OCHTENDBESPREKING op wo ens dag 1 nov ember 1961

Aanwezig: H,£?D - Pg**v1> - H.J&AZ - 5**"- H^CT'
Afwezig : — —

KB/N2 deelt mede, dat de E.V.C. geen uitnodiglng meer verwacht voor de
W.V.V. conferentie in Moskou begin dec ember. Het is nog steeds bij een mondelinge uitnodiging gebleven.

H.C attendeert op een uitgebreid interview met de MarecJiaussee in De Vplkakrant van gisteren. Hieruit was te lezen dat Qeneraal
geen interview
wenste, maar men heeft blijkbaar de heer
benaderd, hetgeen tot een
uitgebreid verhaal heeft geleid, dat werd besloten met de opmerking, dat
er maar een zaak is die de Marechauasee impopulair maakt, namelijk dat zij
op last van de B.V.D. alle namen mo e ten opschrijven van personen die achter
het IJzeren Qordijn reizen. Het staat er niet in zoveel woorden, dat deze
opmerking van
afkomstig is, maar het is er gemakkelijk uit af te
leiden.
H.BVD verzoekt H.C De Volkskrant te sturen en zal een demarche bij
ondernemen.
H.C heeft gisteren deelgenomen aan de bespreking bij
over
vreemdelingen in oorlogstijd '
~
' *"« waar aanwezig war en
,
van Protocol,
van Defensie,
van G2,
,
, een onderling van
,
van Justitie, PH.C
en H.C.
De bespreking vend plaats op grond van een wat verlate approach van Inwendige Veiligheid voor wat Buitenlandse Zaken betrof. Van Tuyll heeft
opgedragen aan dit onderwerp, waarop het antwoord aan Admiraal
Kiet op 1 november binnen moest zijn, te beginnen. Men is niet verder gekomen dan losjes weg inventariseren van het probleem, alsmede de verantwoordelijkheden te stellen.
1. Desgevraagd hebben wij gezegd, dat de B.V.D. een nominal* en niet
categorale policy ten aanzien van verdachten heeft*
2.
is tegen uitgebreide maatregelen van Justitie.
3* Het eventueel weer bemannen van de binnengrenzen van de Benelux, de
mogelijkheid dat deze controle aan de grote rivieren wordt ingesteld.
Deze ingewikkelde zaak moet in Benelux-verband worden klaar gestoofd.
*t. Besproken is hoe diplomaten moeten worden ondergebracht, dat nun een zo
kort mogelijke aanzegtermijn moet worden gegeven om nun gebouwen te verlaten.
3* De personen met dienstvisa zijn onder de loupe genomen.

- 6. De -
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6. De tijdelijk hier verblijvende IJ.Q.'ers, zoals een Pools student die
bier net subsidle van de Poolse regering komt studeren. Deze vlottende
groep valt nergens onder, naar kan een van de raeest belangrijke groepen
zijn. Ter beetudering hiervan is een werkgroepje van de heren r~ ~ ,
en
opgericht, dat volgende week bij elkaar komt.
7. Over de Joegoslaven is gesproken, in hoeverre zij in de termen vallen
om opgepakt te wordcn,
8. De militairen zaten met de instructie van
, die de maatregelen
die Justitie tegen vreemdelingen beoogt, niet zwaar genoeg vindt.
9* Een groot probleem is de bewaking van de arrestanten*
Hen komt over 3A dagen weer bij elkaar en H.C voorziet hier een ontzaglijke
hoeveelheid werk aan gaan vastzitten, terwijl wij met onze eigen gereedetelling nog niet zo ver zijn.
H.B vestigt de aandacht op een interview in De Volkskrant met Mathon, waarin laatstgenoemde zeer redelijk reageert. Kortom het is een voortreffelijk
interview.

H.D eonstateerde vanochtend dat op het huis van Minister Visser aanplakbiljetten waren aangebracht, luidende: "De wereld geen Hiroshima".
H.D deelt mede, dat het afscheid van
van het T.C.L. heel aardig
is geweest met een aantal redevoeringen, waarbij in het licht werd gesteld
hoe moeilijk het is geweest om bij dit gezelschap dat van security geen begrip had, een behoorlijk beveiligingsregime voor elkaar te krijgen. De
deugdelijke vasthoudende kwaliteiten die
hierbij had betoond,
werden speciaal genoemd en de woorden van PH.D pasten dus goed in deze
sfeer.
H.KAZ deelt mede, dat de mede-candidaten van Jhr.
zijn
ingelicht vaST diens benoeming als H.KO. Vrijdag zal beslist worden of hij
inderdaad op 1 december a.s. komt, waarna dit in een oiroulaire bekend zal
worden gemaakt.
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1 november 1961.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 2 november

Aanwezig:

- H^S"*-

1961

- KB^Jtf -

Afwezig :

KB/N2 hoopt dat EAE vandaag met mededelingen komt over de demonstratie die
gisteren in Amsterdam plaatsvond. Het Comit£ '61 had vergunning voor de demonstratie aangevraagd en gekregen. Maar communisten zouden zich onder de
demonstranten hebben gemengd en getracht hebben hen mee te lokken naar het
Franee consulaat.
H,B leest voor uit De Volkskrant, waaruit blijkt dat het Comit£ van Solidariteit met de Algerijnse Onafhankelijkheidbeweging er tussen heeft gezeten.

H.B attendeert op het feit, dat

2 november

en

in hoger beroep gaan,

OCHTENDBESPREKDta op rrijdag 3 november 1961

Aanwezigt H^JUW - H>jCAZ - l^tT'- T^fT- B^**- KJ^'- JJB/B5 Afwezig t PH^BVD

KB/N2 deelt »ede, dat Felix Meritia steeds aeer in staat van verdediging
wordt gebraeht.

E.B Teatigt er de aandaeht op, dat professor
zich onder de 800
geleerden bevindt die een oproep hebben gericht in Terband net de atooabonproeven.
H.B deelt aedef dat de vroegere Sowjet aabassadeur in Den Haag Ponoaarenko
uit het Centraal Coaite is geset.

