
OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2 januari 1962

Aanwezig: E^f6 - PB>BVD - H.gA*"'- H^B* - E/C- PH.IT - B^*"- ^B/G - KB^IP
H.K/CBV

Afwezig :

H.B ziet nu ook in De Waarheid, hetgeen KB/N reeds vorige week signaleerde,
dat de CPN zich tot de PSP heeft gewend met een brief van 19 december om tt
gezamenlijke actie te komen in de Tweede Kamer.

E.B vestigt verder de aandacht op het feit dat de Conununistische Partij vai
Noord-Vietnam zich met een verklaring achter de CPSU heeft gesteld.

PH.BVD heeft dezer dagen in de courant gelezen, dat de Bechtbank in Maas-
tricht in hoger beroep heeft uitgemaakt, dat de contrdle door de marechauss
aan de Beneluxgrens niet geoorloofd is* De marechaussee had een man aange-
houden, hetgeen niet rechtmatig werd geoordeeld. De man had geweigerd zijn
te tonen.
PH.BVD stelt voor het vonnis op te vragen, daar dit voor one een belangrijt
uitspraak is, daar juist een zekere tendenz viel te bespeuren dat men in dj
opzicht met de liberalisatie wel eens wat te ver gegaan kon zijn*

2 januari 1962.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 3 januari 1962

Aanwezig: Ht%4T> - PE^Sltf^ - H^JHrZ -

Afwezig :

H.B ziet in De Waarheid dat de PSP zich in principe heeft geschaard achtez
de inhoud van de motie van de CPN. Of dit wil zeggen dat zij de motie ook
ondertekend heeft, is niet uit het bericht te lezen.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 4 .ianuari 1962

Aanwezigt Ĥ ffTO - PIÛ Hf - 5̂ 6*̂ - ystf'-J^tf^JSkfti^Jfrti'- jpft- KB/lf - H.jt/t5

H.B least uit de Volkskrant een bericht voor over de overgelopen Baits
spion Griinther M&nnel. Deze heeft medegedeeld dat leden van de Oost-
Duitse spionagegroep zich als huispersoneel wisten in te dringen in de
ambassades te Bonn van de 7.8., Groot-Brittannie en Frankijk. De Oost-
Duitse regering zou 14.000 agenten in dienst hebben, waarran er 3.000
in Oost- en West-Berlijn opereren.

De motie over Nieuw-*»uinea, die de C.P.N. samen met de P.S.P. vilde
indienen, is niet doorgegaan omdat de vijf stemmen niet zijn gehaald
wegens ziekte van de heer ran de P.S.P.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 januari 1962

Aanwezig: H.BVD -
E.K/eE

Afwezig : — —

H.B ziet in De Waarheid dat Paul de Groot, Marcus BakkezL, Cor Borst en
Annie Averink bij de viering van de verjaardag van het Cuba van TJSBtro zi;
geweest. Bit* is de eerste maal.

De Volkskrant meldt, dat Marcus Bakker eindelijk Stalin heeft "laten vall«
in de Tweed* Kaner.

5 januari 1962.



OCHTENDBESPBEKINa op maandag 8 januari 1962

., . ...,, J S
Aanwezig: H^BTO - PH^SVl) - H.£*2 - B^B - !*&•£& ~ ̂ D~ H^E""- KJ/G _ KB/H -

,-tf^^ _ _ _ ^̂  ^^ r '' ^^ ^^ jr ^p
U ̂l̂ p̂*t*H

Afwezig :

H.B wil vermelden uit de redevoering Tan Paul de Groot, dat hij zegt dat

Cuba net dertiende lid is in de familie der socialistische staten.

H.B kan zich niet voorstellen dat Paul dit op eigen gezag zou zeggen.

Verder legt De Groot nogal de nadruk op de overeenkomst tussen de CPN en

de PKI. Hij roept de socialisten op om samen met hen te staken, teneinde

het oorlogsgeweld in Nleuw-Guinea onmogelijk te oaken.

