
OCHTENDBESPREKIMQ op dond^rdatg 1 ftbruari 1962.

H

"Afwecig t H

.BTD - PH^D - E^B - Ŝ U - E 5̂ - J^B - KB/G

"CX ^? ^JAZ - KB^I -
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H.BVD daelt nada, dat ganaraal sal aftradan wagaas baraUcaa Tan da
paaaioaagarachtigda laaftijd.
H.E haaft gehoord, dat hij wordt opgavolgd door da ganaraal Tan da Luehtva
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PH.B7D deelt m«de, dat is bekcnd geworden, dat d*
zal deelnemen aan de Terki«£±ngen van de ProvdLneiale Staten, waarschijnlljli
van Noord-Holland*
PH.BVD vraagt aan PH.B na t« willen gaan ho« d« kiesd«ler is*

1 f«bruari 1962.



OCHTEHDBESPREKIHg op vrijdag 2 fabruari 1962.

Aanwezigt HJlvD - PEjSfo - RJOZ - B^Tfl - H*<J -^^Ku - IKE - j£X"i - KB/H -

Afwezig i ~

PH,B heeft de kiesdelers nagegaan voor d« Qen««nt«raad Aasterdaa «n de Pi
rLnclal* 3taten ran Noord-Holland.
Voor de gameeateraadaTerki«zlng«n bedraagt deze 11.000* D« CPH h«eft 6 et
tela van de 45*
Voor de Yerkiezingen voor de ProTinoiale Staten is de kiesdeler 1*t,000« V
de 77 zetels hebben de ooxmunisten er 8, waarran 2 door de SIP worden bet

PH.B vestigt er de aandaeht op, dat de Minister-President fan Mongolia «1
heeft gesehaard achter het standpunt van Chroestsjow. Hieraede wordt veez
eens bevestigd, dat de inTloed van China in Mongolie niet overheersend it

PH.B deelt aede, dat Der Spiegel de Westduitae Minister van Defensie,
Strauss, besehuldigt van eorruptie, op naar hun zeggen goed gedociwenteez
gegevens*

Marcus Bakker en Lankhorst (PSP) hebben vragen gesteld over de toelage aa
We sterling, aldus PE.B.
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OCHTEKDBESPREKIHq

Aanw»zig: - H,

thruari 1962* y

- HrfC - RrfD - HX* - 1O/Q - Ip^H •

Afw«sig :

PH.B licht de to* »«t te T«rt«llen dat d« h«r«n in Moakou
er e«n h«k*l aan h*bban Algaaa«n S«cretariss«n ran buitenlandse partijen
in hun eig«n land t* laten stvrven, onder net notto: MJ« «««t nooit wat
hij nog T«rt*ltM.

PH.B ziet dat D« Waarheid da lijsttr«kk*ra voor de T«rki«zing«n voor d«
Prorincial* Stat«n publiceert. V«rd«r ia n*n bagonnen met de herdenking
van de februari-staking. Zij starten nu aet een publikatie, waarbij de
kinderen Tan de toenaalige stakers voor het front koaen en Tertellen hoe
het alleaaal geweest is*

De Volkskrant veldt, dat Kirihio terug is in Nederland*
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H.D leest uit een cireulaire Tan de Yereniging Tan Marine Officieren afde-
ling Den fielder, Toor, dat "Ben zich geltdddg prijst de heer

., Toorheen BVD, bereid te hebben gevonden een Toordraeht te houden
orer •.*....."• Blijkbaar heeft een BVD-Terleden een zekere aantrekkings-
kraeht•

5 fttbruari 1962.



OCHTENDBESPREKIMO op dinadag 6 februari 1962,

Aanwezigt H.BTO - PBfBVD - H.KXZ - PHyB - H/T - HVD - HyB - KB/K -K̂  ̂  r / r ? /° y
Afwezig s —

PH.B heeft een rapport Tan de ID Utrecht, handelende OTer een bijeenkomst
in Oriebergen, bij Kerk en W«reldt als uitloper Tan de Chriatelijke Vrede
conferentie in Praag.
Aan deze conferentie sullen kerkelijke functionarissen uit Bualand, CSH,
Roemenie en Hongarije deelneaen*
PH.B vraagt of een dergelijke bijeenkoaat roor C van belang is*
H.C zou hoogstens geZnteresaeerd zijn te weten tot welke uitspraken deze
conferentie kont, maar gelooft dat men het contact op eichself niet mag e
kan rerhdlnderen.