H.BVD kreeg het volgende verhaal van Burgeaeester Van Walsua. In een gesprek
aet de hea goed bekende
was een vergelijking op
een bepaald punt tussen de havens Antwerpen en Rotterdaa aan de orde gekoaen
- en -
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en
had aangeboden dit te laten uitzoeken. Bet onderzoek had hij opgedragen aan een jongeman
, «en soon Tan communistische ouders.
heeft in net kader van het onderzoek het agentschap van
in
Amsterdam bezocht. Hierna kreeg de Agent twee mannen op bezoek, die zich
onduidelijk legitimeerden en vroegen wat ~
daar had gedaan. De Agent
in Amsterdam heeft
opgebeld, deze is gesehrokken en heeft het de
burgemeester verteld, die zich tegenover H.BVD afvroeg of dit de B.V.D. was
geweest. H.BVD heeft E.E dit laten uitsoeken met het resultaat dat het niet
de B.V.D* of gemeentepolitie, Rijkspolitie te Water of Harechausaee is geweest. Blijft de vraag wie dan wel.
Ha discussie wordt besloten dat H.C sal beginnen met CEF te laten uitzoeken
wat wij moment eel over
hebben.
H.BVD heeft een brief van Admiraal Kist gekregen. Deze informeert al sinds
maanden of de B.V.D. nog iets van de M.I.D. heeft gehoord met betrekking tot
het statuut« Admiraal Kist is nu bevallen van een besluit van de MinisterPresident , tevens sprekende voor zijn ambtgenoten van Binnenlandse Zaken en
Defensie, waarin een eenvoudige regeling wordt gegeven voor het gehele probleem van wie wat doet. Admiraal Kist heeft het stuk aan alle vier diensten
toegestuurd onder het motto: Ik heb het recht om met ideeen te komen, dus
kom ik met ideeen. H.BVD voegt hier aan toe, dat Admiraal Kist het goed met
ons bedoelt, want aijn stelling is dat er geen twee veiligheidsdiensten
werkzaam sullen zijn in de burgermaatschappij. H.BVD heeft het stuk aan H.C
ter bestudering toegestuurd. Admiraal Kist wil graag nog deae maand antwoord
hebben.
H.C hoopt, dat Admiraal Kist nu ook eens zijn gedachten laat gaan over iets
waar de militairen mee omhoog zitten, namelijk het ontbreken van een behoorlijk statuut voor andere omstandigheden.
H.D merkt op, dat de regeling van de status van de B.V.D. in oorlogstijd gebaseerd zal moeten zijn op de nieuwe oorlogswet, die echter nadat hij in
1950 in de Earner is geweest en veel kritiek heeft ontmoet, voor verdere bewerking is teruggenomen* Niettemin zal in geval van nood dese ontwerp oorlogswet ale basis gaan dienen.
3 november 1961.

OCHTENDBESPREKIHQ op vaandag 6 novenber 1961

AanweBig: E^tt . PH^BVD - H.JUk2 Afweclg : — —

E.BVD de«lt nede, dat hij morgen naar da rergadering van het Special
C«ud.ttee gaat.

H.BVD sal eijn opwaehting oaken bij de nieuwe Permanente Vertegenwoordiger
bij de HATO, Dr.Boon.

. H.C -
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6 november 1961,

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 7 noTember 1961
Aanwezigt Pp*Bfb - H^JElZ - B>B*Afwezig : H.BJ&

KB/N2 deelt aede, in aanvulling op ziju dagstaat, dat het de,bedoeling is,
dat het Algemeen Bestuur van de Vredeebeweging 12 november $$treedt.
Professor Minnaert heeft geweigerd de 1elding te nemen en nu is het de bedoeling
als Toorzitter te laten optreden.

o
o

H.B laat het overzicht over 196! van het District Amsterdam van de C.P.N.
zien Toor het geval de afdelingshoofden een inzicht villen krijgen in deze
kern -ran de C.P,N,
PH.BVD zal het automatisch ter inzage ontvangen.
PH»BVD komt terug op de discussies naar aanleiding van het
bericht
over de status Tan de R.H.D,
.In zijn brief van
9-10-1961 sehrijft ambassadeur
o.a» het Tolgende:
"Tenslotte moge ik ook nog even de aandacht er op vestigen,
"dat van Sowjet-zijde de wens is uitgesproken om in een
"annex Tan het Handels- en ScheepTaartTerdrag de juridische
"positie te regelen Tan de Sowjet HandelsTertegenwoordiging
"in de Benelux-landen. Wellicht is het nuttig de door de
"Sowjet-Uhie als Toorbeeld overgelegde tekst Tan een derge"lijke annex in het handelsverdrag met Japan, bij de Diree"teur-Qeneraal Tan de Buitenlandse Economische Betrekkingen
"op te vragen, aangezien uit die tekst duidelijk blijkt, wat
"de Sowjet-wensen op dit punt zijn. Deze Sowjet-Japanse re"geling zou dan Tergeleken kunnen worden met het arrangement
"dat op dit moment bestaat Toor wat betreft de Sowjet Ean"delsTertegenwoordiging te Amsterdam".
H.C zal
hier op wijzen. Wij moeten dan zien of het een wezenlijk
Tersohil Toor one uitmaakt.
7 noTember 196l«

OCHTENDBESPREKING op woensdag 8 noTember 1961

Aanwesigi PH.BVD - KAJKL- H^ - H^- - H^ - KJ/ff - KB/K2 Afwesig : H.l

Kotulen giaterent
H.B vil gaarne in de eerate alinea het Tolgende Teranderd zien:
—- dat het Algeaeen Beatuur van de Vredesbeweging 12 november aftreedt.

Naar aanleiding van het KB/N dagrapport Tolgt ecn geaprek over de statua
van congreawaarnemert waarbij KB/N2 nog aededeelt dat de EVC-menaen wel
aan de diacuaaiea aogen deelnemen, doch op het baleon moeten zitten.
Voor het bezoek Tan de Joegoalaviache Takbonds-Tice-preaident, vraagt men
zich af wat de ETC deze menaen tijdena hun besoek kan laten zien om nog
enige indruk te willen naken.

H.C Tertelt, dat PH.C die toch naar de Marechauaaee moest, op verzoek van
H.BVD geaproken heeft over het interview aet Adjudant
.
ontkent categoriach een^interview te hebben toegeataan.
Hij heeft de veralaggever Tan De Volkskrant. een zekere
, duidelijk
gecegd: MIk mag niet vet de pera apreken, ga due maar naar nijn baaa". De
TeralaggeTer had geantwoord, dat hij er toch wel achter sou komen.
Men aoht het niet uitgeeloten dat
, een oud KLM'er, een en ander
gehoord heeft Tan eontacten bij de K.L.M. Hij heeft deze "mededelingen" in
ieder geTal niet op liatige nanier aan
ontfutaeld*
PH.BVD aerkt in dit verband nog op, dat onze Zaakgelaatigde in Waahington
heeft bericht, dat deze affaire in Amerika Teel opgang heeft gemaakt en
dat *en zelfs reede eadeaux en andere fraaiigheden TOor Veltman heeft aangebodea.
- H.C -
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Hierna volgt een kort gesprek over het trieste gebeuren net

Hat probleea van de derubrleering is nagenoeg onoplosbaar. Het gesprek komt
nu, Tanzelf, op de vernietiging. Bij d« ACD sijn ontelbare documenten die
vernietigd zouden kunnen worden, terwijl bij E, de basis Tan ons veten,
veel te veel vernietigd wordt door gebrek aan opbergruiate.
H.B gaat Terder met een sterk betoog om te koaen tot een enkele centrale
rerantwoordelijkheid. Bij ons heerst een adainistratie** aisstand van de
eerste ordei er is naaelijk eentcentrale administrate, die alleobehalve
centraal