8 januari 1962.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 9 januari 1962

. j* >
Aanwezig: H«̂ TO - PH.BVD _ H.JCAZ'- R/B - Jp€T"- Z^Sr - EJE- K̂ /G -

Afwezig : —

Op vraag van H.BVD licht KB/N zijn toe en zegt dat tot nu toe
alleen gegevens bekend zijn over de te nemen actie in totaal. Nadere aan-
duiding welk KUi~personeel dit betreft ontbreekt nog*

H.B refereert aan een artikel in De Waarheid van Paul de Groot, waarin dez
stelt dat bepaalde Haagse kringen andere onderhandelaars met Indonesie voo:
staan.

H.D vraagt toestemming om het KB/N dagrapport bij de K.L.M. te exploiteren,
KB/N deelt mede, dat het volledige rapport reeds de dienst is ingestuurd,
zodat D hiermee zal kunnen werken.

i

9 januari 1962.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 10 januari 1962

Aanwezig: Ĥ BVlT - PĤ JBvl) - RJ&- "Z.JC- H.D - ̂<E- O/G - K21/N - HjJt/CH - H.

Afwezig :

H.B ziet in De Volkskrant, dat in de Kamer bekend is gemaakt dat de regering
voorbereidingen heeft getroffen om in bijzondere ometandighedefi bomvrije
noodzetels in de provincie te betrekken.
H.D merkt op, dat nu veel zaken gederubriceerd kunnen worden daar deze kat r
nit de zak is.
KB/G herinnert zich dat destijds bijzondere belangstelling had voor
evacuatie-instructies van de Coamissarissen der Koningin, daar de Ruesen uii
de gedragingen der Commissarissen conclusies van early warning zouden kunner
trekken.

H.B ziet in De Waarheid een gossip artikeltje betreffende het bezoek van
enige ministers aan de Antillen. Onder de bezoekers wordt ook genoemd profee
sor Beel "die op de nominatie staat".
Volgt een kort gesprek over het voorgenomen bezoek.

Hierna wordt nog gesproken over de maatregel tegen het West-Duitse weekblad
"Quick". Men acht de wetsartikelen waarop deze censuurmaatregel is gegrond
nogal opmerkelijk.
Deze artikelen spreken namelijk over staatsgeheimen en valse staatsgeheimen,

10 januari 1962



OCHTENDBESPSEKING op donderdag 11 januari 1962

Aanwezig: EyBVQ - PE~£VV - H.J&AZ - H/B - E*C - fi^D -
H Yj/r*TJ ' ' ' -~"^• 6t/\jn.

Afwezig : —

H.B ziet in de Volkskrant dat Mr. Veling, H.M. Tijdelijk Zaakgelastigde i
Peking, mede dank zij de feilloze medewerking van de Chinese autoriteiten
in twee dagen van Peking naar Nederland is vervoerd*

Verder meldt de Volkskrant, dat van Sportbelangen in de Amsterd
se fiaad opgegaan is in de P.S.P.

- 2 -



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 12 januari 1962.

Aanwezig: PJU^VD - HJtlfz - H/B - ?<C - H/D - H<X~ WG - O/ff - H.K^CH
Afwezig : H^»fD S -f / f /

Naar aanleiding van het artlkel in het Duitse gelllustreerde blad Quick,
komt de vraag naar voren in hoeverre Justitie nog achter de extensieve in-
terpretatie van het Wetboek van Strafrecht staat, nl« dat het in handen k:
gen van geheimen van bondgenoten ook onder artikel 98 valt.



OCHTENDBESPREKING op maandag 15 januari 1962,

Aanwezig: H.Bm,'- PHjrfVD - H.K^tZ - tt^B - KJC - H^D - H/E - KB/G - Kl/N -
H.I£CH / / S f ' ' 7 ^

Afwezig : —

KB/N doet mededeling van een helaas mogelijk mislukte volgactie, die ons
een contact van de CPN op hoog niveau had kunnen brengen,
Paul de Groot is overspannen en schijnt zich volkomen rustig te moeten
houden.