De Waarheid slaat aan op de anonieme brieTen die twee Hagenaara hebben on
vangen, zogenaamd Tan de OAS. MDat de OAS OTer contaeten in Nederland be-
schikt, is buiten twijfel (HINAQ)" schrijft De Waarheid.
H.C Traagt of wij er iets aan moeten doen

en afgesproken wordt dat C zich in Terbinding zal stelle
met de Haagse politie om nadere gegeTens.

6 februari 1962.



OCHTEHDBESPREKIWG op woensdag 7 februari 1962.

Lg: H.B1
Afweslg : PH.J

X s j 7 _/ s s / v
Aanwesig: H.BVD - H«^AZ - PH^fl - H/C - PJuD - HyB - KB/G2 - KB/K - H.K^CI
A Jh_^.J _. * T*«T W««W^ * .A ^ *

PH,C en BFR waren giater«n bij de Stichting Ecologie en hadden aet de het
gesproken orar d« koaende conferentie in Driebergen ran K«

en Wereld, bleek hiervan te weten en vroeg of het aogeliji
was, dat hij in het vervolg Tan dergelijke besoeken of conferenties in kc
nia werd gesteld.
H.BVD zegt dat dit dan via KO aoet lopen.

H.C deelt aede, dat gisteren contact is opgenoaen met de Haagse
orer de dreigbrieven OAS (notulen gisteren).

H.KAZ deelt mede, dat op een advertentie roor "jonge intelligente medewer
kers" 350 brieven zijn gekoaen! Na een grote uitsoekerij, waarbij assiste
werd verleend door PH.B en BAB, sijn er 12 orergebleren, die roor een ge-
sprek sullen worden opgeroepen in de grote zaal van de Puist. Dit eerste
gesprek sullen PH.B en BAB samen met de beer houden* Het is moge-
lijk, dat in dit stcdtua voor speciale gerallen reeds een beroep sal worde
gedaan op een der afdelingshoofden* Na het eerste gesprek rolgt de psycho
logische test, waarna bij de tweede seleetie de afdelingahoofden meer in-
geschakeld sullen worden*
H.KAZ hoopt er een 3 tot 8 Ban uit te kunnen oyerhouden - die hij altijH
kan plaatsen en waarorer hij Tanmorgen met drs. gaat praten.
H.KAZ hoopt dat er iets uitkoat roor Terschillende doeleinden, bv. een m&
die een ailitaire of politionele inslag heeft, te laten opleiden in Apel-
doorn, zodat wij de kans hebben inspecteurs in onse dienst te krijgen,
anders dan uit Indonesie of gefrustreerd wegens proaotiebelenaeringen in
politiedienst. Eyentueel sou so iemand dan enige tijd bij een politie-
instantie gedetacheerd kunnen worden*
Verder sijn er bij de sollicitanten enkelen die nog studeren* H.KAZ orer-
weegt OM desulken voor halve dagen aan te stellen en ook te betalen*

H.BVD noeat in dit rerband het rolgende incident, foor de diploma-uitreik
van KO had H.KCP de korpschef van Zwijndrecht uitgenodigd, opdat dese ge-
tuige kon sijn van de succesvolle afloop van de cursus van een sijner ond
geschikten* De korpschef weigerde echter en weldra bleek, dat hij een wrol
tegen de BVD koesterde, oadat eerdergenoeade ondergeschikte in BVD-dienst
was overgegaan* H.KCP wist hier niets van en H.BVD versoekt dan ook in he
vervolg H.KCP van dergelijke gevallen in kennis te stellen* Wij hebben to
al de reputatie, dat wij cursussen organiseren en dan de mensen die door <
het beste beoordeeld worden, er uit pikken en aantrekken.

7 februari 1962.



