
OCHTENDBESPREKING op maandag 3 .iuli 1961

Aanwezig: E.I&V - H^Z - IĴ B - H/C - Î D - KB^T - KB/tff - H.K̂ gH

Afwezig

De P.G.'s hadden als een algeraeen verschijnsel gemerkt bij de politic dat
sedert de invoering van de 5-daagse werkweek, veel over overuren wordt ge-
sproken. H.BVD herinnert er aan, dat uit Nijmegen de bezorgdheid
heeft uitgesproken, dat de I.D.'s mogelijk het slachtoffer sullen worden
van de vermindering van het arbeidspotentieel, ten gevolge van arbeidstijd-
verkorting.

De P.G. Arnhera decide mede, dat zijn parket momenteel bezoek heeft van taak-
beschrijvers van het Ministerie Van Justitie, onder leiding van de heer

, die bij Binnenlandse Zaken alstaakbeschrijver is opgeleid. Hier-
bij kwam ter sprake, dat materie ter tafel moest komen, die voor beveiliging
in aanmerking komt,
Op vraag van Mr. •, heeft H.BVD gezegd zich te herinneren, dat de
I.D.'s zouden worden uitgezonderd van de beschrijving van de politie. H.AZ
zal dit nagaan, ;

H.D meent, dat als de BVD wordt beschreven, er geen aanleiding kan zijn de
I.D.'s hiervan uit te zonderen,

KB/N vertelt, dat Paul de Groot vrijdagavond door middel van op-
dracht heeft gegeven de staking te beeindigen. Deze is echter door een 30-
tal discussianten gedwongen door zijn knieen te gaan. De gehele tactiek van
de EVC is om het NVV te dwingen voorop te g;aan lopent hetgeen een veel groter
succes zou zijn dan het doorvoeren van de staking. Over 14 dagen gaan ze
opnieuw beginnen.
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Overigens zijn de meningen verdeeld over net nut van KEB, eensdeels is het
zeer nuttig omdat de fijne administratie van KEB eventueel zoekgeraakte stuk-
ken feilloos opspoort, anderzijds is het voor een groot deel niet meer dan
een dubbele administratie, daar eerst bij KEB en dan bij ACD wordt geboekt.
Afgesproken wordt, dat als in de herfst het vraagstuk van de compartimen-
tering ter sprake komt, ook KEB aan de orde te stellen,

H.C deelt mede, dat het piket niets heeft opgeleverd,
Het C-piket heeft thuis gefungeerd.

5 juli 1961.



OCHTKKDBESPREKIHQ op dinedag k juli 19&1

Aanwezig: H.BVD - H

Afwezig :

I'

KB/N heeft het rapport orer FERRAREZ naar H.B en H.BVD geatuurd, oadat deze
z.i. toeh wel heel bedenkelijk heeft gemanipuleerd en de partiJen tegen el-
kaar uitgespeeld, een en ander niet zonder gevaar*

KB/H deelt mede, dat Mr. Caamelbeeek zijn Terdediging Tan zijn vrijheids-
strijders Raptis en Santen niet is begonnen dan na een bedrag Tan / 600.-
te hebben gerraagd als voorschot.

H.D merkt op dat hat ook Mr* was die dat hele dunne dossier had orer
de "sabotagezaak" Hugo de Groot*
In dit Terband rertelt H.BVD, dat Mr. sprak over Termoedena
dat het vliegtuigongeluk bij Liaaabon aan sabotage te wijten is, en rraagt
H.D dit eens te willen nagaan.
H.D heeft enigszins zijn bekomat van de behandeling Tan dergelijke zaken door

; en besloten wordt, dat H.BVD zal beginnen bij tele«»
foniseh op de zaak terug te k oaten*

- H.BVD -
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H.BVD heeft H.KCP geaproken over de kweatie van , die een zaak
met een duidelijk apionage aspect i.p.r. aan de BVD aan de distrietscomman-
dant Boermond doorgeeft • H.KCP moest voor een andere
zaak naar Boermond en zal zien of dit Terhaal naar Toren komt*

H.B memoreert zijn afspraak met H.KEB om gecaaenlijk het werk van mejuffrouw
te toetaen aan de eisen waaraan het meet Toldoen

• Zij sijn tot de coneluaie gekomen dat Toor de B-rapport«n haar
werk beneden de maat is* Behoudens goedkeuring door H.BVD hebben H.B en
H.KEB nu afgesproken, dat B zich voortaan zal bepalen tot Engelse summaries,
te leveren bij de Nederlandse rapporten*
Deze samenvattingen zullen worden gemaakt bij B, door de heer die
Middelbaar Engels A heeft enf behalve mevrouw it bij het nazien Tan
de vertalingen Tan mejuffrouw heeft geassisteerd. In de
samenTatting zal de kern Tan het rapport worden gegeTen, en Terder de buiten-
landse aspeeten wat uitToeriger worden gegeven. De samenTatting zal zo worden
opgesteld, dat men aan de hand erTan de weg kan vinden in het rapport zelf«
Aan de Terbindingen zal worden geTraagd, of zij prijs blijTen stellen op het
rapport in het Nederlands, dan wel denken Toldoende te hebben aan de samen-
Tatting,
H.KEB waa zeer Terheugd OTer deze oploasing - mejuffrouw
zal geenazins gebrek aan werk hebben, daar zij OTerbelast waa*

H.BVD Terklaart zich met de Toorgeatelde regeling geheel aocoord.
H.B wil nog eTen n.a.T. de notulen Tan gisteren opmerken, dat niet aan het
nut Tan het instituut KEB werd getwijfeld, maar dat het ging om de admini-
atratieTe procedure*

H.K/CH heeft het artikel uit de Sunday Times ontrangen, OTer de
beschuldigingen Tan Chroestajow aan het adres Tan Mao Tse-tung* Het blijkt

- Tan -
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van de hand Tan Isaac Deutscher te zijn
laaae Deutseher

zelf is kennelijk overtuigd, dat hij ult een authentiek document eiteert.
Vreemd rindt H.K/CH dat net document heleoaal op West-Europa is geconcentreerd,
waardoor het in de Aziatische landen geen indruk zal oaken*

H.K/CH leest uit de New York Herald Tribune van gisteren voor, dat de CIA-
vertegenwoordigers op de U.S. aabassadea deze diplomatieke cover zullen
moeten verwiseelen voor een ander, daar er 'te veel moeilijkheden ontstonden
uit de constructie dat genoemde CIA-leden niet onder de ambassadeurs stonden.
Zij zullen worden teruggenoaen en als nieuwe cover wordt de handel genoemd.



OCHTENDBESPREKIHQ op woansdag 5 .lull

' " CHAanwezig: H.B̂ D - Ĥ Sf - 9<B - H/C - ̂ B - KB/cf'- KJj/fT"- H.K/C

&fwezig :

K.a.T. d« KB/N dagstaat, merkt KB/N op, dat h«t Toor h«t *«rat ist dat
mevrouw 20 duidclijk als partijlid actief optreedt,
H.B Toorziet, dat Paul de Groot de Tredesbeweglng dezelfd* w«g op sal atu-
ren als d« Takbeweglng, nl. alddals de neeat tegenstrijdige orders naar da
liquidatie.

KB/Q deelt nede, dat nu ook In Hongarije da SiairnoT-artikelen »ijn Y*rach«n«n,
zij hat in ietwat rerkorte rorm, KB/Q heeft gean caaouflage-pogingen in da
artikalan kunnan ontdekken*
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H.BVD rraagt in dit rex-band aan H.C of hlj reeds eonnentaar klaar heeft op
het concept-etatuut LUID - BVD,
H.C cal het stuk laten rermenigYuldigen op dezelfde manier als bij het
MID-8tuk is geschied.

5 Jail 1961.



OCHTEKDBESPREKINa op dondordag 6 .lull

Aanwezig: H.BVD - Hykrf'- HXSX- H/£ - E/D - KB/<f - KB/lf- H

Afwezlg : "ra*fe?D - EJ& / '

H.BVD Traagt n.a.T. de promo ti« Tan Oer Harmsen, of KB/N weet hoe het ge-
sprek Tan PH.BVD mot de burgemeeater van Zierikzee ia afgelopen. KB/H he* ft
het reaultaat hiervan aiet gohoord, voorzoTer hij zlch kan herinneren.