H»B ziet in de Volkskrant dat de Tsjechische diplomaat MUNZAR uit Wenen i
Bonn asiel heeft gevraagd. Munzar is fel Stalinist en heeft Albanie en
China verdedigd, waarna hij naar Praag is teruggeroepen. Volgens de Volks
krant kunnen meer dergelijke asielaanvragen verwacht worden.

H.B wijst op een scheldartikel in De Waarheid getiteld: "Een kijkje bij
Gortzak's ruine", waaruit men gevoegelijk kan concluderen dat de CPN denk
dat de SWP aan de verkiezingen zal deelnemen.



OCHTENDBESPSEKINS op dinsdag 16 .ianuari 1962.

Aanwezig: H - K.VAZ - Xfi - HyC - H/D - H^E -
/ ^

Afwezig : —

H.B deelt mede,
terug zal zijn,
tillen.

d, it
oyi

hij vandaag met vacantie vertrekt en op 30 januari we
dan op 2 februari te vertrekken naar de Nederlandse An

H.BVD vertelt, da
in de wateren van
en H.K/CH heeft
raeer gehoord. Dit
aldus H.BVD.

hij gisterenavond n.a.v. het treffen van oorlogeschepe
Nieuw Guinea, contact heeft opgenomen met Mr*

g^waarschuwd. Van de heer heeft hij verder niet
lijkt een uitstekende test wat de Ambonnezen zullen doe

- 2 -



- 2 -

H.K/CH deelt mede, dat bericht is ontvangen dat vijf indonesiers recht-
streeks uit Brussel naar Londen zijn teruggekeerd. Deze berg heeft due eei
muis gebaard*
H.K/CH spreekt in dit verband over het bericht in het Vrije Volk volgens
hetwelk in Brussel semi-officiele besprekingen zouden zijn gevoerd met in-
done sische autoriteiten* Hieraan nam o.a. deel de indonesische ambassadeui
in Bonn. Buitenlandse Zaken had als coramentaar, dat haar niets bekend is*
Het is mogelijk dat er een conferentie in Brussel heeft plaatsgevonden vaz
indonesische diplomaten in West-Europa, aldus H.K/CH*

H.B leest het REUTER bericht voor over de uitlatingen van minister Rusk
over de verandering die in het Kremlin op til zou zijn. Wat er gaande was.
zou volgens Rusk iets te maken hebben met de verschillen van mening tussei
de S.U. en communistisch China. Verder meende Rusk dat de S.U. te kampen
heeft met gebrek aan kapitaal en moeite heeft om de militaire uitgaven te
bekostigen*

16 januari 1962.



OCM-.fjsHDBESPitKK.IlfG op woeaadag 17 januari 1962>

Aaaweslg: H^D - VEJrffm E,Jt*£'-p& - ttXf - H/D - H/fi- KB/02 - O/H

J / fAfwesig t H^JC/CH

H.D heeft voor sich de Menorie Taa Antwoord Begroting Algeaene Zaken waar-

uit blijkt dat een Vaste Coaaiasie CIviele Verdedlging uit d* Tweed* Kane:

la ingesteld.

H.D Testlgt er de aaadacht op, dat dese Taste coaaissie een aader karaktej

zal krijgen dan aadere vaste comissies, in zOTerre dat zij te maken sal

krijgen set vrijwel alle Mlnieteries* H.D leest een passage voor, waarin

dlt de Kaaer la duldelljke ternen wordt uiteengeset*

Je krijgt dus een soort parlement in net parlement, aldus H.D.

Wat oas betreft Is er een mogelijkheid dat dese vaste Coamissie sich zal

gaan beaoeien net de kwestie Tan de Znwendlge Veiligheid en •

In dit Terband komt men te spreken over de mogelijkheid dat cosnunlsten

deel sullen uitaaken Tan dese Taste comnlssie en H.BVD -rraagt H.D of hij

bij Algeaene Zaken wil inforneẑ en naar de saaenstelling Tan de coamissie.