OCHTEKDBESPREKINQ op dondardag 8 februari 1962,

Aanweeig: HJBVD - H.K4Z - PjKB - Rj€ * E/3 - E<1 -

Afwesig :

1 H.K/CH

PH,B T*atlgt «r 4« aandacht op dat Woroajllow, na d« b*l«diglng*n die hi^
Tan Chroestajow heeft moeten slikken, nu toch w««r eandidaat is geeteld i
de Oppersta Sowjet. Bit kan worden ultgelegd als nog *>ldoende kracht van
antipartijgroap•

PH.B OTerhandigt aan H.BVD een artikel uit de Mew York Times over de niei
set-up van CIA* PH.B leest e.e.a. uit dit intereasante artikel Toor.
H.BVD zal on een voor ona begrijpelijke interpretatie Tragen*

8 februari 1962.



OCHTBHDBBSPHEKIBQ op

Aanvezig: H.Bylf - PH>WD - HJrfZ - PH^fi - HyC - BL*B - HJT- KB/8 -' s~ r r * r rH.
S

Afwezig : —

PH.B restigt d« aandaeht op h«t f«it dat de vio«-pr«ai«r Tan d« CSR uit do
partij geatoten is« alsnede is T*rstot«n als parl*nentalidf «a ainister Tai
Binnenlandse Zak«n.

D« herd«nklng Tan d« fobruari-staking Is Taatgest«ld op sondag 25 fvbruari
T.Y.-kljkora worden opg«ro«p«n sich «r roor uit t« apr«k«a dat de orgaaisa-
tor en Tan de Staking voor de T.V. konen. De heer : Tan Oorlogadoc\ia«:
tatie KOU zieh slecht hebben gedragen in de oorlog*

9 februarl 1962.



OCHTENDBESPREKING op maandag 12 februari 1962

Aanwezig: E^gW,- PHJStTD - H.O^ - PH^3 - K*C - E/D - fyft - O/G - KB/rfl
i/*-y£r ^ s s s s r s /
s

Afwezig : ~

PH.B vestigt de aandacht op een uit Athene afkomstig bericht in De Volks-
krant, dat de ruzie tussen Albanie en Rusland o.a. het aspect van een
radio-oorlog heeft aangenomen.
Ruseische vrouwen getrouwd met Albanese staatsburgers zullen uit Albanie
worden uitgewezen op verdenking van spionage.

Er is een bedrijfsverkiezing geweest bij Piet Smit in Rotterdam, waar de
communisten een grote overwinning zouden hebben behaald, maar waar de dii
tie door de uitslagen niet bekend te maken, zich volgens De Waarheld, aar
geknoei zou schuldig maken.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 februari 1962

: H.BVD - PH^VD - KjtfZ - M<B - B^C - H^D - H^B -Aanwezig

H.JJ/CH ^

Afwezig : —

13 februari 1962.



OCHTENDBESPREK ING op woenedag 1*f febroari 1962.

Aanwezig: ̂vB̂ K- PH.OT - E^ffCz - PĤ B - E.C - Rjb - Ĥ - KB/̂ - KB/W2' -

HĴ CH * * f " '

Afwezig : —~

KB/N2 vertelt, Wim Hulst
moet nu een wdLnkelpand huren en daaj

In een reiabureau vestigen, dat behalve reizen naar IJ»G.-landen, ook enk<
reizen in Westelljke landen moet organiseren, zodat de coomunistische opz<
niet al te erident wordt.
N.U, en VEBNU blijven wel bestaan in net huidige pand.
KB/N2 noemt drie mogelijkheden ale yerklaring voor deze nieuwe opzet:

a) in net kader van meer uitwisseling tussen Oosten en West,

b) een verkapte manier om de C.P.N. geldelijk te steunen,

e) een dekmantel voor andere activiteiten.

Win Hulst zoekt nu een directeur voor het nieuwe reisbureau.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 15 februari 1962