H.BVD dealt KB/Q mode, dat dre. nogal onder de indruk was Tan
het betoog ran KB/Q.

H.C heeft de oonoept-OTereenkomst LUID - BVD laten Temenigmldigen ea
H.BVD noemt als gegadlgden op: H.C, H.B, H.I), KB/G, KB/H en H.K/CH.
De bespreking van de dlenatleiding net boTengenoemde persoaen of hun
plaataTervangers wordt raatgesteld op ^k juli a.a* na de (bekorte)
oehtendbeapreklng*

H.B leeat eea notitie Tan BFB Toor, over twee eTenementen la het kader Tan
de eolturele ultwisseling, waar de Vereniging Hederlandi*nsSR ia tussen-
geschakeld.
Het eerate betreft een nitnodiging aan QAGARIM, die dan op zijn reis door
Nederland begeleid zou moeten worden door twee Nederlandae ruimteTaart-
deakundlgen. Professor _ ia door de NU bereid geTonden tot mede-
working on zal proboren de Nederlandae Vereniging voor Ruiatevaart, Toor-
zitter Dr. Ir. , ale gaatTrouw te laten optredea*
Het tweede eTenement ia een reia Tan 1? landbouwdeakundigen uit de S.U.;
eon Terzoek Tan Intourist aan de NU on hot Torblijf te organiaeren*
Do Ruaaen aeoeptoron do NU blijkbaar due nog alabruikbaar contact Toor de
uitToering Tan uitwiaaolingaplannen en H.B Traagt, wat wij hiertogen moeten
doon.
Afgeaproken wordt dat H.C zal uitkijken naar de TisumaanTragen, waarna
wij onmiddellijk kunnen aanalaan bij Buitonlandae Zaken en Juatitie.
H.C krijgt de notitie Tan H.B.

H.B Teatigt de aandacht op een berieht ia de Volkakrant OTor de hongor-
ataking Tan de Dnitae waponhandelaar ARNDT in de gOTangenia Tan Maaatricht.
De politiearta aldaar wil goon Toedaelinjectiea goTen en wordt hierin go-
steund door O.M. Maaatricht en de P.O. Don Bosch. Hot departement Tan Jua-
titie OTerweogt nu Arndt naar Vnght OTor to brengen, waar men wil tot kunst-
matige Toeding bereid zou zijn.
H.C zal bijzonderheden bij CRD opvragen en doze aan H.BVD Torachaffen, die
Mr* ~ Tanmorgen zal opbellon.
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H.AZ beantwoordt de Traag ran H.B orer de jeugdaftrekregeliag.
Op 1-4-1960 is de jeugdaftrekregeling buiten werklng gesteld.
De gegadigd*n hebben toen 1056 gekregen, in afwachting Tan d* ontwikkeling
Tan het salarisbeeld bij de particulieren* H«t resultaat hierTan is geweest,
dat de jeugdregeling nu weer is ingeroerd, aaar aanaerkelijk gunstiger dan
TPoeger. Het hoogste bedrag dat nu is ui.tgekeerd orer de periode 1-4-1960
tot 1-7-1961 ie geweest / 320.-.
Op Traag H.D zegt H.AZ dat hij denkt dat degenen die intussen de dienst
hebben Terlaten, alsnog uitkering eullen krijgen.

H.C Traagt hoe de ontwikkeling is inzake de Tragen door het kanerlid
Den UTL aan minister Tozopeus oTer Ho»pe.
H.BVD least de Tragen, alsmede de door he* hierop geeoneipieerde antwoorden
Toor en vertelt er bij, dat hij Tan dr. heeft gehoord, dat de
Tragen beschouwd Koesten worden als een MAlbering-b«nadering", d.w.e. dat
de Tragen door een beTriend kamerlid worden gesteld, oa de minister in de
gelegenheid te stellen sijn beleid te Terdedigen*
Het K.V.P. ksjierlid Albering heeft de Tragen gesteld OTer het benoemings-
beleid bij O.K. & W., waaroTer het Vaderland een reeks artikelen heeft latea
Terschijnen, oa aijn partijgenoot Cals in de gelegenheid te stellen zeer
•QitToerig hierop in te gaan, zd uitToerig dat de heer Oud zieh afTroegt
waaroa hij dit niet liet doen door de afdeling Voorlichting Tan zijn
Departeaent.

H.BVD is aorgen afwecig, in Liaburg, aaar is aaandag terug.
Maandag aoet H.BVD naar Dr. Drees Sr.

6 juli 1961*



OCHTEKDBESPREKINQ op Tri.1dag 7 Juli

Aanwezig: H.B - H.C - JKl> - KB/& -K^/tT - H.K/CH
Afwezig t H.B?D - PH JffQ - E*X£ - Ĥ A£

:^-t --.-•.:.-. </̂

H.C opeat de vergaderiag met eea gelukweas aaa KB/9 die hedea verjaart.

Beslotea wordt PH.BVD te vragea ia priacipe ia de week vaa 17-25 juli de
BID bespreking voort te zettea, waarbij H.B en KB/N rich door hua plaats-
vervaagers zullea latea vertegeawoordigea ea PH.C die de voorstukken heeft
geleverd, afwezig is* Dat echter ia eSn besprekiag reeds een aaauwe over-
eenkomst tot stand zal komen, lijkt oawaarschijalijk, redea waarom aiet te
laag gewacht aoet wordea net daartoe strekkeade besprekiagea, daar KB ea
C dagelijks net de problemea te maken hebbea.

Op rraag H.C zegt H.B, dat bet yerhaal in de Volkekrant orer de tovcberpiag
ran het conflict Ruslaad/Chiaa waardeloos is*
H.K/CH ea H.B houden het er roor, dat bet de aasleep is ran het bericht ia
de Sunday Tinea •

H.B heeft eea blaadje getiteld HBuiten de Perkea", waarin 'de oprichting raa
het "COMITE VAN WAAKZAAMHEID TEQEN DE BVD" wordt aangekondigd en een reeks
puatea wordt geaoemd, waaraaa dit coad.t€ aandacht gaat scheakea.
De Toorsitter, , van het syadakaliatisch vakTerboad wordt door
H.B gekeaschetst ale een aaarchist. Er blijkt geea binding met P.S.P. zegt
H.B op vraag Tan H.D.
Het comite wordt opgericht n.a.r. ea Zwart. H.B is aiet erg gelukkig
OTer de publiciteit teagerolge Tan hetproces tegea Eaptia; ea Saaten.
KB/G d.e.t. heeft Tan zijn contacten aiet de iadruk, dat de publiciteit
uitsluitend aegatief werkt en KB/N heeft Tan diverse contaeten zelfs te
horea gekregea: je kunt wel zien, dat die Saatea en Baptis keiharde, Tuile
r.tlui zija.
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H.C heeft ran D een merkwaardig verhaal doorgekregen, berustend op een melding
ran de K.L.M.
KLM cursisten logeerden ia een hotel, waar tevens een Pools* dansgroep was
ondergebracht. In de kamer van een der KLM-cursisten werd door de hoteldirec-
teur een aiezerig oannetje aangetroffen, bezig met net doorzoeken van de kamer
en de bagage. Het bleek dat dit mannetje, die z»* de manager van de dansgroep
en tevens Cultured! Attache te zijn ( ) in de veronderstellingverkeerde
een kamer van de dansgroep €e pakken te hebben. De auto met het CD nummer
stond buiten het hotel.
H.C wil dit geval aan melden met de vraag of zij hier iets
aan willen doen, bijvoorbeeld op het matje roepea van de Poolse ambaesadeur.
Los daarvan sullen wij het geval zo apoedig mogelijk persklaar moeten maken
via H.KO ender het motto, dat een zo'n geval meer uitwerking heeft dan vele
Smirnov zaken.