H.KAZ deelt mede, dat hij gisteren aan de heer
op zijn ziekbed
de eremedaille in goad, verbonden aan de orde van de Oranje Nassau heeft
uitgereikt, Hij vraagt de aening Tan de Tergadering of de dienstleiding
zoals gebruikelijk in deze gevallen, een circulaire zal doen uitgaan, OB
dit aan de aedewerkera bekend te aaken. Hij aarzelt in dit geval in verband
aet de ziekte Tan
. Officiele bekendaaking sou waarschijnlijk een
grote aanloop Tan bezoekers aet zich aeebrengen.
Besloten wordt, dat er een cireulaire uitgaat, aet de aantekening dat diegenen die behoefte geToelen de heer
nog geluk te wensen, verzocht
worden zich in Terbinding te stellen aet het secretariaat Tan afdeling B»
Naar aanleiding Tan een aededeling Tan KB/N2, dat er bij EA enkele mensen
zijn aet aogelijk ernstige ziekteTerschijnselen (hartklachten), deelt H.KAZ
aede, ter inforaatie Tan de afdelingshoofden, dat in deze geTallen een beroep kan worden gedaan, Tia de bedrijfearts, op de Rijks Qeneeskondige
Dienst, die t.b.v. aedewerkers Tan de dienst, geheel gratis cardiograaaen
aag aaken en ook andere uitgebreide, kostbare, aedische onderzoeken aag
doen*
H.KAZ heeft geen behoefte aan een circulaire in deze, daar dit aogelijk een
atoraloop op Dr.]
i zou Teroorzaken. Hij beperkt het liever tot interaediair Tan de afdelingshoofden in afsenderlijke geTallen. Hij sal de nietaanwezige afdelingshoofden ook inlichten.
Naar aanleiding Tan een Traag Tan H.D over de sluitingsdatua Tan het indienen Tan voordrachten voor Koninklijke Onderscheidingen op de verjaardag Tan
Hare Majesteit, geeft H.KAZ een uiteenzetting Tan de ten departeaente toegepaste puntenwaardering voor het toekennen Tan deze onderscheiding. De
B.V.D. heeft altijd nogal buitenspel gestaan bij deze onderscheidingen^ o-»«.
oadat Aft rang Tan df^-beU ukkenen epgenoatn dient te •uiUeu lu de alaataconrant. H.KAZ heeft een gesprek gehad net de heer
. en indien
aanleiding bestaat voor het indienen Tan een Toordracht, kan dit altijd geschieden. De onderscheiding van
heeft heleaaal geen aoeilijkheden
opgeleverd. Eventuele voorstellen dienen voor 15 deeeaber ingediend te worden.

8 noT«mber 1961*

OCHTENDBESPREKING op donderdag 9 noreaber 1961

Aanwezigr
Afwesig :

In de bovenste alinaa van pagina 3 Terandert H.B da rierde zin als volgt:
"
s »r is namelijk een z.g. centrale adminiatratie, maar geen centraal
beheer."
H.XAZ verzoekt in d e *fe alinea middenin, het tweede gedeelte van de sin:
De BVD heeft altijd enc. te doen vervallen.

9 aoTember 1961•

OCHTENDBESPREKING op rrijdag 10 noveaber 196!

Aanwezig* Pg,BVD - HjjUffi - ^X -J^jf - l^Sf- KB/Uf - KJfcflP Afwexig : H^SVD

Op rraag PH.BVD eegt KB/N, dat hij liercr eerst orde op zaken stelt voordat hij over zijn reis naar Amerika en Canada verelag uitbrengt.

H.B ziet, dat Paul de Qroot gieteren is teruggekeerd
Wij sullen zien in hoeverre ons dit lets oplevert.

10 noreaber 1961*

OCHTENDBESPREKINQ op naandag 13 november 1961

Aanwezigt
Afwesig :---—

Voor het door KB/N gedane veralag van zijn reis naar de Verenigde Staten
wordt T«rwezen naar het door KB/N opgestelde reieverslag.
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H.BVD wil net H.KEB en de heer
praten of niet een efficient* vorning
van onderwerpdosaiers Tan NATO-zaken aogelijk is. Zoals het nu is, moet
H.KEB uit allerlei nappen van alles bij elkaar zoeken.
H.B en H.C geloven dat hier alleen verbetering in is te brengen als men afschriften van de NATO-stukken maakt en deze in onderwerpdossiers opbergt,
naar - zoals H.D opmerkt - dan stoot Ben weer op de eoaunissie die moaenteel
bexig is een vermindering van het aantal copieen per afdeling in te voeren.
13 noTember 1961•

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 14 november 1961

Aanwezig: H^BTD - PJU^VD - Kjx - PB>B - E^ - B^X> - KB^CK Afwesig :

H.BVD vraagt of het gesprek op woenadag 8 november over "once centrale
adminiatratie die geen eentraal beheer is" tot enige conclusies heeft geleid.
PH.BVD antwoordt, dat dit meer een ontboezeming was en dat het gesprek geen
verdere resultaten heeft opgeleverd.
PH.B laat een nieuwe publieatie over de HINAG in De Waarheid zien.
De Volkskrant maakt melding van de nieuwe chef van de Russische Staatsveiligheidsdienat, SEMITSJASTNI.

Ik november 1961*

OCHTENDBESPREKING op woensdag 15 november 1961

Aanwezig: IJ^BVD . PlJxBfo - H.£ftZ - PJUfl - B>e<- H^» - KB/fl' - KB/Jf Afwezig :

H.C deelt mede, dat PH.C gisteren heeft deelgenomen aan de vergadering van
het werkgroepje "Vreemdelingen in Oorlogstijd"
, vooruitlopende op het gesprek met
volgende week vrijdag. Gebleken is gisteren, dat Justitie/Vreemdelingendienst een vrij groot vacuum
vertoont in nun wetenechap over vreemdelingen hier te lande. De heer
heeft nu moeten beloven dat hij een inventaris zal gaan opmaken. Als het
vacuum blijft, zullen wij als B.V.D. moeten formuleren dat het een te groot
risico is. H.C vertelt dit ook, omdat z.i. voor het vreemdelingenwerk een
mechanische administratie aangewezen is.
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PH.B ziet, dat De Waarheid HARTMAN ervan beschuldigt dat hij zo regelmatig
naar het buitenland kan reizen, terwijl anderen met een dergelijk strafregister geen pas krijgen. PH.B merkt in dit verband op dat zijn pas, die
voor twee jaar geldig was, begin december afloopt.
PH.BVD zegt, dat iemand die gevangenieetraf te goed heeft, geen nieuwe pas
krijgt.
Dit zal Hart man echter niet verhinderen naar Duitsland te reizen, daar men
tegenwoordig op een verlopen pas, mits niet langer dan 5 jaar verlopen, in
Europa kan reizen.

Het zou nuttig zijn om de Nederlandse consulaten in het buitenland opgave
te laten verstrekken van Nederlanders die hun pas ter verlenging aanbieden
en die blijkens hun visa herhaaldelijk achter het IJ.G. komen. Deze categoric die buiten Hederland, in dit geval in Belgie, woonachtig is, missen wij
volledig.
H.C deelt mede, dat wij wel periodiek uit bijvoorbeeld Londen opgave krijgen van paspoortverlengingen, maar hierbij wordt niet aangegeven of betrokkenen IJ.G.-reizigers zijn.