Aanwezig: H.K.AZ - Prta,*- HJS' - TL<b - afE - KB/fiT"^ KB^/Jf - H.K/CT

Afwezig : H.BVI5 - P&/BVD

KB/N doet mededeling van een gisterenavond door H.KO gehouden lezing voor *
Amsterdams studentengezelschap, getiteld: "De plaats van de B.V.D. in de
Nederlandse samenleving". Het houden van een dergelijke lezing in deze omge
ving brengt het gevaar mee, dat zich leden van "PeriklnBrB" onder het gehoor
kunnen bevinden. /2*̂ «a-*
Volgens H.KAZ was de dienstleiding bekend met deze lezing en er is nagegaan
wie de aanwezigen zouden zijn.
KB/N zal zich net H.KO verstaan^,/.
Hierna volgt een gesprek over P-»rikjEes, de communistische, althans coamuniE
tisch sympathiserende, instelling van deze organisatie en het feit dat men
niet naar buiten treedt als communistische organisatie, doch dat het een
ieder, na het bijwonen van enkele Pojikles bijeenkomsten, duidelijk moet zi
dat het een extreem geze3^chap is.
KB/Q merkt nog op dat EerMfflte aanhangers wel enigszins vreemd opkijken dat
leden, ondanks hun jarenlange lidmaatschap, toch niet geweerd worden uit be
paalde betrekkingen (ECN Petten) of dat zij niet afgewezen worden voor een
USA visua.

PE.B leest in De Waarheid, dat de CPN in vier kiesdistrieten meer dan vroeg
met lijsten uitgekomen is. De CPN is verder bijzonder verheugd dat de SWP
niet aan de Statenverkiezingen zal deelnemen.

Verder ziet PH.B, dat Annie Averink gereageerd heeft op sinister Beerman's
uitlatingen in de Berate Kamer betreffende de BINAQ. Zij vindt een en andei
een schandaal en acht het KB van 19Mt voldoende on tegen deze fascistische
organisatie stappen te kunnen ondernemen,

Verder deelt PH.B mede, dat langs een deel van de Britse sector in Berlijn
door de Oost-Duitsers prikkeldraad-versperringen zijn aangelegd, die onder
hoogspanning gezet kunnen worden. Bl£3ktia»r betreft het hier een zwakke pic
in de "muur", waar nogal eens vluchtelingen doorheen kwamen.

H.KAZ is bij de heer geweest in verband met de jaarlijkse bevc
deringsvoorstellen. Als blijk van het voile vertrouwen dat de heer

. heeft, stipt H.KAZ aan, dat dit onderhoud slechts ongeveer twee uur hec
geduurd, terwijl het in vorige jaren wel op kon lopen tot vijftien uur. De
heer deelde mede, dat hij, nu H.KAZ beter inkijk in de Dienst
heeft dan vroeger, volkomen blind voer op onze voorstellen. Hij nam aan, de
alles in orde was. H.KAZ is uiteraard erkentelijk voor deze waardering, doc
dit vertrouwen houdt ook in dat dit hem een bijzondere verantwoordelijkheic
op de schouders legt. Wij moeten due niet met gevallen komen, waarbij wij c
kous op de kop zouden kunnen krijgen. Er zijn vroeger namelijk gevallen ge-
weest, waarbij achteraf bleek, dat de betrokkene toch niet geschikt was voc
de inmiddels geeffectueerde bevordering.
Hij verzoekt de aanwezigen om voorstellen om bevordering en ook om uitbrei-
ding dan ook zo volledig mogelijk bij hem in te dienen. Een voorstel tot ud
breiding moet wel volkomen verantwoord zijn, aangezien de kans om one aantc

- van -
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van 59? plaatsen vergroot te krijgen wel zeer gering is. Immere bij de laat
ste bespreking over de begroting heeft de minister gezegd, dat bet aantal
plaatsen in beginsel niet kan worden uitgebreid, alleen het natuurlijk accr
kregen wij er tot nu toe bij.
H.KAZ gtelt nogmaals met nadruk, dat wij het zeer gewaardeerde yertrouwen v
het ministerie bepaald niet zullen mogen beschamen.

/

15 februari 1962.



16 februari 1962.



OCHTENDBESPREKING op maandag 19 februari 1962

Aanwezig:

Afwezig :



- 2 -

H.D legt over het BEVEILIGINGSVOORSCHRIFT - II 1961, dat novenber vorig jae
in werking is getreden.

H.KAZ vraagt aandacht voor bet ruiateprobleem, dat nijpend begint te worden
en wel eens als rent zou kunnen gaan werken op onze werving. H.KAZ wil daarc
de afdelingshoofden verzoeken, positief mee te denken en t.a.v. door hen vc
gestelde uitbreidingen dan ook zelf met een voorstel te komen, hoe dit zou
kunnen worden opgevangen in eigen afdeling.
Als lichtend voorbeeld noemt H.KAZ de heer van ACD/P, die met een
voorstel is gekomen waardoor een aanzienlijke ruimtebesparing kon worden ve
kregen.