7 Juli 1961.



OCHTEMDBESPREKIWQ op maandag 10 .lull 1961

Aanwezig: H.BJHT - PH>BVD - Hjflf - HU2^ H.̂ - H.* -̂ H -̂ K
<s ' ^ s / s

Ifweaig t —

H.C vertelt, dat Basquino in De Telegraaf schreef, dat er een zeer onaan-
genaam artlkel in de vorige Haagse Post is verschenen orer de BVD.
Vorige week (30 jani) heeft de Haagae Post opgebeld, dat zij een interview
mat cms wild* hebbea. CRD heeft contact opgenomen »et PH.BVD, die vacantie
had en aan CRD heeft gezegd de zaak met H.BVD op te nemen op 3 juli.
H.BVD heeft gerenouceerd op advies van CRD, zo ook * H.KO heeft de
zaak opgevangen en H.BVD verzekerd, dat het een goed artikel werd. Nu kan
het zijn, dat wij goed noeaen wat Pasquino onaangenaaa noevt. Nieaand heeft
het betreffende artikel gelezea.

H.BVD rertelt rerder, dat De Spiegel in het achtste artikel van de reeks,
Stoirnov aan het woord laat, en wij daarin "het onderste ait de zak krijgen".

PH.BVD doet nededeling Tan een onaangeaaam artikel over de zaak Raptis en
Santen door Fons Hermans in Vrij Hederland, Het optreden ran BVD en Jastitie
wordt rergeleken met een politieagent, die een inbreker helpt met het openen
van de brandkast en hem dan arrestecrt. Fons Hermans blijkt Terder gepi-
queerd, dat hij niet als getuige a dlcharge is opgeroepen*
H.BVD deelt PH.BVD mede, dat hij op vragen die het kamerlid Den Uyl wilde
stellen, indien minister Toxopeus daar geen bezwaar tegen had, antwoordea
heeft opgesteld , en deze aan Binnenlandse Zaken heeft
gegeren, waarna hij geen commentaar meer van Dr. heeft gehad,

1. H.BVD heeft aan de QouTerneur van Limburg, Mr* een bezoek gebracht
en hem de door B opgestelde moaografie over het communisme in Limburg '*
overhandigd. De beer toonde zich hiermede aangenaam verrast,

2. De Qouverneur begon over het geval Hoensbroek, waarvan de loco-burgemees-
ter geheel fout is.
H.KA en H.B zeggen, dat wij oas van deze betrekkelijk oude zaak altijd
hebben gedistancieerd, en H.D merkt op, dat de Qouverneur dergelijke zaken
in het vervolg via zija B.V.A. kan aanbinden.

3* Over de P.L.E.M. kon H.BVD de Qouverneur niets nieuws vertellea. In ieder
geval wordt het niet meer ontkend, aldus H.BVD.
H.D merkt op, dat de kwestie is dat de Gouverneur niet tegen Professor

op kan*

H.BVD is bij van de Staatsmijnpolitie geweest en moet zeggen, dat hij
respect kan opbrengen voor de manier waarop deze zijn zaakJOB voor elkaar
heeft. H.BVD geeft hiervan enige voorbeelden*
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betoogde, dat hij »«t geen relatie zo riot saaenwerkte als Bet de
BVD.
Hij had nooit een klaeht gehad en hoopt* dat wij die odk ni«t haddea*
Merkua had grot* aoeilijkheden net de burg*m«ester van Geleen,
Dr. , die d* Staatsaijnpolitie niet wil erkennea* i
had dit indertijd aaa H.BVD geaeld. Sindsdiea heeft hij bij d« Offieier
van Justitie een klaeht ingediend en gezegd dat hij zo niet koa werken*
Hij moeht niet eeasverken op het gebied Tan de Staatanijaen als het in de
gemeeate Geleea was. De Offieier, Mr* •, heeft toen een alge-
nene machtigiag gegeren, waarop aan het werk is gegaan, totdat hij
veer stuitte op de burgemeester van Geleen en deze een klaeht indiende*
la antwoord op deze klaeht heeft eea brief gesohreren, waarin hij
zich voor 110S6 aehter stelt en eiadigt te zeggea dat hij de klaeht
van de burgeaeester deponeert*
Sit is eea rerheugend kraehtig geluid ran de huidige P.O. Den Bosch, aldus
H.BTD,

10 juli 1961.



OCHTEKDBESPKEKINa op dinsdag 11 juli 196l

Aanwezig: H.BVD - PH^JBVD - E^gf - H^A*"'- "S^f- H^^ "SJ6 •- KJ/H" - KJj/Sfe
'

Afwezig :

H.B ziet, dat de correspondent van de Daily Telegraph in Indonesie van me-
ning is, dat Indonesie komend najaar geweld zal gebruiken tegen Nieuw
Guinea.

H.D deelt ten behoeve van H.BVD mede, dat de S.E.P. en de KEMA plaatselijk
worden nageslagen bij de I.D.'s (I.D.-vergadering).
H.BVD vraagt H.D dit met H.KCP op te nemen.
H.BVD heeft alle politiedossiers doorgenomen en is daarin veel dergelijke
interesse tegengekomen van de plaatselijke politiechefs; slechts nu en dan
staat er bij dat ook D belangstelling heeft.

- H.AZ -
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H.AZ deelt mode, dat door een storing bij EJ vrouwelijk personeel beschik-
baar is voor tikwerk. De afdelingshoofden die daarvan gebruik wensen te
maken, kunnen zich met PH.E in verbinding stellen.

H.AZ waarschuwt tegen mogelijke vervuiling van bet gebouw, daar de Nillmy
/ 3i50 per uur betaalt aan werksters die bij ons precies de helft verdienen
en dus weglopen.
Verder zijn twee van de meisjes van de cantine bezweken voor de aanbiedin-
gen van de Nillmy, waarbij hun weinig werk, stewardess uniform en hoger
maatschappelijk aanzien in het vooruitzicht wordt gesteld.

H.BVD heeft het artike1 uit de Haagse Post (notulen gisteren) met een be-
geleidende nota van H.KO, die zegt van mening te zijn dat het stuk goed is
uitgevallen. De inleiding van het stuk is echter kwaadaardig van toon
t.o.v. de B.V.D. en de vragen zijn zuur. Inderdaad snijden onze antwoorden
op deze vragen hout, maar H.BVD is bang dat het negatieve van het artikel
het meest zal blijven hangen.
H.C betoogt, dat bij nadere beschouwing de B.V.D. met dergelijke artikelen
nooit winst en alleen verlies oogst. Wij kunnen nooit beletten dat de pers
onaangenaam over ons schrijft, maar het verdient dan de voorkeur dat alge-
meen bekend is, dat de B.V.D. zelf er het zwijgen toe doet. H.C vraagt zich
dan ook af of het niet beter zou zijn de mythe te verspreiden dat de B.V.D.
nooit informatie aan de pers geeft.
EB/H voegt hier nog aan toe dat de moeilijkheid met deze zaken is, dat je
meestal de sterkste argumenten juist niet kan gebruiken, waardoor je nooit
een volledig verhaal aan de pers kan geven.

Naar aanleiding van een vraag van H.BVD zal Dr. bij Minister Toxo-
peiis rappelleren naar aanleiding van de kwestie van de vragen die het Tweede
Kamerlid Den XJyl wilde stellen over de Raptis/Santen zaak.

H.BVD heeft verder met Dr. gesproken over wat de Qouverneur van
Limburg naar v.oren bracht, nl. of wij de voor ons interessante rapporten
van de CdK's earn Binnenlandse Zaken ontvangen. H.BVD heeft gezegd van

- Mening -
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mening te zijn dat het aan Binnenlandse Zaken ter beoordeling was of zij
dit aan ons wilde doorgeven en dat niet de Gouverneur zelf zaken aan one
moest gaan toesturen.
In antwoord op een opmerking van PH.BVD dat wij wel nooit iets zullen
krijgen als het via het departeraent loopt, zegt H.BVD, niet te geloven dat
wij er iets aan missen.

11 juli 1961.



