OCHTENDBESPREKING op donderdag 1 maart 1962

Aanwezig: PH.^fl) - H.O* - ?XB - fyd - B^lf - H^T- KB/ST - K
Afwezig : HJJJftT

Er volgt een kort gesprek over het
van KB/N. De uitlatingen v
Paul de Groot, dat hij zich geheel uit het partijwerk wil terugtrekken,
acht KB/N een mogelijke tactiek om zich terug te laten halen. Dit is een
bekend trucje.
Zijn, mogelijk, medisch consult in Moskou heeft overigens niets te maken
met wantrouwen in de Nederlandse doktoren, daar hij destijds duidelijk g
steld heeft er niets voor te voelen in een Russisch ziekenhuis te worden
opgenomen.

PH.B leest in De Volkskrant, dat Ulbricht een onderhoud heeft gehad met
Chroestsjov. Hij zou nu terug zijn in Oost-Berlijn, zonder Russische toezeggingen betreffende een afzonderlijk vredesverdrag, doch wel met uitbr*
ding van economische steun,
Verder vermeldt De Volkskrant nog het volgende:
betreffende U2-Powers hebben de Amerikanen verklaard dat hij niet is nee:
geschoten, doch dat het vliegtuig na een ontploffing in de staart onbestuurbaar werd en dat Powers de vernietigingsapparatuur niet in werking
heeft kunnen stellen. Er schijnen in totaal negen U2's niet op de basis 1
zijn teruggekeerd. Bijzonderheden hierover ontbreken.
PH.BVD deelt mede, dat Mr.C.L.W.Fock benoemd zal worden tot Commissaris t
Koningin in de provincie Qroningen.

1 maart

1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 maart 1962

Aanwezig: PBVBVD - H.JH3 - PE^B _ Hxtf - IJ**) - JJ^-E - KB/ff''- KB/N Afwezig : 1

KB/N deelt mede, dat het nu definitief is dat Paul de Groot 9 maart a.s., di
nog voor de verkiezingen, naar Moskou gaat. Zijn lijfarts Hoekatra gaat een
week mee om zijn ziektebeeld te bespreken met Russische artsen.

KB/N vestigt de aandacht op de vervanging in de Tweede Kamer van
,
die volgens Paul de Groot teveel verburgerlijkt was en bovendien met zijn
71 jaren, te oud.
, die
ale zodanig zal opvolgen, sta
momenteel in hoog aanzien bij De Groot, maar dat zal na een jaar wel veranderd zijn, zoals gewoonlijk, aldus KB/N.

In dit verband komt men te spreken over de tegenstelling China/Warschau-pac
en PH.BVD vestigt de aandacht op een berichtje dat vanochtend in De Volkskrant stond, namelijk dat de Chinese uitzendingen in het Russisch nu wordeo
gestoord. Na Albauie zou dit dan de tweede bevriende mogendheid zijn, waarvan de radio-uitzendingen worden gestoord.

2 maart 1962*

OCHTENDBESPREKING op maandag 5 maart 1962

Aanwezig? P£*£vT> - H.JHCZ Afwezig :

PH.B toont een artikel in De Waarheid, waarin een brief van mevrouw GOLOEB
aan de redactie wordt verwerkt. Mevrouw Goloeb schrijft over de partijdigheid van de Nederlandse politic en de onbaatzuchtigheid van de Russische am
bassadeur.

5 maart

1962.

OCHTENDBESPBEKING op dinsdag 6 maart 1962

Aanwezig: PH.B»t> - H^jCz- PK'B - gx<f - Pp*if- I J / - KB/(f- K
Afwezig : H.BJffl

OCHTENDBESPREKING op woensdag 7 maart 1962

Aanwezig: PE-«VD - E.J&Z - PJ^B - H^G" - PH,S<- HxE""- KB/62 - KB/N - H.£/CH
Afwezig : H.BVD

PH.B deelt mede, dat in De Waarheid de verantwoording voor het verkiezingsfonds voor de Provinciale Staten verkiezingen is afgedrukt. Er is voor JCffa
ingetekend, maar het geld is nog niet afgedragen.
KB/N merkt op, dat dit de gewone trucjes zijn - het geld is er natuurlijk a
lang.