15 november 1961•

OCHTENDBESPREKING op donderdag 16 november 1961

Aanwezig: E^fffQ - PjJ^SVD - H.JJAe- £.B Afwezig : — —

16 november

1961,
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EB/G deelt nede, dat KB/32 bij KL/Z
is geweest, die zijn spijt
uitsprak over het feit dat de aabtenaren van de B.V.D., waarmee hij zo lang
heeft samengewerktt aiet op de cocktail party mogen komen, die de MARID voor
zijn afscheid organiseert.
H.C merkt op, dat het geen gebruik was dat wij op cocktailparties kwanen als
dergelijke figuren, zoals
weggingen. Wij plachten hen hier te
ontvangen en op koffie en saucijzenbroden te vergasten* In het geval van '.
hebben wij ook zijn opvolger erbij gevraagd.
H.O aeentf dat H.BVD gisteren telefonisch met KL/Z
. een afspraak
heeft gemaakt.
De opvolger van .
.,
, vaart nog en kont pas over enkele
maanden.

17 november 1961,

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1? november 1961

Aanwezigx
Afwezig :

H.B ziet in De Waarheid een verhaal over het Parijae advocaten-proces, waarin
bet Nederlandse document In de zaak RAPTIS/SANTEN wordt genoemd

H.B ziet, dat in de raadsvergadering van Amsterdam de kwestie van de paspoorten aan communisten ter sprake is gekomen
. Harry Verhey beklaagde zich dat hij een pas voor slechts een
jaar had gekregen
' . Wethouder v.d.Berg hoort dit voor het
eerst, vindt het vreemd en wil stappen bij Minister Luns ondernemen.
H.B memoreert, dat wij een lijst hadden genaakt en dat met Buitenlan^Jse Zakea
was afgesproken dat aan de personen van die lijst paspoorten voor %wee~ jaar
zouden worden nitgereikt. Het is echter gebleken dat Buitenlandse Zaken zich
hier niet aan houdt. Wijzelf zijn ook niet meer zo geinteresseerd. H.B heeft
PH.B gevraagd hierover een nota voor H.BVD te schrijven, waarin wordt geconstateerd dat Buitenlandse Zaken zich niet aan de afspraak houdt.
PH.BVD zou er dan het meeste voor voelen vast te stellen, dat wij van verdere
beperkende maatregelen afzien, want oogluikend toelaten dat Buitenlandse Zaken
zieh niet aan een afspraak houdt, kan lastige precedenten scheppen.
H.B vestigt de aandacht op de publicaties over de machtsstrijd tussen
Chroestsjov en Beria. Hierbij komt uit de doeken dat Chroestsjov in 1937 in
de minderheid was. Wij hadden dit in 195? geconstateerd uit de gegevens waarover wij beschikten en deze bevestiging bij monde van Chroestsjov zelf wettigt volgens H.B de veronderstelling, dat wij het toen bij het rechte eind
hebben gehad.
Wij stonden toen in deze opinie lijnrecht tegenover Buitenlandse Zaken.
Men spreekt in het kort over de nachtelijke vechtpartij van de heer
met een inbreker in zijn hotel.
H.KAZ deelt mede, dat in het midden van het jaar de Nederlandse Antillen hebben gevraagd of wij iemand wilden sturen voor het opzetten van de central*
administrate van een op te richten inlichtingendienst
.
Hierbij is oorspronkelijk gedacht aan de heer
, maar toen daarna door de
Antillen de wens naar voren werd gebracht, dat de persoon tevens als adviseur moest kunnen optreden van de bewindsman, is besloten dat H.B hiervoor
zal worden aangewezen.
H.B gaat in februari naar de Antillen om in deze zaak te adviseren.

OCHTENDBESPREKINQ op maandag 20 november 1961

Aanwezig: H^tfrlf- PH>BVD - H^JUE - £>*" - H^- H^B - KB>T - KB/IK- H.JJ/C1
Afwezig ; —-

