net H.KO het artikel in De Gelderlander heeft aangesneden. Ook H.KO was er erg van geschrokken. Op goed
vertrouwen op een introductie waarmee de redacteur was gekomen, zijn H.KO
en
: te werk gegaan.
Een stelregel van H.KO is, dat hij de tekst van het artikel alleen ter inzage vraagt als in het gesprek zaken zijn weggegeven die niet voor publicatie
bedoeld zijn. Daar over de P.S.P. niet is gesproken in de zin zoals in het
artikel is weergegeven, is het artikel due niet tevoren gezien.
De passage, waarin het vertrouwelijke Koninklijke Besluit wordt genoemd, is
uit het Vrije Volk overgenomen.
H.D vindt het toch vreend, dat een vertrouwelijk K.B. voor publicatie wordt
vrijgegeven.
H.KA, die de zaak verder zal behandelen met H.KO, heeft laatstgenoemde gezegd dat hij het er niet bij moet laten zitten en afgesproken dat H.KO de
hoofdredacteur zal opzoeken.
KB/G vertelt, dat H.KO en de hoofdredacteur van De Gelderlander,
, na een onderhoud waarbij KB/G aanwezig was, in onmin zijn gescheiden
.
.H.BVD verklaart dat hij toch geinteresseerd is te weten wie de schrijver van
het artikel in "De Stem" is en vraagt dit na te gaan. Het onderzoek naar het
dagblad zelf zou de heer
kunnen doen en het achter-deur-werk £ 1X2.
Men gelooft, dat zal blijken dat het artikel een compilatie is van wetenschap opgedaan uit buitenlandse bladen als de Observer, New York Times,
Esquire en Der Spiegel.
De Volkskrant meldt, dat in Londen steeds sterker wordt betwijfeld of de
Poolse defector
" ' wel Kolonel .
is. Het is uit Polen
tegengesproken en ook Westerse waarnemers in Londen uitten hun twijfel.
Intussen blijft het een mysterie wie het dan wel is.

Over de beveiliging van de Rechterlijke macht, welke tijdens zijn afwezigheid ter sprake is geweest, zegt H.BVD dat deze kwestie indertijd is aangehouden, maar weer moet worden opgegraven. H.BVD geeft toe en is zich ook
steeds bewust geweest, dat de zwakke stee is het beveiligen van de dossiers*
- Op opmerking -

- 3-

Op opmerking van H.BVD zegt PH.BVD dat hij nog steeds bet stuk over Llmburg
heeft, waarover hij met PE.B van gedachten wilde wisselen t.a.v. enige
Schonheitsfehler.
H.BVD heeft gezien, dat Majoor
zich weer in staat
heeft getoond zijn woorden andere te interpreteren dan zijn bedoeling was.

H.BVD deelt mode, dat behalve
ook diens tweede man
weggaat,
waarschijnlijk nu
door een landsman van hem wordt vervangen. Canada,
Hoorwegen, Engeland en Nederland worden gevraagd voor deze functie, die per
1 december ingaat, geschikte candidaten aan te bevelen. De Deputy Administrator Personnel NATO geeft in zijn schrijven een beschrijving van de functie
en noemt de bezoldiging.
Op vraag KB/G zegt H.BVD aan te nemen, dat bet een functie voor langere tijd
wordt.
is 6 jaar in functie geweest en gaat alleen weg, omdat zijn
eigen dienst hem terughaalt.
Op vraag H.C zegt H.BVD dat het niet epeciaal een BVD-man hoeft te zijn, het
kan ook iemand van de militairen zijn.
Een detachering bij de NATO is niet mogelijk, maar een andere kwestie is of
de BVD niet graag van de ervaring van de t.z.t. terugkomende functionaris
sal profiteren en hem weer aan zal trekken.
H.BVD zal middels een circulaire voor de hoofdambtenaren de inschrijving
openen.
31 mei 1961*