7 maart 1962,

OCHTENDBESP8EKING op donderdag 8 maart 1962.
Aanwezig: PH^BVD - PH<# - H*tf"- PH<tf - %*tT- K^fiT - KB/N - H.K>CH
Afwezig : H.BJfB -

'

Kort gesprek over
van KB/N* Gezien de calculatie zal dit mededelingenblad van de Cubaanse ambassade een kostbaar geval wordent £ f 2.10
per exeraplaar.
KB/G2 is bij
geweest, die hem een paraflet overhandigde over scheepssabotage,
H.C en KB/N kennen dit pamflet. Het moet dateren uit omstreeks 19^9» Volge
is het in november 1961 aan boord van een Nederlands schip aangetroffen en, via de rederij, bij de BVD terecht gekomen. De BVD heeft copie
verstrekt aan verschillende Nederlandse rederijen en de Scheepvaart Vereni
ging Zuid. Men was hierover, o.a, bij Van Ommeren, nogal ongerust en men w
het in een van de maandelijkse directievergaderingen nader bespreken, even
tueel toegelicht door een BVD-expert.
KB/G2 zal het aan KB/N doen toekomen, die het door ES zal laten behandelen
mede ter vergelijking met het vroeger reeds opgedoken paraflet. Destijds wa
men, naar H.C meent, van oordeel dat dit verhaal was opgesteld door een ge
Dit is blijkbaar een effectievere methode om bij de rederijen voor deze za
inter*see te wekken, dan een lange serie lezingen.

PH.B heeft wederom bericht gekregen van H.B. Deze ziet wel mogelijkheden
in zijn opdracht, hoewel het een lastige is. Er bestaat weliswaar geen
communistische partij, doch de Antillen zijn zo vergeven van spionnen,
wapenhandelarenf politieke intriganten en wat dies meer zij, dat voor een
op te richten dienst genoeg werk aan de winkel zal zijn. Daar zijn konst
en het doel ervan in de Antilliaanse pers bekend is gemaakt, heeft H.B eer
zeer druk programna van ontvangsten e.d. te verwerken.
Zo zal hij van een uitnodiging van de Rotary gebruik maken om een lezing 1
houden over recente ontwikkelingen in het wereldcommunisme* Hij ziet hier
namelijk een goede mogelijkheid om bij deze lieden allerlei vreemde voorstellingen, die zij zich gevormd hebben, weg te ruimen.

- 2-

PH.BVD voorziet grot* moeilijkheden die geheimhouding ter plaatse met zicl
me« zal brengen, daar iedereen zich overal me* bemoeit* Ontmoetingen met
agenten bijvoorbeeld zullen vrijwel onmogelijk zijn.
Volgt een algemeen gesprek over de kleine Antilliaanse gemeenschap en de
bezwaren daaraan verbonden*
PH.B heeft gezien dat de C.P.N. wear haar gebruikelijke beschuldigingen vt
katholieke hetze beeft geuit, i.v.ra. vernielde C.P.N.-verkiezingsborden.
Op een vraag van PH.BVD deelt PE.B mede, dat gistejcenavond in Den Haag eet
C.P.N*-verkiezingsbijeenkomst is gehouden, waar Paul de Groot het woord zc
voeren, of, bij diene ontstentenis, Marcus Bakker*
PH.D vestigt de aandacht op een door afdeling D gelnspireerde brief van d«
Minister aan de C.d.K.'s, over toepassing van het nieuwe beveiligingsvoorschrift. In deze brief wordt, naast het aandringen op algemene toepassing
van het voorschrift, gevraagd aandacht te besteden aan die gemeenten, waai
in het kader van de verdedigingsvoorbereiding zo langzamerhand gegevens
aanwezig zijn, die beveiliging behoeven*
Drente en Overijssel hebben hierop gereageerd in positieve zin.
Volgt een gesprek over het verschil in waardering van de zijde der C.d,K,'
voor het beveiligingswerk* In 19^9 bijvoorbeeld verwekten onze pogingen
slechts hilariteit en nu kan worden gesproken van goed begrip. Bit isnede
te danken aan het goede gehalte van de provinciale BVA's (kabinetchefs of
hun plaatsvervangers) • In de provincie ondervinden wij/smeer begrip dan bi;
de Rijksoverheid*

- 3-

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 9 maart 1962
Aanwezig: PH»#TO - PJJ<B - J^f&'- PJMJ - H*E" - KBA*^- KB/N Afwezig :

9 maart 1962*

ma. 12/3 geen ochtendbespreking

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 13 maart

1962

Aanwezig: H^BtfD - PH.BVD' - H.K^B - BAB"- H.^<- H^IK- H.jpX- KB/ff'- K
Afwezig :

H.BVD zal de brief van de heer
met de uitnodiging voor bezoek
aan Atoomcentrum Petten van H.D ontvangen, waarna hij de datum hiervoor
zal vaststellen.