H.BVD is hedenaorgen bij Minister Toxopeus uitgenodigd en vraagt wie zaken
heeft om bij de Minister voor te brengen.
1. H.KAZ gelooft, dat een injectie t.a.v. de personeelavoorziening geen kwaad
zou doen. Voor buitenwerk zijn geen sens en meer te krijgen, all een uit de
MID-sfeer komen nog enkele mensen tot one en juist hierover hebben wij een
nare brief Tan de Directeur-Generaal van Defensie, de heer
ontvangen, die one ervan beschuldigt boven de markt te werken. H.KAZ zet de
achtergrond uiteen - net gaat om een aanval op de afdeling taakwaardering,
waarin wij worden meegesleept. Verder gelooft H.KAZ dat Majom'
van de
MID de zaak heeft opgestookt.
*k *•
Drs.
, die momenteel helaas afwezig is, staat aan onze kant,
ondat hij self in de clinch is geweest met de chef van de afdeling functiewaardering, de heer
_
.
H.BVD zal zien hoe de Minister hier tegenover staat*
H.C stelt voor eens met
te gaan prat en; dit is een zeer belangrijke
figuur, die je niet tegen je moet krijgen*
2. H.K/CH vraagt of de laatste brief van Minister Toxopeus over "maatregelen in
oorlogstijd" met Minister Toxopeus besproken kan worden* Het gaat speciaal om
de laatste alinea, waarin wordt verzocht om lijsten op te maken. Deze lijsten
liggen bij de Directeur-Qeneraal van Politie.
H.BVD gelooft niet, dat dit een zaak voor de Minister is en zal i.v.m* de kort
beschikbare tijd een aantekening van H.K/CH hierover aan juffrouw
geven.
3* H.BVD deelt mede, dat wij in het voorlopig verslag begroting 1962 omvangrijk
zijn aangevallen. H.BVD leest uit het verslag voor als volgt:
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. Vele leden zouden het op prijs
stellen, iudien een overzicht werd verschaft van de ontwikkeling van
de B.V.D. vanaf zijn ontstaan tot op heden.
Deze leden stelden omtrent deze dienst nog de volgende vragen.
Acht de Minister de omvang van het apparaat adequaat aan de taken,
die het opgedragen kreeg? Werden deze taken in de loop van zijn beetaan
gewijzigd?
In hoeverre bestaat er een georganiseerde samenwerking met de
Buitenlandee Inlichtingendienst en net de inlichtingendienst van de
marine, de landmacht en de luchtmacht? Acht de Minister het niet wenaelijk, dat deze verschillende inlichtingendiensten tot e4n centraal orgaan worden omgevormd?
Welke controle wordt uitgeoefend op het gebruik van persoonlijke
dossiers, die inzonderheid door de B.V.D. zijn aangelegd?
Is de Minister bereid te bevorderen, de verschillende veiligheidsdiensten onder controle te stellen van een nieuw in het leven te
roepen parlementaire commissie, die met bepaalde volmachten wordt uitgerust?
"Vele leden" kunneu volgens de aanwezigen niet alleen PSP en CPN zijn.
H.BVD zal over deze zaak met de Minister spreken.
H.BVD deelt mede, dat op 22 deceaber om 10.30 uur in de grote cantine afscheid genomen zal worden van H.KO.
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Op 13 deeember zal in De Lairessezaal van 18.00 tot 20.00 uur het afscheid
voor de relaties buiten de dienst plaatsvinden,
Nog even bekeken zal worden welke afdelingshoofden hierbij aanwezig moeten
zijn.
Op vraag KB/Q zegt H.BVD dat nog niet is besliet wie zal worden aangewezen
yoor contact net de pers. Daar zal met H.KO en
over gesproken moeten
worden*
H.BVD deelt mede, dat op 24 november OB 11*00 uur in de puist afscheid genonen zal worden van KL/Z
. KL/Z
belde op dat hij
helaas op de hem door Eoofd MARID aangeboden cocktail geen mensen van onze
dienst kon vragen, ondat de Ruesen kwamen* Hij bepaalde zich er dus toe
H.BVD self uit te nodigen. Bij het afscheid in de puist zullen aanwezig zijn:
KB/G2, KB/N2, H.B en BAB, H.D, Drs.
H.C zal nagaan wie bij hem in aanmerking komen en verder zal nagegaan worden
wie van E KL/Z
kennen*
Op 30 november OB 10.00 uur zal H.BVD een gesprek hebben met PH.BVD en H.KAZ
ter zake van de taakverdeling tussen PH.BVD en H.BVD.
H.BVD zou gaarne zien dat bij dit gesprek aanwezig war en: H.B, H.C, H.E,
KB/Q, KB/N en H.K/CH.
Op vraag van H.KAZ zegt H.BVD dat op het gebied van de andere afdelingshoofden geen problemen liggen*
KB/6 vraagt of bekend is of het plaatselijk personeel van Nederlandse vertegenwoordigingen in niet-IJ.Q.-landen bij onsgechecked wordt.
H.D zegt dat hierover een jarenlange strijd met Buitenlandse Zaken aan de
gang is; een instructie is er niet, Buitenlandse Zaken werkt bijzonder gedecentraliseerd* Voor de vuist weg worden genoemd een Roerneense bode in
Bern, een Joegoslaaf in Athene en een Hongaarse op het consulaat in Wenen*
H.C deelt mede, dat vrijdag de vergadering van
over Vreemdelingen in Oorlogstijd
' heeft plaatsgevonden. H.D deelt mede,
dat van de zijde van Mr*
belangstelling voor deze vergadering
bestaat en dat hij
zou opbellen om bij het overleg ingeschakeld te worden, waarop H.C antwoordt dat
het overleg alleen
maar heeft gezien als ondergrond voor een voorlopig antwoord aan Admiraal
Kist.
Er was voor ons nogal een moeilijke situatie, omdat is gebleken dat v66r
1936 de namen van vreemdelingen wel op A-lijsten werden gezet, maar daarna
er een order gekomen is, dat de vreemdelingen van de arrestatielijsten af
moesten, omdat met de vreemdelingen categoraal zou worden afgerekend*
QeBeken is nu dat het standpunt van de betrokken regeringsdepartementen
hiertegen indruist, namelijk dat niet categoraal moet worden opgepakt. Dit
geeft dus nog al enig rechtzetten intern en wij zullen meer op individuele
traces moeten gaan werken*
Hocht dit moeilijkheden geven, dan zullen wij met onze eigen Minister moeten
gaan praten*
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H.B wil vermelden dat in De Waarheid een verhaal ataat over een Amerikaan
die in Rualand bij de Ruesen zijn "spionage-instructies" op tafel is komen
leggen. Uit de context van het verhaal is op te maken dat het hier meer gaat
om een indoctrinatie van Amerikanen die naar Rusland gaan, due een soort
gedragsinstructie van hoe men met Russen omgaat*
H,C verlaat de vergadering,
H.D deelt mede, dat de brief van Minister Toxopeus net als bijlage de modelcirculaire, aan zijn ambtgenoten, over de prive-reizen van ambtenaren naar
IJ.G.-landen, gereed is
•
H.D leest uit de brief o.a. voor, dat: algemene nededelingsplicht voor
ambtenaren voor prive-reizen weinig gelukkig moet worden geacht en dat het
daarom beter lijkt te werken met een circulaire volgens bijgaand model, die
gericht kan worden aan de betrokken hoofden van dienst. Deze methode heeft
het voordeel dat de chefs en sous-chefs rechtstreeks met hun verantwoordelijkheid worden geconfronteerd.
H.D leest verder uit de model-circulaire zelf de voornaamste passages voor
en zegt in antwoord op opmerking van H.BVD, dat inderdaad niet wordt gesproken over de mogelijkheid dat de ambtenaar het reisdoel verzwijgt, maar dat
dit ook niet nodig is, omdat deze mogelijkheid verwaarloosd kan worden,
aangezien de chef van de ambtenaar is ingeschakeld.
De circulaire is dus bedoeld voor de Ministers, die helemaal geen regeling
hebben. Niet opgenomen is dat de circulaire met stringentere regelingen
(zoals bij B.V.D. en Defensie) rekening houdt.
Tenslotte bespreekt men nog het aspect van reizen naar West-Berlijn.
H.BVD heeft het ontwerp statuut LUID-BVD opgediept
, maar
neemt aan dat hiermee, hangende de behandeling van de brief van Admiraal
Kist
gewacht kan worden.
PH.BVD vestigt er de aandacht op dat Admiraal Kist voor 1 no*eaber antwoord
wil hebben en memoreert dat de brief op 3 november aan H.C ter hand isgesteld
KB/G wil bijzonder graag snel iets aan de brief van Admiraal Kist doen,
want voor een groot gedeelte komen hier operationele aspecten aan de orde.
H.BVD verzoekt notuleerster H.C ervan op de hoogte te stellen dat het onderwerp ter sprake is geweest en hem te verzoeken afschriften van de brief van
Admiraal Kist toe te zenden aan H.B, KB/Q, KB/N en H.K/CH.
20 november 1961.

Aanvulling 4e onderwerp biz. 2i
PH.D zegt: buitenlanders worden niet bij ons nageslagen,
Nederlanders wel, maar meestal moeten wij BuZa er op
attent maken^ons antwoord niets zegt, omdat de betrokkene reeds te lang uit Nederland weg is.

OCHTENDBBSPREKXNQ op dinsdag 21 noveaber 196!