OCHTENDBESPBEKING op woensdag 12 juli 1961

Aanwezig:

Afwezig : H.AS"

KB/N2 deelt medc, dat de staking bij het Algemeen Handelsblad het gerolg is
geweest van een extra uitkering door een drukkerij in Amsterdam, waardoor
de andere arbeiders ontevreden zijn geworden. Bus te vergelijken met de
havenstaking.

H.B vestigt de aandacht op de hartelijke ontvangst van Qagarin in Engeland
door Vorstin en regering,in verband met de voorgenomen uitnodiging van
Gagarin door de Vereniging Nederland - USSR .

H.B ziet in De Volkskrant een uitvoerig relaas, blijkbaar ontleend aan
Der Spiegel over wapenhandelaars, met ondertitel: "Nederlanders ale repara-
teurs".
Een dochteronderneming van de Fairchild-fabrieken, ARMALITE, levert wapenen,
Het Nederlandse aandeel wordt niet verder uit de doeken gedaan, maar H.D
neemt aan dat dit de Artillerie-inrichtingen Hembrug is, daar deze agenten
voor Armalite zijn.

H.BVD is bij Admiraal Kist geweest, die bezig is met de verhouding MID - BVD.
De Chef Staf was van plan de verhouding nu definitief te regelen volgens het
statuut. Generaal vond dat het zo goed liep tussen de
MID en de BVD. Admiraal Kist heeft daarop onthuld dat Kolonel hem
heeft gezegd dat het statuut voor hem onaanvaardbaar is
en dat hij op zijn brief dd. 29 maart jl. met de vraag of er klachten waren,
niet heeft geantwoord. (H.BVD heeft in antwoord op deze brief verklaard, dat
wlj tevreden zijn.)

- H.BVD -
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H.BVD is nu van plan Admiraal Kist, die geheel aan onze kant staat, deze
zaak te laten behandelen en zelf voorlopig niets te doen.

H.D vraagt zich af of de gewraakte zinsnede in het concept LUID - BVD statuut
"beide diensten zijn in hun opzet operationele dieneten" een vrucht is van
overleg tussen Overste en Kolonel . H.BVD heeft geen reden
aan te nemen dat dit overleg heeft plaats gehad, maar het is mogelijk dat op
lager niveau contact is geweest. Wij zijn het geweest die het HID - BVD
statuut ale ondergrond aan de LUID hebben gegeven .
PH.BVD gaat morgen naar Majoor van de LUID, die hem iets meer zal
vertellen over de organisatie van deze dienst.
In antwoord op vraag H.BVD zegt H.B, dat hij over de zaak van de sergeant
van het C.I. detachement in Limburg een afspraak gaat maken net

. Hij heeft eerst nu het verslag gekregen*

H.BVD heeft gisteren gesproken met de P.O. Arnhem en de Commissarissen der
Koningin in de provincies Gelderland en Overijssel, goede vrienden van de
Dienst.
H.BVD heeft de gegevens van afdeling B over hun territoir overhandigd.
Gesproken is over de electriciteitscentrales en de Coomissaris der Koningin
in de Provincie Overijssel heeft genoteerd dat de beveiliging van Harculo
onvoldoende is.
H.BVD heeft verder gesproken over de politie en erbij gesteld dat dit geen
beoordeling was van het werk van de korpschefs als zodanig, maar alleen in
zoverre de politie een verbinding van ons is.
Een punt dat ook door Mr. naar voren was gebracht, word door
Mr. aangesneden, namelijk de bezoeken van IJ.Q. ambassadeurs aan
hun provincies, waar zij het liefst verschoond van zouden blijven, in welk
streven zij echter geen enkele steun van Buitenlandse Zaken of Binnenlandse
Zaken krijgen. Buitenlandse Zaken wil geen discriminatie toepassen en Bin-
nenlandse Zaken zwijgt. De heer werd nu weer bedreigd met een be-
zoek door de Tsjechische gezant en heeft Buitenlandse Zaken om peraoonlijke
inlichtingen gevraagd, die hij niet heeft gekregen. H.BVD heeft gezegd dat
wij wel in dergelijke gevailen gegevens kunnen verstrekken, die een indruk
van de persoon geven.
Men is het er over eens, dat dit een probleea van Buitenlandse Zaken en de
provincies is en niet van ons.

12 juli 1961.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 13 juli 1961

Aanwezig: H.BVD - PIJxBVD - Ĥ rf'- fyrff- H.fl - IjX - KB/tf'- KB̂ Ĥ - H.K/<?H

Afwezig : "

KB/H maakt melding van een courantenbericht, dat een 20-jarig meisje woens-
dagmorgen de R.A. is binnengedrongen. Bit is de bij KB bekende ~i,
die in net buitenland (Parijs) werkzaamheden heeft verricht voor de N.T.S.,
t.w. verspreiding propagandamateriaal. Zij heeft destijds bij de B.V.D. een
verklaring aangevraagd voor een bewijs van goed gedrag, waarbij wij gezegd
hebben, dat dit niet op onze weg ligt. Inepecteur _ van de I.D. Den
Haag is haar voogd. Zij heeft verteld, dat zij in opdracht van de
Russen voor de N.T.S. gewerkt heeft* Dit zou begonnen zijn op haar l6e jaar.
Zij heeft verteld, dat zij de R.A. binnengedrongen is om bandjes te bemachti-
gen, waarop gesprekken staan tussen haar en haar Russische case-officer en
deze poging heeft zij bedekt door te verklaren dat zij in de R.A. NTS-mate-
riaal wilde deponeren. Inspecteur hecht een zekere waarde aan haar
"voor de Russen werken". KB/H is van oordeel dat zij lijdt aan een ziekelijke
zucht naar avontuur en roaantiek en zij slaat 's verhalen laag aan.
De hierop volgende discussie leidt tot het standpunt, dat indien de B.V.D.
(H.KO) door de pers hierover benaderd wordt, wij zullen zeggen dat wij van
niets weten. Van R.A.-zijde is men aangifte gaan doen bij de politic, doch
toen bleek dat de politic bij een dergelijke aangifte een onderzoek moest
instellen, trok de R.A.-man zich terug, naar hij zei om overleg te plegen met
zijn superieuren.
Hen verwacht niet, dat de R.A. hierop zal terugkomen*

H.KA leest een artikel voor uit het Panorama van 15 juni, waarin Bob van DIJK
schrijft hoe hij op 21 juni zonder moeite diverse departementen is binnenge-
drongen, waaronder ook het B.V.D.-gebouw.
Volgt een discussie hoe dit mogelijk is en het blijkt dat de beveiligings-
beambte die dienst doet bij de zij-ingang overbelast is, doordat bezoekers,
leveranciers, eigen personeel en vergaderzaal activiteiten allemaal via zijn
post lopen. Een en ander is het gevolg van het permanent afsluiten van
post II.
Deze situatie leidt naar missers, zegt H.BVD.
H.BVD spreekt met H.KA af, dat de BV& rapport zal uitbrengen over dit inci-
dent en dat hij een regeling zal opstellen over het gebruik van de zij-ingang.
Hij overweegt het BVD-personeel uitsluitend gebruik te laten maken van post I
en eventueel post II tijdens de drukste periode een korte tijd in gebruik te
nemen.
Verder is gebleken dat het sleutelbeheer (van de kamersleutels) herziening
behoeft, daar veel mensen bij het verlaten van het gebouw nun sleutels, al
dan niet in enveloppen, deponeren bij de beveiligingsbeambte bij de zij-
ingang.

H.B ziet in de courant, dat de Duitser ARNDT toch is uitgeleverd.
H.BVD vindt het een merkwaardige redenering: dat het verdrag met Zwitserland
de Minister geen vrijheid geeft conform de bevindingen van de rechtbank te
handelen.

- De Amerikanen -



- 2 -

De Amerikanen zijn erin geslaagd de eerste Midas te lancercn. Dit is een
belangrijk feit na de U-2 affaire.