Verder blijkt uit de Meaorie Tan Antwoord, dat wij er rekeniag aee sullen

moetea houden, dat bij toekoastige oefeningen la het kader Tan de Ci-riele

Verdedlgiag, de Qeveenten aeer naar Toren sullen koaen ala aedeapelers.

Eler doet de Traag sieh Toor wat Toor eoasequenties dit op ons gebied sal

hebben, aldus H.D.

1? januari 1962.



op donderda 18 januari 1962«

Aanwezig: H.BfD - PBV^flfTl - H.K^Z - PH<3 - H^C - HyC - Byfe - KB/62 -

Afwesig : H.K/CH / ^

Da Volkakrant meldt dat communistischa kringen in Wenen MolotoT niet meer
terugTerwachten na da aanval die da Prawda op ha* haaft gedaan* Molotor
schijnt ovarigens nog steeds aan starka poeitie in ta nenen doordat er aan
sodanlf rarset tagan da rreedEaaa coexistentie-politick van Kroestsjow is,
dat hij rustig in Moakou kan bliJTan als woordToardar Tan dit Target*

Matron* , xieh baroapanda op "zeteldiefstal" door da S,W.P.( haaft g
daan gekragan, dat in da Prorinciale Statan Tan Noord-Bolland Mr*
niet meer mag eprakan Tan "da groap Wagenaar" an "da groap Da Groot1*, aaar
laatstgenoemde net da C.P.H, moat Tereenxelvigen.
Wagenaar haaft hierop garaagaard mat aan schaldkaitonnadat Tooral aan het
adras Tan Paul da Qrootv

PH.B rertelt dat Da Volkskrant barieht dat twee indonesiers in Mederland
zijn gawaast an om wapans hebben gaTraagd omdat sij batrokkan zouden sijn
bij het yerset tagan Soakarno* Aan hun rerzoek is gaen gehoor gegeTen en d
mogelijkheid Tan provocatia ward niat uitgesloten.

Minister Beerman haaft persoonlijk zijn Tarontsehuldigingan aangebodan aaa
hat Baadslid Tan Finsterwolda, omdat zijn eis tot Terwijdering uit
da Baad we gens 3 Taroordalingan blaek te berustan op aehtaraf onjviist gabl
kan inliehtingen*
Man Tindt dit wal haal slordig, maar is teveno blij dat Da Waarheid niat d
BVD noemt als Isreranciar Tan da inliehtingen aan da minister.

- 2 -



OCHTEHDBESPREPHg OP Tri.ldag 19 januari 1962.

Aanwazig i E^BTO - PH^BfD - H^dz - JB?B - E/C - HyB - H^B - WO - 1̂ /H
".i/raH

Afwacig : ~

PH.B ziet dat Da Waarhaid Inaiauaart dat •inistar Luna contact heaft gab
mat Indonaaiara van da "contra-rerolutia" in Ganava*

PH,B Teatigt rardar da aandacht op da bijaankoaat mat gealotan dauran in
Moskou ran vala partijfunctionariaaan uit da gahala Sowjat Unie.

H.D haaft bij Alga«ana Zakan gainforvaard naar da aamanatailing van da
Vast* Cpaaisaia Yoer da Civiala Yardadiginf an haaft da lijat namen voor
zich*
Da cottoiasia baataat uit 15 l«dant waarondar Marcus Bakkar*

PH.B daalt mada, dat ingavolga bat rarzoak Tan H.BVD, ona bat Jaar-
varalag baaft toagaatuurd, ovar da coaununiatiacba partij ran Zwitaarland,
Dit is intaraaaanta lactuur*

- 2 -



op aaandag 22 januari

Aanwezig: UJtti) - PH^WD - H.KAC - P^B - H/C - H^C - ^B - KB/6

H.K/A/H '