19 februari 1962.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 20 februari 1962

Aanwezig: B-jJBTO - PB^B^D - H.K^Z - PB*B - ijK'C - B^ZT - H^jf- KB^fl^ - KjJ/lf -

Afwezig :

PH,B zet de inaiddels door De Waarheid gepubliceerde achtergronden uiteen
van de knoeierijen bij de verkiezingen voor de ondernemingsraad bij
Piet Smit (notulen 12-2-1962).



OCHTENDBESPREKING op woensdag 21 februari 1962

^^ > ^
Aanwezig: Hx^VD - PHJ*7D - H^JHfZ - PH^S" - HX* - Tl^tf - HJB^- KB/G - KB/fl -

"H K^t?H l>'̂  ^^ ^^ ' "

Afwezig :

In aansluiting op de KB/N ,
deelt PH.B mede, dat in bet blad van de PKI een verklaring van Aidit is ge
publiceerd, dat alle communistische partijen van alle continenten de PKI
steun hebben toegezegd bij het verkrijgen van Nieuw-Guinea. Uitdrukkelijk
wordt erbij vermeld, dat hiertoe ook de Communietische Partij Nederland be
hoort.

PH.B ziet in De Volkskrant, dat de zaak bij de AFO in Hattern drie arresta-
ties heeft opgeleverd. Gesproken wordt over bedrijfespionage. Defensie-
geheimen zijn niet in het geding.

PH.B vermeldt een succesje voor de C.P.N. De minister van Defensie heeft
een dienstplichtig militair teruggeroepen uit Nieuw-Guinea, die debiel ble
te zijn. De communisten hadden een brief van deze jongen aan zijn moeder g
publiceerd, waaruit duidelijk bleek dat hij geestelijk achtergebleven was.

PH.BVD heeft gisteren de lezing van de heer van de fotoafdeling bij
gewoond. Hoewel de lezing te lang was, was zij interessant en PH.BVD vraag
zich af of het niet aardig zou zijn dat bepaalde contacten van de dienst c
eens beluisteren wat wij op dit gebied te bieden hebben.
H.D waarschuwt tegen hieruit mogelijk voortvloeiende moeilijkheden zoals d
ook zijn opgetreden na de anti-sabotage cursus, waar wij dus aan de ene ke
de verbindingeu wijs maken en aan de andere kant niet meer dan EHBO-dienst
van ze verlangen.
PH.BVD heeft verder de indruk gekregen dat ook in de B.V.D. zelf niet alti
voldoende begrip is voor de mogelijkheden van de fotoafdeling.

H.KAZ deelt mede, dat zich 125 mensen voor de lezing hebben opgegeven, het
geen betekent dat de heer dit k maal zal moeten herhalen.
H.KAZ zal H.FID zeggen dat de lezing wat bekort moet worden.
Men is het er over eens, dat het nut heeft dat de Marechaussee en de grote
I.D.'s eens komen luisteren, maar H.D beveelt aan eerst eens ons licht op
steken hoever men daar al is.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 22 februari 1962

Aanwezig: H.£*D - H^JClEz - P^di - Pp<€ - jj^ '- H^tf - KB/fr - KB/tf - H.K/6H

Afwezig :

Refererend aan het gesprek over de lezing van de heer van de Foto-
afdeling (notulen gisteren), wll H.BVD nog opmerken dat wij gezlen deze
technlek van de mogelijkheid van het gebrulken van loze einden films, alei
moeten zijn, daar wij kunnen verwachten dat de tegenstander deze techniek
zal toepassen.

Volgt een gesprek over het KB/N rapport, waarvan KB/N zegt dat het interei
sant is dat deze activiteiten onder auspicien van de Russen plaatsvinden t
dat er naast NU en VERNTJ nog een derde reisbureau zal worden ingeschakeld
Deze opzet kan zowel dienstig gemaakt worden aan subversieve activiteiten
als aan partijfinanciering.
Men is van oordeel dat, indien dit puur toeristisch streven van de Russen
zou zijn, het inschakelen van bestaande, goede reisbureaus, die dezelfde
faciliteiten zouden krijgen, een logischer stap zou lijken. Gezien de mog<
lijkheid van support is het zeker de moeite waard deze reisactiviteiten ii
de gaten te houden.