Er volgt een discussie over het vonnis dat tegen Raptis en Santen is uitge-
sproken.
PH.BVD heeft nog net Mr. gesproken. Deze was niet erg tevreden
en vond het maar een slap vonnis. Dit 15-maanden vonnis geeft de advocaten
geen kans op appel en de zaak zal dan ook wel in de doofpot verdwijnen.
Mr. ~ wil niet in beroep gaan. Hij heeft weinig vertrouwen in het
Hof en nog minder in de Advocaat-Qeneraal. De raadslieden zijn tevreden.
H.BVD overweegt om de volger die destijds de scooter heeft herkend, een
pluim te geven.
PH.BVD zal dit opnemen.

PH.BVD deelt mede, dat de inspecteurs van E XIII een request hebben inge-
diend, waarin zij hun teleurstelling en angst uitdrukken t.a.v. de coaunissie

. Hierop is een gesprek gevolgd van PH.BVD met de inspecteurs, waarbij
H.B, H.E en PH.E aanwezig waren. Dit had tot resultaat, dat de inspecteurs
begrip hebben voor en er gunstiger tegenover staan. PH.BVD vond overi-
gens de gesprekstoon, in het bijzonder die van de heer , niet pie-
zierig.
H.B acht deze toon niet^zo bezwaarlijk. Hij legt uit, dat door de bij
E XIII nogal heersende^KECEiementaliteit, een dergelijk aangekondigd onder-
zoek niet geheel objectief wordt opgevat, doch dat men verwacht dat er
"schuldigen" gevonden moeten worden. Hij acht overigens deze bijeenkoast nut-
tig.

H.B verzoekt verschuiviug van het gesprek over de LUID, dat oorgen plaats
zou vinden in verband met de wekelijkse volgvergadering en de bijeenkomst
van .
PH.BVD verwacht dat een gesprek niet voldoende zal zijn en daar H.C veel
vraagpunten heeft, bepaalt H.BVD dat H.C deze vragen op schrift stelt, aan
de betrokkenen zal laten rondsturen en waarover de eerste vergadering eind
volgende week zal plaatsvinden.

- H.BVD -



H.BVD doet mededeling over een telefoongesprek met Dr. over de Chine-
zen. Dr. was onder de indruk van de paperaasen, maar nog niet over-
tuigd. Minister Toxopeus heeft de stukken nog niet gezien, daar hij ze niet
mee naar huis mag nemen; mogelijk zal hij er volgende week tijd voor vinden.

H.KA doet mededeling van een bericht van juffrouw , dat de burgemees-
ter van Workum een vacantiereis naar Polen zal gaan maken.

15 juli 1961.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 14 juli 1961

Aanwezig: PJtetifo - Ĥ Ci' - ĝ  '- Ĥ - Hŷ - H*lf - K̂ H - KB/K2̂ "- H.JS/CH

Afwezig : H.JJWD

Hotulen gisteren;

3e alinea, bladzijde 2: H.B heeft niet zo zeer bedoeld "politiementaliteit",
raaar meer een algemene mentaliteit, die bij, bijvoorbeeld E XIII, tot een
dergelijke reactie leidt.

Naar aanleiding van het KB/N dagrapport, ontwikkelt zich een gesprek over
het belang om meer te weten te komen over het in augustus in Moskou te
houden biochemische congree en de in het dagrapport genoemde Amerikanen.
Een gedeelte van het biochemische congres zal door worden bijge-
woond in de capaciteit van tolk. De kans on meer te weten te komen, lijkt
dus gunstig.

H.B ziet in De Volkskrant, dat de vragen van Den Tlyl nu officieel gesteld
zijn.

Verder leest hij, dat de broer van Jack SOBLE, Robert, de psychiater, nu
ook veroordeeld is . De strafmaat wordt niet vermeld.

- * ' • • • ' -* • . - . ' ' •

PH.BVD heeft met Majoor van LTJID gesproken over de organisatie van
de sectie L 2. Dit heeft verhelderend gewerkt. Er bestaat een groot ter-
rein, waarbij LUID en BVD elkaar niet dwars kunnen zitten. Het betreft het
vlieg-technisch terrein, waarop men inlichtingen zal verzamelen in oorlogs-
tijd, inlichtingen die nu door de BID worden binnengebracht. De wrijfpunten
liggen hoofdzakelijk op CID-terrein.

- Overste



- 2 -

Overste gaat in September vijf maanden naar het NATO Defense
College in Parijs. In verband hiermede wilde Majoor het statuut
voor 10 augustus klaar hebben. Deze termijn is evenwel te kort.
H.C merkt op, dat oppervlakkig gezien er niet zo veel bezwaren zullen zijn
tegen de statuut-opzet.
H.D stipt hier nog eens aan het grote bezwaar tegen deze werkwijze, dat
de chefs van de inlichtingendiensten in hun toch al korte ambtsperiode dik-
wijls afwezig zijn voor langdurige cursussen, die zij nodig hebben voor
toekomstige plaatsingen.
H.C noemt het ook een bezwaar dat in de tijd van vacuum tussen eommando-
wisseling Overste /Overste , Majoor • moest waarnemen.
Een groot aantal zaken die door Overste zijn behandeld, waren niet
voldoende bekend bij Majoor . Dit zal nu ook wel weer het geval
zijn tijdens de afwezigheid van Overste . . Diverse leidende functies
bij L 2 moeten bezet worden door vliegers. Hieraan zit het grote bezwaar
verbonden dat dit tijdelijke functies zijn, daar deze vliegers bestemd
zijn voor andere commando's. Daarom zal het inlichtingenwerk nooit volwaar-
dig kunnen zijn.
Volgt een gesprek over de nadelen van dit systeem. Het ontbreken van direc-
ter contact met de area-veiligheidsofficierent waardoor wij zeker wel een
groot aantal voor ons nuttige gegevens moeten missen, daar deze veiligheids-
officieren, die al jaren in het werk zitten, veel zaken rechtstreeks kunnen
behandelen en afdoen met rapportage aan hun area-commandant, waardoor deze
gegevens te laat of helemaal niet bij L2 terecht komen.
Hierna komt het gesprek eigenlijk op statuut-terrein en PH.BVD stelt voor
dit te bewaren tot de a.a. vergadering.

Op een vraag van H.KA deelt H.K/CH mede, dat er geen bijzondere zaken be-
sproken zijn op de CVIN-vergadering. MAEID neemt een bijzonder positief
standpunt aan t.a.v. een niet op korte termijn te verwachten aanval op
Nieuw Guinea. De heer heeft categorisch verklaard dat zolang de
huidige verbindingen bestaan, zij positief kunnen zijn t.a.v. een al dan
niet te verwachten aanWal. H.K/CH is van oordeel dat de Marid over bijzon-
der goede inlichtingen beschikt.
Volgt een algemeen gesprek over Nieuw Guinea, Marid mogelijkheden, de intel-
ligence waarde van de o.a. op Ambon aanwezige Amerikanen en de plannen van
Soekarno c.s.
De Marid opinie kan als volgt samengevat worden: alles wijst op aanvals-
voorbereidingen, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van
een andere oplossing. De Begering in Djakarta heeft tot nu toe geen princi-
piele beslissing genomen om een werkelijke aanval op Nieuw Guinea te onder-
nemen.

juli 1961.



OCHTENDBESPREKING op aaandag 1? juli 1961

Aanwezigr PH-r*tf> - ̂X̂ - Ĥ B̂  PHx̂ '- £*<f'- PĴ rf'- KB>*<. KB/IĈ  - H.K/CH-

Afwezig :

KB/N2 deelt oede, dat hij een behoorlijk verslag verwacht van het bioche-
nisch congres, dat in zijn geheel zal worden bijgewoond door

PH.B deelt aede, dat De Waarheid beweert, dat op grond van haarTpublicaties
ZWARTSEKBERG bij de Shell is ontslagen.

PH.D brengt onder de aandacht, dat de courant veraeldde, dat tegen KRENZ
10 jaar is geeist. Door ons is niet vastgesteld kunnen

worden, dat geheiaen van de H.O.S. zijn gecoaproaitteerd, ja zclfs is poai-
tief koaen vast te staan, dat dit niet het geval is. Het is overigens aerk-
waardig, dat wij vaak achteraf merken dat beveiligde geheiae apparatuur aan
niet-NATO landen wordt geleverd, aldus PH.D.