Afwezig : —

H.D heeft voor zich een stuk van de "Conaisslon d« 1*Industrie «t du
Goani«rc«Mt Tan d« Union Eeonovlqu* Benelux.
De werkgro«p nApproTisionn«M*nt en temps de crise" koat tot de eonelusle,
dat alle leden van de werkgroep gescreened (COSMIC) zouden aoeten zijn.
Verder wordt gesproken over een aantal zaken die de revue zouden noeten p
seren* Het blljkt dat zij zieh daarbij zouden willen baseren op het NATO-
stelsel.
Tenslotte willen zij sleutelpuntenlijsten tussen de drie landen gaan uit-
wisselen en H.D ziet aankoaen dat de «ooi* opstelling van DPB aan onze
Benelux-partners gestuurd zal aoeten worden*
H.D vraagt zich af, of wij langzaaerhand niet «eer aoeten samen gaan Met
veiligheidsdiensten en aan de andero kant ons vat aeer Bet de beveiliging
gaan benoeien* Op dit terrain hebben wij vroeger nooit iets gedaan, maar
blijkt wel iets naar voren te koaen aan beveiligingsobjecten.
H.BVD vraagt of H.D het stuk reeds aan KA.2 heeft gegeven, die er nl. mee
bezig is (not. 7 en 8 december 1961).
H.D had hier nog geen gelegenheid toe en overhandigt desgevraagd het stuk
aan H.BVD.

22 januari 1962.



OCHTBHDBESPBEKIHQ op dlnadag 25 januari 1962«

Aanwezigs H^TD - PUTO - H^UST- PR& -

Afwvcig t «—

PH,B le«st ult de Volkskrant h«t bericht voor Tan een Alban«es vliegtulg d
bo Ten Oost-Duitsland paxflatten haeft uitgeworpen, waarin Kroeatsjov e.s*
wordt aangevallen.
Hen houdt dit TOOT een Aaerikaanae stunt*

23 Januari 1962.



OCHTENDBESPBEKIHQ OP woensdag 2k januari 1962*

Aanwezig

Afwecig : —

: H-BTO - PH^D * EMa - tptf - BjV-Jr&~ E^ - KB/G - KB/K -

HJE/CH

De Waarheid meldt, dat Fidel Castro reeds nu uitnodigingen laneeert roor I

rolgende Wereld Jeugd Festival, dat dan in 1964 in Cuba gehouden sou noet<

worden*

H.D aenoreert de uitnodiging Tan de heer roor een

exoursie naar de atoomreactor in Petten.

Op rraag H.BVD zegt H.D dat hij zieh Tooratelt dat ongeveer twee dozijn p<

sonen van de partij kunnen eijn. Bet progranna sal «.i» vorden aangepast

aan het nireau van de besoekers*

PH.BVD eal graag van de ttitnodiging gebrulk aaken en stelt zich voor dat

een aantal afdelingshoofden eveneens geZnteresseerd is*

H.BVD zegt, dat H.D aan kan antwoorden dat de dienstleiding ran de

partij sal zijn*

januari 1962.



OCHTENDBES PEEKING op dondfrdag 25 januari 1962

Aanwazig:

Afwezig i
- O/̂ 2 -

25 januari 1962.



OCHTENDBESPHEKIHQ op vrijdag 26 januari 1962,

Aanwazig: B^gTO - PEx*TO - ffXAZ - EM -^C - E^D- Hyfi - K*<0 - M/M -

H>
s —

H.B7D Terlaat d« Yergadering.

In "D« laarheld** wordt gewag gemaakt van -raise oproepen inzake de morg«n
te houden vredeaeonferantl«*

- 2 -



- 2 -

PH.BYD d«elt made dat hlj a.a. aaaadag t/» wo«aadag thuia sal zijnj hlj ie
BO nodlg, wel t« bereiken.

26 janxiari 1962*



»»«"dag 29 j*nuarl 1962»

Aanwesigs

Afwesig s

- HJrftz - PJKB - ETC - H/b - Ê l ̂Q - U^T - H.