Aanwezig: H.BJW - PH^BVD - H>»tZ - H^ - H^ - ^9^- KB>6 Afwezig :

H.BVD deelt mede, dat door de I.D.-vergadering is gevraagd of de B.V.D.
bun niet lets kan vertellen over de inlichtingendiensten van de tegenstander.
H.BVD vindt dat wij in deze wens tegemoet aoeten kofflen, aadat wij drie jaar
lang zelf het prograuma hebben bepaald. Ores »oet voor dit doel dan maar twee
middagen beschikbaar stellen.
H.C gelooft, dat de Oost-Duitse diensten zich goed voor een dergelijke causerie lenen.
H.KAZ deelt mede, dat de heer
als runner zijn werk niet goed »eer kan
verrichteu, omdat hij last heeft van hardhorendheid. Hit het psyohologisch
onderzoek dat wij hebben laten instellen, ko«t hij goed te voorschijn en
H.KAZ zal dit langs de verschillende beleidsafdelingen sturen, net het ver20ek aan de afdelingshoofden on te zien of zij de heer
ergens kunnen
plaatsen. Zijn rang is contactanbtenaar B.
H.BVD heeft gisteren van zijn boodschappenlijstje voor de Minister alleen
het Voorlopig Verslag Begroting 1962 ter sprake kunnen brengen.
De Minister begon net te rragen naar een onderzoek dat naar een eollicitant
bij Buitenlandse Zaken is verricht door E IX en waarbij een insinuerende
Traag zon zijn gesteld. Betrokkene is een jongenan
, wiens fanilie berriend is met de Minister-President. H.BVD heeft de zaak laten onderzoeken
en gezegd reden te hebben aan te nenen, dat de rechercheur niet gehandeld
heeft zoals het aan de Minister is voorgesteld. De onderTraagden laten wel
eens wat te veel los tegenover een rechercheur en krijgen dan later last van
"esprit de 1'escalier", had H.BVD gezegd.
H.BVD heeft de Minister beloofd te zullen kijken of Buitenlandse Zaken de man
heeft ingelicht, dat een onderzoek zou worden ingesteld.
H.D deelt mede, dat dit inderdaad is gebeurd en wel schriftelijk, maar ook
als dit niet gebeurd zou zijn zou er geen sprake zijn geweest van een fout.
PH.BVD spreekt er zijn verwondering over uit dat dit de materie is waar een
minister zieh mee bemoeit.
Vervolgens heeft H.BVD gesproken over de kwestie van het Voorlopig Verslag.
"Vele leden" kunnen inderdaad nooit P.S.P. en C.P.N. zijn.
PH.BVD zet uiteen, dat hier sprake is van een vast* commissiet waar o.a.
Bakker inzit en Fransen, linker vleugel P.v.d.A..
H.BVD zegt, dat de Minister meende, dat de P.v.d.A. debet was aan het "vele
leden" en dat dit een hak zou zijn van de anti-Burger groep tegen Burger in
zijn functie van Voorzitter van de Kamereommissie voor de B.V.D.
De Minister kende de vragen niet en voelde niet voor het voorstel van H.BVD
om tevoren de Kamercommissie bij elkaar te roepen. H.BVD heeft gezegd, dat
hij dan de Earnercommissie zou inlichten en dat hij vond dat de Minister zoveel mogelijk over de Kamercomaissie moest Bpelen.
Wij zullen nu beginnen met een antwoord te ontwerpen op de vragen die in het
Voorlopig Verslag worden genoemd.
- Ter -
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Ter afworking van de overige vragen sullen H.BVD en PH.BVD op 29 november
opnieuw een onderhoud net de Minister hebben.
Hierop rolgt een algemene discussie orer de samenwerking net de SecretarisQeneraal in het bijzonder en het departement in het algeneen en de onvervangbare medewerking die wij hierin hebben -van de heren
en

21 november

1961.

OCHTENDBESPREKINa op woensdag 22 november 1961

Aanwezig: PB>B7D - HjJHLZ - B>* - H^T - H^B"- £B/G - KJJ0K- H^K/CH
Afwezig :

De KB/N dagstaat verschaft one •indelijk zekerheid t.a.v. de tipactiviteiten Tan
* " t aldus KB/N.
H«t
rapport is opnieuw «en aanwijzing dat Harry Verhey sijn langst*
tijd w«l eens gehad zou kunnen hebbea.
PH.BVD Traagt of wij de passage uit de P.B. sitting over Nieuw-Guinea moeten doorgeren*
KB/N restigt er de aandacht op, dat de gezamenlijke verklaring van Paul de
Groot en Aidit rolledig in De Waarheid heeft geataan.
PH.BVD vindt dat bet berieht ter kennis aoet worden gebracht van Buitenlandse Zaken en H.B sal trachten morgen een soort memorandum klaar te hebben over deze PKI/CPN Terklaring, waar bet
bericbt in verwerkt zou
kunnen worden*
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22 noyenber 1961*

OCHTENDBESPREKING op donderdag 23 november 1961

Aanwezig: H^BVD - PH^BVD - H.JSAZ - J&«* - H^0> - EJT- KB/»-- KB/lf - H,JE/CH
Afwezig s ~—

H.B heeft de CPN/PKI verklaring nog eens goed nagelezen. De CPN zegt hierin,
dat zij daadwerkelijk Indoneaie sal steunen in geval van een oorlog met
Nederland, welke tevoren middels de dialectiek ale de gerechtTaardigde oorlog is Toorgesteld. Dit sou een rerklaring kunnen zijn voor hot feit dat
Paul de Groot zegt, dat hij de Indoaesiers heeft gewaarschuwd dat een oorlog
in Nieuw-Guinea geen walk-over zal worden. De CPN zou inmers in «oeilijke
onatandigheden koaen te verkeren ale er oorlog uitbrak (interneringen e.d.).
Verder is belangrijk in de verklaring, dat beide partijen^een loflied cingen
op de CPSTJ, terwijl de PKI tevoren aeer als Chinees georienteerd werd gezien.

H.B heeft in De Waarheid gezien, dat minister Beerman een onderzoek naar
de activiteiten van de HINAG zal laten instellen, een toezegging in antwoord op een dringende vraag van de communistische fractie* Volgens De Waarheid zegt minister Beerman, dat hij over geen gegevens beschikt, hetgeen
Bakker aanleiding gaf voor enkele cure opmerkingen over een eenzijdige activiteit van de BVD.
Men zegt, dat wij altijd trouw hebben gerapporteerd
en
KB/N vindt het ridieuul dat wij door de communisten gedwongen worden op deze
manier meer aandacht aan de EINAG te besteden.
Op vraag van PH.BVD aan wie wij moeten rapporteren, zegt H.BVD aan te nemen
dat dit Tenkink self is. H.BVD zal Tenkink opbellen en vragen of wij de
- stukken -