17 juli 1961,

"" Kotulen 17 Juli 1961; ¥ • !1

De passage over de coaproaittering van Nederlandse geheiaen door de
KRENZ-saak ware na deebetreffende wijziging door PH.D als volgt te redi-
geren:

• PH.D brengt onder de aandacht, dat de courant vermeldde dat tegen KREHZ
10 jaar ia geeist. Door de Krenz-aaak sijn geen Neder-

landse ontwikkelingsgeheiaen gecoaproaitteerd.

Het is overigens merkwaardig, dat wij vaak achteraf aerken dat beveiligA
gebeiae apparatuur aan niet-NATO landen wordt geleverd, aldus PH.D. |



OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 18 juli 1961

L̂ , S r̂ ^ JTAanwezig: PJKBVD - Ĥ JOC - HJkZ - PE/B - Hyp- PjKu - KB/B- KRAfZ - HJC/CH

Afwezig : Ĥ BTlT

Hotulen gisterent

H.C deelt ter Terduidelijking aede, dat inderdaad door de KRENZ-zaak geen
Nederlandse ontwikkelingsgeheiaen zijn gecoaproaitteerd.

PH.D zet uiteen, dat het slechts zeer zelden Toorkoat dat een apparaat zelf
spionabel is, dat dus de tekening geheiahouding behoeft en er een geheia
octrooi in verwerkt is. Wat aeestal het kwetsbare is, zijn de testresultaten
en het gebruik Tan het apparaat in de praktijk. Het is niet bekend of de
testrapporten in handen Tan Erenz zijn geTallen.

PH.B Tult de passage oTer Zwartsenberg aan aet "Eistemaker-publikaties".

Op rraag PH.BVD zegt KB/N2, dat de tweed* uitgare ran het I.C.B. nog steeds
voor juli of augustus is geplanned. Of Wouter Qortzak er verder reel aan
doet, betwijfelt hij.

PH.BVD heeft gezien, dat de P.S.P. een Terklaring heeft uitgegeTen waaroa
zij niet met de S.W.P. wil samengaan, waarbij principiele Terschillen naar
Toren worden gebracht op het gebied van de eenzijdige ontwapening en de
Treedzame weg naar het socialism*. In het oaandoverzlcht staat, dat ook bij
de S.W.P. teleurstelling over de houding van de P.S.P. heerst en dat be-
twijfeld aoet worden of de S.W.P. na deze uitspraak van het P.S.P.-bestuur
de verkiezingen nog met veel enthousiasae tegeaoet zal treden. Nu dacht
PH.BVD, dat in bepaalde steden de Bruggroep zo reel steaaen behaald had, dat
zij wel een zetel in de geaeenteraad sou kunnen krijgen.
PH.B aerkt op, dat dit inderdaad zo was, aaar dat dit in het hartje van de
strijd was.
PH.B zal op verzoek ran PH.BVD een overzicht van de cijfers overleggen.
KB/H2 gelooft, dat het gevaarlijk is eonclusies uit deze oijfers te trekken,
oadat de P.S.P. erg geprofiteerd heeft ran het conflict in de coaaonisti-
sche gelederen.
PH.BVD gelooft nietteain, dat wij Tan onze zijde aoeten proberen het
enthousiasae roor de yerkiezingen erin te houden en PH.B aerkt op, dat hier
ook steeds naar is gestreefd.

Naar aanleiding ran het E-rapport dat ., bestuurslid ran de
Federatie van Jongeren groepen in de P.v.d.A., heeft verteld dat de deelnaae
Tan niet-coaaunistisch georienteerde groeperingen aan het Wereld Jeugd Forum
gezien de houding Tan Buitenlandse Zaken wel geheel Tan de baan zal zijn,
Traagt PH.BVD of bekend is dat deze heading Tan Buitenlandse Zaken een ge-
Tolg is Tan de jongste Toorstellen Tan O.K. en W. en Buitenlandse Zaken
inzake de culturele uitwisseling aet Rusland .
Dit is niet bekend en het lijkt ook niet waarschijnlijk, daar de zaak in
een nog te Troeg stadiua is.
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- H.C -



H.C ontrangt op *ijn betreffende vraag ten antwoord, dat de wiseelingen
Tan de Chefs Staf van Leger en Luchtmaeht, per 1 mei 1962 zullen plaate-
vinden •
H.C denkt namelijk aan onze statuten met M.I.D. en LUID.
PH.BVD deelt aede, dat hem bekend is, dat Qeneraal zich vol-
komen van elke uityoeringsregeling in dlt soort saken heeft gedistaneieerd
tijdena de vrij laage ziekte ran Qeneraal •

18 Juli 1961.
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KB/0 heeft van een Nederlandse diplomaat in Japan vernomen, dat de Indone-
sische inlichtingendienst op grove manier Nederlandse zakenlui en Papoea's
die in Japan verblijven, probeert te reeruteren onder dreigementen en aan-
biedingen van geld. De diplomaat heeft dit bericht aan Buitenlandse Zaken
doorgegeven.
H.K/CH heeft hetcelfde bij de MARID Ternomen. Indonesiers proberen Japan-
ners die met £apoea*s handel drijven, te strikken.
KB/Q Tertelt rerder, dat de diplomaat de heer had gesproken, die
bijzonder gedeprimeerd was over de situatie en de mogelijkheden. Hij kreeg
geen voet aan de grond.
Men is van mening, dat hot berioht bij de Marid op de goede plaats is.

19 Juli 1961.



OCHTENDBESPKEKING op donderdag 20 juli 1961

Aanwezig:

Afweeig :

Op rraag ran PH.BVD tegt KB/N2, dat het besluit van het D.B . OM d* strijd
om de invloed in het N.V.V. in het conspiratieve vlak te brengen, een ge-
volg ie Tan het felt, dat het N.V.V. reeds flinke aantallen leden heeft
geweigerd. Mocht de C.P.N. het besluit ten uitroer brengen, dan wordt TOor
ons de kans OB er achter te kijken, aoeilijker.
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20 Juli 1961,



OCHTENDBESPREKING op Trijdag 21 Juli 1961

Aanwezig: J^^ - ̂Jflf - Ĥ t£ - Pptf - E^- Pp*f - V£f** - KB/lTf -

Afwezig :

Het -bericht van de KB/N dagstaat sluit aan op het bericht Tan gis-
teren over de plannen oa de strijd om de invloed Tan het N.V.V. op conspi-
ratieTe wijze te gaan voeren.
PH.BVD gelooft, dat het N.V.V. zich aiddels checkingen afdoende kan be-
scheraen hiertegen, maar KB/N2 zet uiteen dat de hoofdbesturen die uitein-
delijk de beslissing moeten nemen, afhankelijk zijn Tan de adriezen Tan de
plaatselijke besturen. Deze hebben BOBS geen enkel bezwaar tegen het opne-
aen Tan een paar EVC'era, a) oadat de bond erdoor groeit, b) oadat zij
best een paar oproerige eleaenten erbij willen hebben, oadat o) zij het
niet altijd eens zijn met de leiding Tan het N.V.V̂

PH.D Teraeldt Toor de aardigheid, dat het percentage ongunstige meldingen
bij •migrarifcen-naslagen Tan 5̂  Tanaf 195V1955 in het laatste half jaar is
teruggelopen tot 1 a 1-J- procent* PH.D geeft hierroor ala reden op, a) Bin-
der aensen worden lid Tan een politiek/extreaistiBche organiaatie, b) het
nieuwe doorgeefbeleid. Het percentage zal aogelijk nog aeer dalen, wanneer
de nieuwe regeling die sedert 15 aei j.l. Toor het doorgeTen geldt, gaat
doorverken.
In de afgelopen 1i aaand zijn er 26 gevallen geweeat, vaarin wij Troeger
wel gegeTens verstrekt zouden hebben en het nu niet gedaan hebben.
Op een desbetreffende euggeetie Tan KB/N2 zegt PH.D, dat een en ander een
gcTolg kan zijn Tan het feit dat bekend ie geworden dat leden Tan politiek/
extreaistische organisatiee, geen kans hebben. DaartegenoTer staat, dat
het cijfer 5& reeda lang atationnair is.