H.BVD doet mededeling van de commendabele activiteit van de commendant
Rijkspolitie te Water in Nijmegen - deze heeft gisteren telefonisch gemeli
dat een bootje van de Rijkspolitie te Water Leeuwarden, welke tijdelijk
onder hem ressorteert, van Den Oever naar Texel zou gaan, met aan boord
DEDOV en een firmant van de Fa. Keuzenkamp (grafmonumenten) en de heer

van de Oorlogsgravenstichting. had gevraagd of wij belang-
stelling hadden.
PE.C heeft een en ander uitgezocht en de heer hartelijk bedankt
voor zijn oplettendheid.
Gezieu de reden van de reis: het vernieuwen van Russische oorlogsgraven o;
Texel, bestaat geen specifieke BVD belangstelling.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2? februari 1962

Aanwezig: PH^Bflfo - H.$/fc2 - P&& - K^- TS^- B>^ - KB^ef£ - KB/ff - H.JJ/6H -

Afwezig :

PH.B vestigt de aandacht op een stuk in De Waarheid "Van Freischutz tot
Halewijn", waarin hernieuwd tegen de beurs aan Westerling tevelde wordt ge
trokken.

23 februari 1962.



ma. 26/2: geen ochtendbespreking.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2? februari 1962

Aanwezig: PH<1JVD - •&&&?- PjjX - Hy**-

Afwezig : H.jJVD

PH.B heeft een artikeltje uit de Duitse pers van 7 februari voor zich, wag
in wordt medegedeeld dat de personeelssterkte van het BfV met 2̂ 5 tot HOC
wordt opgevoerd, terwijl het budget tot 19£ miljoen wordt verhoogd. Zo
wordt de afdeling subversie met 40 man uitgebreid, aldus PH.B.

PH.B leest vergenoegd een schouderklopje van de Fransen over het maandovei
zicht van december 1961 voor, dat men zeer interessant heeft gevonden en
waarvan men een tweede exemplaar vraagt.
PH.BVD hoopt, dat dit niet betekent dat zij het eerste exemplaar kwijt zi;



OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 februari 1962

Aanwezig: PjJ/dfo - H.JE*̂ - F̂ B* - Ĥ -̂ BĤ  - JM̂ - KB/tf̂  - KB^- H.K/̂ H

Afwezig :

PH.BVD vertelt dat de mogelijkheid van toepasslng van de doodstraf in de
USSR is uitgebreid voor de volgende delicten: corruptie, geweldpleging teg<
over vrouwen, verzet tegen de politic*
Corruptie wordt genoemd een erfenis van net kapitalistische Westen, die oni
is nagelaten en dit delict is juist gericht tegen jongeren, die zich hierai
nog wel eens schuldig maken.
Hierna volgt een gesprek over de soorten nozems die men in Rusland aantref-

Het gesprek gaat nu over de moeilijkheid van inlichtingenwerk op de AntilL
daar in deze kleine gemeenschap, waar iedereen elkaar kent, men zich uit pi
verveling net iedereen en alles bemoeit.
Volgens H.B zouden informanten prima werk kunnen doen, doch de moeilijkhei'
hierbij zal het toepassen van de security worden. Hij schrijft, dat als hi'
een 20-tal mensen van het soort, waarmee hij gewend is bij de B.V.D. te we:
ken, gevonden kan worden, hij een prima dienst zou kunnen opzetten.

FH.D spreekt over de brief van de heer van het R.C.N. dd. 22-2-'6,
waarin deze H.BVD uitnodigt voor een bezoek met een 20-tal mensen

Hij wil PH.BVD voorleggen, hoe dit gezelschap ware in te dele:
Het wordt een excursie waarin de mogelijkheden van atoomenergie uiteengeze
zullen worden. Daarom is het wenselijk dat het gezelschap zo homogeen moge
lijk wordt.

Ĥ.D zal de heer opbellen en zeggen dat wij gaarne zullen komen e:
dat wij na terugkomst van H.BVD voor de vast te stellen datum contact op z
len nemen.