- 2stukken aogen zien die Bakker sou overleggen. In de burgerpers sal wordea
nag«gaan of ook daar te lezen staat, dat minister Beerman niet op de hoogte
was*
H.D heeft het voorlopig verslag begroting Algemene Zaken, gedateerd 16 november, voor zich en vestigt de aandacht op enkele zaken die aisschien van belang zijn on te aeaoreren.
Vele leden geven uiting van nun erkentelijkheid voor de manier waarop de
civiele verdedigingsvoorbereiding wordt gevoerd en zij bevelen een behoedzaam verder gaan aan.
Vele leden plus nog een paar bevreeadt het, dat geen snellere voortgang werd
gemaakt met het gereedmaken van het ontwerp Oorlogswet
:
i en gedragsregels voor bezette gedeelten van het Vaderland.
Door versehillende leden wordt de vraag gesteld over de bescherming van de
waterleidingbedrijven.
Verder, zijn er bijzondere maatregelen getroffen dat de radiozenders te
alien tijde zullen kunnen blijven functioneren?
Verder, zijn voldoende ailitaire aaatregelen tegen sabotage van de vitale
objecten van de civiele verdediging genomen?
H.D vermoedt dat tegen deze vragenstellerij over zaken die tot de coapetentie van andere departementen dan Algemene Zaken behoren, nog wel eens stelling genoaen zou kunnen worden.
H.BVD neemt aan, dat het feit van het bestaan van een eoordinerend lichaaa
als de Staf Civiele Verdedigingsvoorbereiding dergelijke vragen aantrekt*
PH.BVD deelt aede, dat het gisteren door KB/3 genoemde verslag inderdaad
het voorlopig verslag begroting Buitenlandse Zaken betreft, gedateerd 3 Qoveaber. De onderwerpen etaan onder het hoofd "Diverse onderwerpen".
Ret lijkt vreead dat dit verslag eerst gisteren bij P. en B. binnenkwaa, terwijl het verslag van Algeaene Zaken, 13 dagen later, veel eerder bij H.D beland is.
PH.BVD vraagt of de vraag over de aicrofoons in IJ.Q.-landen er een is, bij
de antwoording waarvan wij belang hebben.
H.D herhaalt wat hij gisteren zei, nanelijk dat Buitenlandse Zaken dit met
de ailitairen doet en het lijkt hen dan ook waarschijnlijk dat Buitenlandse
Zaken de beantwoording in eigen hand zal willen houden.
Los hiervan staat het feit, dat de dienstleiding vindt dat wij althans door
Buitenlandse Zaken op het bestaan van de vraag geattendeerd hadden moeten
worden en H.BVD zal dit vanaorgen aan Van Tuyll zeggen. Ten aanzien van de
beantwoording zijn de aeningen verdeeld of gezegd aoet worden dat dit een
vraag is die zich niet voor openbare behandeling leent. Verder wordt de
aogelijkheid van een op deceptie toegespitst antwoord even genoead door
XB/Q.
Overigens is het aogelijk dat de vragen al beantwoord zijn, aldus PH.BVD.

23 noveaber 1961.

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 2k november 1961

Aanwezigt E^MD . Plj^trfb - EJf*Z - H^B - E^Jdr - E^V- §ft*« - K
Afwezig t

H.C yraagt ten behoeve ran dc bewerklng van de zaak
/]
inzage van het besprekingsrerslag van H.BVD met burgemeester Van Hall

,
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H.B zi«t in De Waarheid, dat ook tussen de PKI en de Auetralische communistische partij een overeenkomst is gesloten in Moskou, waarbij de Australische partij Indonesie steun toezegt bij haar poging om Nieuw-Guinea in
haar bezit te krijgen.
H.B vestigt ten behoeve Tan H.D er de aandacht op, dat de Staatsmijnen besloten hebben weer buitenlandere te gaan werren.

- H.B wil -
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H.B wil vermelden, dat gisteren In de Werkgroep
overwogen
is on in de I.D.-vergadering verslag uit te brengen van de vorderingen die
de Werkgroep genaakt heeft. De Werkgroep komt namelijk niet klaar met het
oorspronkelijk plan om in de december-zitting Tan de grote vergadering,
een afsluitend verslag uit te brengen.
is bereid om een korte uiteenzetting te geven over de groei
die bezig is zich in de conmissie te voltrekken. Zoals
zeit
deze is zo belangrijk, dat de grote vergadering tussentijds over de gedachtengang moet worden ingelicht, omdat zij anders de ontwikkeling niet meer
kunnen bijbenen.
wilde alleen zijn voordrachtje voor de gezamenlijke I.D.vergaderingen houden en wel op de tweede dag, namelijk 21 december.
H.BVD wijst er op dat Cres ook al een voordracht zal houden over de
Oost-Duitse diensten
en dat tevens afscheid genomen
zal worden van E.EO. Bet wordt due wel een overladen programma voor een
dag en H.BVD vraagt of hij dan niet zelf aan de hand van een verslagje, op
de eerste I.D.-vergadering kan spreken.
H.B lijkt dit moeilijk toe, omdat het juist belangrijk is dat
, die eerst tot de "J
fractie" behoorde, degene is die het
zegt. H.B is achteraf zeer blij, dat de heer
voorzitter is
geworden en niet een van de BYD of
.
Besloten wordt, dat er een grote vergadering zal zijn in de kleine cantine,
21 deeember. H.BVD zal dit met H.ECP regelen.

H.BVD deelt mede, dat hij gisteren geen gelegenheid meer heeft gehad om
Van Tuyll te spreken over het voorlopig verslag Buitenlandse Zaken
(monitoring).
Besloten wordt, dat H.D een informatief gesprek zal voeren met de heer
.
H.BVD heeft van KA2 gehoord, dat hij de Kamerstukken niet krijgt, maar wel
de staatscourant leest, waar echter nooit iets in staat, dat voor ons van
belang is. H.BVD heeft KA2 dus verzoeht zich voortaan toe te leggen op de
studie van de Kamerstukken van de departementen van Binnenlandse Zaken,
Buitenlandse Zaken, Algemene Zaken, Justitie en Defensie.
24 november 1961.

OCBTENDBESPREKINQ op maandag 2? noveaber 19&1

Aanwezig: J£»BVlf - PB^JVD - HjJAZT- H^B-'- IjU«r - JM*"*- KB/ft"- KB^lf Afwezig : ———

Morgen on 15.^5 uur zal het concept van Admiraal Kist over de samenwerking
met de militaire diensten
worden besproken. Vandaag
nog zal het oommentaar van H.C hierop worden rondgestuurd.
Aanwezig sullen zijns H.BYD, PH.BVD, KB/Q2, H.C, PH.C, R.V
Op 7 dec ember na de ochtendvergadering zal de bespr eking over de taakverdeling tussen H.BVD en PH.BVD
plaatsvinden , in plaata
van de oorspronkelijk vaatgestelde datum van 30 november.
KB/N deelt mede, dat het Centrum met een delegatie van 5 naar Moskou gaat