H.KA doet in het kort aededeling Tan de COBO-Tergadering die gisterenaid-
dag ia gehouden en die Tan de aanwezigen alleen is bijgewoond door PH.D.
De laatste nota over "NoodTernietiging en schaduwarchief" is behandeld*
Daar in Terband aet zijn vertrek EO/V beide onderwerpen niet aeer zal kun-
nen afaaken, is PH.D aangezocht het werk Tan KO/V Toort te zetten. Hetgeen
in Tergaande staat Tan Toorbereiding is, fase 2 t/a *t, zal KO/V spuien.
V/anwege de gewenste continuiteit heeft H.KA. de Tergadering gisteren dan
ook laten doorgaan, ondanks hiaten.(AZ en B waren niet Tertegenwoordigd)•

- NoodTernietiging -
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1. Koodvernietiging

Er Is van uitgegaan, dat wat er voor bestead is, binnen 2k uur vernie-
tigd moet kunnen worden. Daar wij op het ogenblik daaraan onmogelijk
kunnen voldoen, wordt bij ACD op verschillende manieren gewerkt aan be*
perking, zoals a) regelmatige v«rni«tiging, b) microfilms en e) een
andere opbouw van het archief. Verder is d) een commissie benoemd, die
zal nagaan wat bij de andere afdelingen aanwezig is van materiaal Tan
de hoogste categoric. Deze commissie zal bestaan uit H.ACD en BVA plus
telkens een vertegenwoordiger ran de betreffende afdeling.

2. Schaduwarchief

De stand van zaken is, dat wij een microfilm hebben van de eentrale
kartotheek, de blauwe vellen en de kartotheek ran BFR. Deze is in twee-
Toud aanwezig; het negatief heeft een bestemming buiten Nederland en
positief voor binnenslands. Wij hopen dat het negatieve archief in s*p-
teaber kan gaan varen. Over het positieve archief dat wij in huis heb-
ben, zijn discussies geweest of het al dan niet weggebracht moet en kan
worden en elders ondergebracht. KO/V beweert, dat hij het ongefilade
schaduwarchief voor binnenlands gebruik in een dag kan verhuizen, aaar
men acht dit weinig uitvoerbaar net het oog op de geringe voorberei-
dingsmogelijkheden. Wij noeten dus werken met een microfilm, waaraan
wij als wij het sein krijgen dat de mobilisatie op komat is, een nieuwe
beatemming moeten geven. Dit is een kwestie ran drie ambtenaren van
ACD met een koffertje*
KB/Q doet nog mededeling ran de regeling die is getroffen t.a.v. de
agentenkartotheek.
PH.BVD gelooft, dat een soort mobilisatievoorschrift gemaakt zal moeten
worden, zodat een ieder weet waaraan hij zich te houden heeft. Dit zit
al gedeeltelijk in het rapport fase I.

PH.BVD deelt mede, dat gisteren het statuut LUID - BVD is besproken en dat
verschillende bezwaren hiertegen zijn gerezen die nader moeten worden be-
keken. PH.BVD heeft na afloop Overate opgebeld en gezegd dat hij
niet voor 10 augustus klaar kan komen, de datum van zijn vertrek naar het
buitenland tot 1 februari 1962. Overate betreurde dit, maar legde
zich erbij neer. Met weinig overtuiging sprak hij over zijn plaatsvervan-
ger, Majoor en PH.BVD heeft gezegd ervan uit te gaan dat hij in
Parijs niet helemaal onbereikbaar is. Verder waren PH.BVD en Overate

het erover eens, dat het niet zofn haast had, omdat er op het ogen-
blik geen bijzondere moeilijkheden zijn.
Wij hebben dus de tijd, aldus H.KA.

21 juli 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op aaandag 24 juli 196!

Aanweeig: H^ftf - H^T - P£«*"- JJxC'- 5JKlf -

Afwezig :

H.BVD zal aorgen verslag uitbr«ng«a Tan zljn r«is,

H.C deelt nede, dat de R.A. zich op het Nederlandse tijdschrift "De Spie-
gel" heeft geabonneerd.



- 2 -

H.KA restigt de aandacht naar aanleiding van de KB/H dagstaat op de bonding
van Buitenlandse Zaken die geen steun willen verlenen aan deelname van
Nederlandse studentenorgazlisaties aan bet Wereld Jeugd Forua*
H.BVD memoreert dat een en ander via H.KO is gelopen die er nogal reel
werk aee beeft gehad.

2k juli 1961.



OCHTEHDBESPHEKIHG op din a dag 25 Juli 1961

Aanweeig:

Afwezig :

H.C rapporteart over «en ingezonden stuk naar aanleiding Tan hat Haagaa
Post artikel ovar da B.V.D. door ,
•en kankeraar, dienstwaigaraar an moreel niat alnwandfrai paraoon.
H.BVD Tertelt, dat H.KO zeer terradan is over hat affect van hat artikel*
Van da Haagaa Post was nu eenmaal een negatieve heading te Terwachten en
hat posit iava punt is, dat wij nu de kana gekregen hebben te antwoorden op
Tragan die in hat publiek leven* H.BVD heeft gezegd hat niattemin verTelend
te Tinden, dat de angel uit de inlaiding so overduidelijk gebleren ia.

In dit Terband Termeldt H.BVD ean artikel ran Marcus Bakker orer da B.V.D*
gatiteld: "Eren gliuren orer de put rand".

H.C heeft Toriga week twee verzoeken van MID bij monde Tan de heer
gekregen.

1. of wij, ala er indicatiea war en, in walka hoek dan ook, hetzij oparatio-
neal, heteij andersains, die wijsen op varscherping Tan de toeatand rond-
oa Berlijn, dese ten spoedigste ter kennia will an brengen. Dit ia gere-
geld..

2. De MID Troeg zich af , of hat feit dat er zich grote hoevaalhadan jonge
mensen onder de atroon vluchtalingen nit Ooat-Duitaland blijken te bayin-
den, aanlaiding moat geven tot de suppositia dat hier een 5e oolonne onder
achuilt .

De afwijzing Tan de Nederlandae atudantenraad om naar Moakou ta gaan, ia
Tolgena Da Waarheid uiteindelijk onze achuld, aldus PH.B. Wij zouden Minister
Luna hebben balnyload. Wij zouden bang zijn, dat de Nederlandae delegatie
•oailijkhedan con krijgan Bat de Afro Aziatischa dalegatiea in Terband mat
hat problaa» Hiauw Guinea.
H.C meant ta weten, dat de inset Tan H.KO*a bemoeiingen juiat ia gaweaat hat
bawarken Tan da Afro Aziatische dalegaties door hen de waarheid OTer Kieuw
Guinea ta Tertellen.
Sprekende orer de behandeling door de Ministerraad Tan da nota OTer da cultu-
rele aamanwarking met Rusland, zegt H.BVD, dat hij juffrouw hier-
naar nog eena zal Tragan.

- PH.D -
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I.C heeft in de Saturday Evening Postt een seer intereaeant artikel geleeen
Tan Stewart Alaop orer de CIA planning inzake Cuba en heeft dit laten rer-
•enigruldigen roor de leden van Aurora, daar het e.i. seer de aoeite waard
is.

25 Juli 1961.



OCETENDBESPREKIKQ op woensdag 26 juli 1961

Aanwesig: ĴBtfD - Ĥ JBlf- '%*£ - Ĥ €<- P̂ iiT- KB/d"- KB/»2

Afwesig :

H.BVD vertelt ter illuatratie
dat hij gisteren iemand uit Mexico

eprak, die vertelde dat in Columbia* speciaalTPhilips , radiootjes op
enorae 'schaal door de Staat aan de bevolking zijn verdeeld, ter bestrijding
Tan het analf abetisme . ^^~~*^s
De coaaunisten hebben dit overgenomen en sijn ook nieuws gaan inpompen,
waartegen in de Columbiaanse regering weer met succes ten strijde is ge-

^
In Mexico waar de communisten hetcelfde doen, sit de regering nu in een
dwangpositie , daar de Katholieke Kerk aldaar niet in het openbaar mag op-
treden en dus niet roor de tegen-propaganda kan worden ingezet.