PH.B doet mededellngen over de wijse vaarop Paul de Qroot sijn kwaal uit-
buit ter veerdere glorie van heneelf en'erentueel om af te fconen van zijn
baantje van algemeen-secretaria C.P.N,

PH.B beeft gelezen, dat 10 Aaerikaanse radiostations een week lang comaen
taarloos de Russische prograoma's sullen relayeren, In Engelse tekst.

29 januari 1962.



OCHTENDBESPREKDiG op dlnadag 3O januari 1962.

Aanweeig:
Afveeig s

* ».*^*m***»**m **ff ^m^***m*****+m± _^rW *l̂ î ^T *••*• •* • ̂ ^^*W »

RyP*f- •^ef-^^ ^tf*~ SrfE- KB/02 - 0̂ »

- a^/cH ' <

PH.B Testigt de aaadaeht op de volgend* b«richt«n in D« Waarh«id:

Er komt ««n werk la 3 delen van Theun d« Vries over de februari-staking.

D« CPN is d« Terkiezingscampagne begonnen in de courant.

- 2 -



- 2 -

Da nieuwa Vradesbewaging is opgericht, Er eijn 33 la<
verkozen.
KB/K zagt: alleaaal eoaaunisten.

Da Nedarlandsa ragaring he*ft gawaigard aen bijdrage ta leraran aan hat
Auschwitz Monument an Da Waarhaid stelt in dit rerband, dat hat noodzakali
is dat da ragaring da neo-nazibeweging HINAQ gaat verbieden.

H.KAZ heaft zieh gisterenaYond gaargard aan da radio-ultzending van da P.S
voornamalijk gericht tagan hat lagar an da rakbonden* Da wijze waarop dit
gebeurt, is zaar listig an daee propaganda is z.i. vaal gavaarlijkar dan d
van da C.P.N.
H.C daalt nada, dat hat contact Tan da P.S.P. aat da coamunistischa lagati
an 8.A. kalm doorgaat an rastigt ar da aandacht op, dat volgans
da P.S.P. an aanTarwanta vradasgroaparingan real intarassantar zijn oat op
te werkan, dan da Nadarlandsa coumnistischa partij.

H,D las in da courant, dat Frits Philips Toor da buitanlandsa parsvaranigi
ean varhaal haaft gahoudan orar handal aat Rusland, waartagan hij waarsehu
da en stelde dat daze handalaran Chroastsjaw in da kaart spelan.
Hlarna ward hat woord gageyen aan merrouw Philips* die sprak over Caux an
da Morale Herbewapening als da anige raaedia tagan hat coaaunic

3O januari 1962.



OCHTJSMDBESPREKIHQ op woenadag 31 Januarl 1962.

Aanwesigt Ejrfb - H jiz - PttrfB - H/f - adf - HE - KJ^G - O^T
ji ^_^_^ —, * Tinjfiin • i w ^rafeu ^ » •Afwezig : PflCBVD - H.

H.C heeft een brief Tan d« Wageningse Studenten Raad, waarin wordt med«-
ged«eld dat ««n delegatie sal d«eln«aen aan een jaarlijks landbouweongrea
in West-Berlijn* Tot dusrerre benocht de delegatie dan ook altijd Oost-
Berlijn, naar nu vraagt men of dit geen moeilijkheden kan opleveren roor
verkrijging van een viaua voor de V.S..
Na diseuaaie wordt bealoten dat H.C de Studentenraad sal opbellen met bet
advies zich te wenden tot de korpacommandant van de Gemeentepolitie in
Wageningen, alsm*»de deze korpacommandant zal verwittigen van het hem te w
ten etaande bezoek. Aan de atudenten ware te adviaeren, dat sij zich rech
atreeka tot de Amerlkanen moeten wenden*

PE.B veatigt de aandaeht op de peraberichten over Molotov, die niet meer :
Wenen zal terugkeren*

31 januari 1962*