H.C las in De Volkgkraut, dat een correspondent een onderhoud heeft gehad
met Salan in Algiers
H.B meent te weten dat De Volkskrant een combinatie heeft met de Figaro
- er is een goede kans dat het een journalist van de Figaro is, die het
interview heeft afgenomen.
PH.BVD heeft in De Waarheid de tekst van de verklaring van de CPN en PKI
nagelezen en vindt hierin minder sterk dan door H.B werd voorgesteld dat
de CPN in geval van een conflict alle hulp en steuu aan de Indonesische
zaak toezegt. Zoals het er staat, is er niet uit op te maken dat de Parti3
in geval van oorlog tot handelingen zal overgaan, die haar met de strafrechter in aanraking zullen brengen*
H.B wijst er op, dat de verklaring begint met prijzende woorden aan het
adres van de CPN naar aanleiding van de werkstaking van de Nederlandse
havenarbeiders in 19^6, toen troepen naar Indonesie werden gezonden. H.B gelooft dat de hulpverlening door de CPN in het conflict Nieuw-Quinea op hetzelfde terrein zal liggen, namelijk stakingen, waarmee het dus een zaak van
0.0. en V. en niet Justitie is.
PH.BVD gelooft, dat stakingen met de bedoeling troepenuitzending te verhinderen, wel degelijk hulp aan de vijand is en dus strafbaar.
Men zegt, dat de regering in 1946 niet is opgetreden en dat niet over een
strafbaar feit is gesproken.
PH.BVD gelooft niettemin, dat wij ons moeten beraden in hoeverre wij er de
aandacht op moeten vestigen dat deze stakingen kunnen plaatsvinden en de
competente autoriteiten naar hun standpunt moeten vragen.
H.B is het hier mee eens, maar vestigt er de aandacht op dat hoewel blijkens
deze verklaring de communisten beslist de straat op zullen gaan, hij zich
daar niet erg druk over maakt, omdat zij niet zoveel kunnen. Zij zullen zelf
het kind van de rekening worden.
H.BVD heeft vrijdag getracht Minister Toxopeus te bereiken om hem op de
hoogte te brengen van het onderhoud dat hij met
ging hebben.
Minister Toxopeus was echter onbereikbaar, zat van 10 tot 19 uur in de
- Ministerraad -
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Ministerraad-vergadering en ook de Secretaris-Qeneraal bleef buiten one bereik. H.KAZ aoest 's aiddage bij de heer
zijn en heeft een notitie
van H.BVD ten behoeve Tan sinister Toxopeus overhandigd.

2? november 1961*

OCHTENDBESPREKING op dins dag 28 november 1961

Aanwezig:
Afwezig s -----

H.D heeft voor zich een courantenartikel uit de Nieuwe Limburger, over alle
antecedentenonderzoekendie de B.V.D. doct, zd vel«, dat het aantal mensen dat
hierbij betrokken is, op een divisie wordt geschat. Het artikel eindigt met
een pleidooi alleen "echte JAgers" toe te laten, i.e. de onderzoeken te
laten verrichten door eryaren politiemensen.
H.BVD krijgt het artikel.

o
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28 november 1961.

,O

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 29 november 1961

Aanwezig: H.B¥D _ PH.BVl) _ H.KAZ -^^B - H.C - PH.D - KB/tf^ - KB/IT- H.JC/CH
Afwezig : —--

H.BVD zegt tegen H.C dat hem gebleken is dat het vonnis van
maandea bij CR was ter bestudering.

al deze

o
H.C vestigt de aandacht op de desertie Tan de Oost-Duitser MAENHEL
', chef bureau Anerika van het MFS.
KB/Q2 zegt, dat wij zeker al drie naanden van deze zaak afweten. Hlj heeft
er een verhaal over gelezen, naar hij meent in Honatsberichte
•

H.B leest een en ander uit het desbetreffende artikel in De Volkskrant voor.
H.B vestigt de aandacht op het jubileum van de Nederlandse Vrouwen Bond. Er
is een boodschap uitgewisseld met de Indonesische Vrouwen Bond, waarbij de
kreten uit de recente resolutie zijn nagepapegaaid, terwijl
de historische woorden spreekt: "Luns c.s. kunnen wikken, maar wij zullen
beschikken".
PH.D doet mededeling van het bezoek van H.D bij de heer
on te spreken over de twee vragen in het voorlopig verslag begroting Buitenlandse
Zaken
• Het antwoord bleek reeds in concept gereed te
zijn* Dit is bijzonder rustig gehouden en komt er op neer dat men zich het
gevaar bewust is, dat men over apparatuur beschikt, maar dat men over de resultaten hiervan in het openbaar in de Kamer niets wenst mede te delen.
Overigens ziet PH.D, dat het wel eens zou kunnen betekenen, dat er vorig
jaar iets over gezegd is, omdat in de vraag staat: "Zijn er in de loop van
het jaar wederom microfoons ontdekt?".
De heer
had gezegd van mening te zijn dat
: ons op de hoogte
zou stellen - hij begreep goed dat H.D kwam en dat wij wilden weten wat er
op de vragen geantwoord werd.
29 november 1961•
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,awezigi B

H.B vertle van de reoeptiea tegelijkertijd van Albania* en Joego-Slaviij in Moskou
bleef de eerate receppie onbezocht door Euasen en Satellieten, tealjl dit in
Peking van de Joego-alaviache reoeptie gezagd kon worden.
H.KAZ meldt een novum in de aabtelijke verhoudingen, nl. dat minister Toxopeus
Jhr.
per 1/12 heeft benoemd, terwijl hij bij Defensie nog
niet is ontslagen.
heeft een brief gescoreven aan Binnenlandse Zaken,
waarin hij apreekt over de hem gebleken diaorepantie tussen BVD personeel en de
overeenkomstige militaira inliohtingenmensen t.a.v. de salariSring. . varzoekt
een vergelijkend mm* functie onderzoek. Ten slotte verzoekt hij geen besprekingen over deze kweaties te openen c.q.. voort te zetten.
H.KAZ vindt het een anprettige ontwikkeling en met name voor
, die
buiten onze deuren heeft gehouden, kan het moeilijk worden. H.KAZ wil
de heren verzoeken het mat de promotievooratellen een beatje rustig aan ta willen doen, zodat wij het dapartament geen stok in handen gevan waarmee za ona
kunnen alaan.
H.BVD zal kolonel
opballan. Verdar moetan wij afwaohten.

H.C heeft ale inleiding op het geaprek met Kist met
geaproken.
was het helemaaL niet eena met het stuk van Kist. Hij vond dat ze er niet veel
mee opschoten en ook kolonel
stond er onverachillig tegenover, vond dat
er helemaal geen statuut nodig was, want hij kan zo goedmet H.BTD overweg kon.
zei beat tevreden te zijn met het statuut en zelfa te gel oven, dat ala
dit zou komen te vervallen, de militairen niet automatiaoh in hun oude fouten
zouden terugvallen, tenzij een volgende generaal natuurlijk andere orders zou
gaan geven.
H.BVD leest de vergadering voor hetgeen hij in antwoordop het concept van Kiat
heeft opgesteld en vraagt om oommentastr.
^.C, H.B en PH.D suggereren enkele wijzigingeu, die H.BVD in de tekst aanbrengt.
u.BVD wil het stuk bij zich hebben, maar het niet voorlezen en ook niet achterlaten. Hij wil alleen zeggen wat er in staat,ook de minder prettige waarheden
voor Kiat, die niet te omzeilen zijn.
H.EAZ en H.B vragen of dan verachillende punten niet beter kunnen worden weggelaten in de uiteindelijke tekst, die Kist op zijn eventueel verzoek zou krijgen,
punten die een enigazins emotionele atrekking hebben.
H.BVD zou dit kunnendoen, hij zou in dat geval het stuk toch omwerken»omdat hij
de reactie van Kiat er dan in wil verdisconteren.
30 november 1961.