KB/H2 deelt mede, dat gisteren ten uur in de haven is gestaakt. Deeelfde
eisen als de Torige keer vormen de Inset van de staking*
Een aanvankelijk plan om donderdagavond een openbare bijeenkoast te beleg-
gen is niet ten uitvoer gelegd.
De C.P*N. partijgroep Haven belegt nu donderdagavond een vergadering, waar
gepeild sal worden of de stemming gunstig is om vrijdag of saterdag de
haven "plat te gooien". De actie gaat dus uiteluitend van de C.P.N. uit en
het staklngscoaiti is nog niet bijeengekomen om sich over de kwestie uit
te spreken.

KB/Q hoorde een verhaal dat misschien bekend is in CVIN-kringen,
De persattache van de Senegalese ambassade in Parijs heeft verteld, dat de
comauniBtische partij aldaar bezig is met het oefenen in een propaganda-
act ie die te starten ware, sodra Indonesie Nieuw-Ouinea sou aanvallen.
Ook in Pakistan sou de comaunistische partij aet soortgelijke plannen rond-
lopen. Het bericht schijnt op de tafel van De Quay terecht te zijn gekoaen*
KB/Q sal er een notitietje van maken voor H.BVD ten behoeve van het CVIM.

H.BVD was gisteren bij Adairaal Kist, die van ons verwacht dat wij Kolonel
attaqueren over het atatuut. H.BVD aoet er dus even tijd voor ma-

ken om het aan te boren, waarna hi;} weer naar de achtergrond wil terugtre-
den. Adairaal Kist voelt het als een affront, dat het statuut niet
au serieux neemt.



- 2 -

PH.D daalt madat dat het Hoofd Buraau Efficiency Tan Varkaer en Waterata&t,
gisteren een bezoek heeft gebracht bij DOB, keanelijk naar

aanleiding Tan het gesprek dat H.BVD heeft gehad met da Secretaris-Gene-
raal Mr. ,
Het gepprek ging er over, wat nu eigenlijk een BVA. op een oinisterie »oet
doen. Men is dus kennelijk al in da efficiency-onderzoeken op

gestuit en zijn taak was al in zoverre geanalyseerd, dat nan idea
had hoeveel tijd hij aan elk van eijn k taken noest besteden. De minste
tijd spendeerde hij aan zijn taak als BVA.
Men beziet de kwestie in het hele kader van da reorganisatie van Verkeer
en Waterstaat. Men wilde de Defensievoorbereiding boven de Directoraten-
Generaal gaan uittrekken door boven dexe en onder de Minister, een toplaag
te oreeeren van versehillende bureaus die de verschillende faeetten van de

- verdedigingavoor-
bereiding -



- 3 -

TerdedigingsToorbereidiug gaan bekijken.
Het ligt in de bedoeling de beTeiliging mede op ite trekken naar de*e boven-
laag. Het is wel duidelijk, dat die steeds gesegd heeft BVA te wil-
len »ijn en eventueel met het toeeicht op de beTeiliging belast te willen
worden, niets anders doet dan zijn eigen positie verbeteren, hopende dat
hij in de toplaag komt*
De indruk werd verkregen, dat Ben daar nu wel een juist beeld heeft over
wat *en beTeili8ingsa«btenaar aoet doen. De nadruk is gelegd op het feit,
dat/rroriQ jaar de Vgprberetdji»s Bijeondere Omatandigheden een seer belang-
rijk deel ran de taak van de BVA is geveest. Zij eagen in, dat de rang Tan
tenainste hoofdcoomissios die wordt gesteld in het oude beveiligingsvoor-
schrift voor de functie Tan BVA, uit de tijd is* DOB heeft precies Terteld,
wat Tan een BTA wordt verw&cht, omdat hij toegang moet hebben, desnoods
krijgen, tot de hoogste regionen.
Verder is onse visie op de belangrijkheid Tan de departementen nit de
doeken gekomen en dat Verkeer en Waterstaat natuurlijk bij de hoogste cate-
gorie behoort.
Kortom het was een goed gesprek en wij eijn dus blijkbaar net op tijd ge-
weest* De brief heeft kennelijk de laatste stoot gegeTen en de inhoud so
geweest, dat zij geeien hebben dat sij hier iets aan aoeten gaan doen.
PH.D gelooft, dat DOB joist heeft gedaan door niet al te Teel over de per-
soon self te seggen*

26 juli 196l«



OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 2? juli 1961

Aanwezig: E&Hf - Jp^gf - }*& - HX̂ - PÊ lT-

Afwezig : PĤ WTD - Ĥ A*" - H.K/CH

KB/Q deelt mede, dat het bericht vaa de plannen van de Senegalese communis-
tische parti j aan zijn hoofdredactie is doorge-
geven, we Ike het niet gepubliceerd heeft, maar aan de Minister-President
heeft doen toekomen.
Het ware dus aan te bevelen, indien H.BVD de kwestie op het CVIN in de vorm
van een vraag naar voren braeht.

BAB ziet in De Waarheid, dat het Wereld Jeugd Porvui is begonnen met bood-
sc happen van Chroestsjov, de Cubaanse president Oswaldo Dorticos en Ulbrieht,

De Waarheid meldt de royering Tan Japanse revisionist en, zes vooraanstaande
parti jbestuurders. Zij worden veroordeeld in vrijwel deeelfde terminologie
als bij ons de Brug-groep indertijd is aangevallen.
De Japanse revisionisten hebben oprichting van een nieuwe partij bekend ge-
maakt.

H.C schetst in het kort de voorgeschiedenis inzake de culturele uitwiase-
ling met Rusland, die geleid heeft tot een eoneept-nota van de heer
aan de Minister van Justitie. had dit concept door de telefoon aan

van O.K. en W. voorgelezen, die zich kon verenigea met de daarin
door Justitie genaakte reservering en heeft vervolgens aaa E.C een afschrift
van het concept gezonden .
H.C heeft gisteren Mr. opgebeld zeggende, dat hij op deze concept-
nota van wilde reageren. De heer deelde hierop mede, dat de
hele zaak weer op losse schroevea stond. De nota is niet uitgegaan, omdat
de stukken en notulen die uit de Ministerraad-vergadering van 14 juli zijn
teruggekomen, dermate verward zijn, dat niemand er meer eea touw aan vast
kan knopen, of weet waar eich aan te houden. Zo had de Ministerraad tripar-
tite overleg niet nodig geacht, onder het motto dat de Belgen ook nun eigen
gang gaan.
Mr. wil de zaak nu wederom in de Ministerraad brengen, waarbij dan
speciaal Buitenlandse Zaken haar desiderata naar voren zou moeten brengen.
H.BVD had van Minister Toxopeus gisteren begrepen, dat de zaak nog niet ge-
decideerd was.

27 juli 1961.



OGHTENDBESPREKINQ op rrijdag 28 juli 1961

Aanwezig:

Af wezig : PH
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OCETENDBESPBEKING op naandag 31 juli 1961

Aanwezig:

Afwezig : PjJaJW - H.AB -

BAB Testigt de aandaeht op een aspect van het nieuwe programma ran de
C.P.S.U., namelijk dat met nadruk opnieuw wordt gesteld dat het opportu-
nisae en revisionisae als de grootste afwijkingen voor deze tljd aoeten
worden beschouwd. Dit betekent dat men terug is gevallen, niet alleen op
het laatste congres, maar op het congres van de 37 partijen. De Joegosla-
ven zouden als het prototype van een reviaionistische partij eijn genoemd.
In ieder geval druist het niet tegen het Chinese standpunt in. BAB noet
het volledige programaa - 9 pagina's Prawda - nog bestuderen.

H.KA Testigt er de aandaeht op, dat de -eaak is afgelopea. Qfeen
van beide partijen heeft appel aangetekend.

31 Juli 1961.