PH.BVD heeft in de courant gelezen, dat een aantal moeders van in
Nieuw-Guinea verblijvende militairen een request aan H.M. de Koningin he
aangeboden. PH.BVD vraagt of de samenstelling van deze moedergroep beken
is.
BAB zal het laten nakijken.

13 maart

1962.

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 1<f maart 1962.
Aanwezig: H.BJHJ - PH^VD - H^ftZ - B^fi^- H^fl<- E^- E^ef - O/O H.K^CH
Afwezig : —-

Men spreekt kort over de eis ran Mr*
tegen de voormalige kanselier
van de Permancnte Vertegenwoordiging bij de NATO in Parijs,
, d:
1 jaar en 8 maanden luidt*
H.C vernam van PH.C, dat de leideter van de moedergroep (notulen gisteren
een notoire communiste is* Bit was reeds gemeld
in het maandoverzicht van afdeling B.
Enige tijd geleden was er een indicatie
dat de dames een petitie wilden indienen, hetgeen in het maandoverzicht g*
meld is* Dit voornemen is intussen uitgegroeid tot het zenden van een del<
gatie, hetgeen uiteraard meer uitwerking heeft*

PH.BVD merkt opt dat intussen de zaak in alle couranten als een bonafide
zaak is afgeschilderd*
BAB is het hier mee eens — alleen degenen die toevallig De Waarheid hebbei
gelezen, kunnen concluderen dat het een communistisch geXnspireerde actie
is geweest*

H.KAZ deelt mede, dat maandagmiddag on 2*00 uur de heer
komt
en gelooft dat het goed is, dat de afdelingshoofden of hun plaatsvervange:
dan beschikbaar zijn ter eventuele toelichting van bevorderingsvoorstelle:
die nog niet zijn ingewilligd*

- 2-

OCHTENDBESPREKING op donderdag 15 maart

Aanwezig: H.

1962

- H^trfZ - B>^ - H^X- E^'- H^B-"- KB/G- KB/N - E.^/€E

Afwezig :

Over het
KB/N zegt BAB, dat het op zich een ernstige situatie
is, dat per 1 mei de Koopvaardij CAO afloopt, ook al omdat de nieuw opgerichte organisatie van Koopvaardij-officieren hier achter staat. Hij verwacht in deze wel moeilijkheden.
H.BVD acht het bericht inzake munitieverladingen Nieuw-Guinea, de voile
aandacht waard.

- 2-

BAB meldt een belangrijke voorgenomen statutenwijziging van de A.N.M.B.N.V.V. (Ledental ca. 100*000). Dit voorstel houdt in, dat communisten en
lieden van wie aangenomen kan worden dat zij sympathiseren, geen lid Tan
genoemde vakorganisatie kunnen zijn.
Men acht dit een belangrijk standpunt van deze grote Metaalbond, daar gebleken is dat diverse plaatselijke afdelingen eigen opvattingen hebben ov
het al dan niet toelaten van communisten, hetgeen volgens KB/N genoeg
moeilijkheden oplevert
.
Dit is geen zaak waar de overkoepelende organisatie zich Bee inlaat, daar
de bonden in hoge mate autonoom zijn.
H.BVD heeft telefonisch bericht van juffrouw
t dat de heer
het nodig vindt weer eens met de B.V.D.-Kamercommissie bijeen te komen.

H.BVD had dit maanden geleden reeds tegen de minister gezegdt daar de
laatste bijeenkomst op 29 juni 1961 plaatsvond en bij voorstander is van
frequenter contact.

Hij had toen reeds aan Dr.

voorgesteld om dit in het eigen gebouw

te doen, om de heren aan de hand van zijn zwarte bord het een en ander te
vertellen over de organisatie en werkwijze van de dienst
. Hij is namelijk van oordeel dat de Commissie-leden hoegenaamd
geen begrip van het reilen en zeilen van de dienst hebben. De officiele
brief hierover komt nog en als voorlopige datum is vastgesteld 29 maart,
doch H.BVD acht, gezien zijn ervaringen in deze, verandering van datum nit
uitgesloten.
15 maart

1962.

OCHTENOBESPREKING op vrijdag 16 maart 1962

Aanwezig: R.JWB - PH^BVD - H.KA«<- R ^ B R - R^Br - O/G - K J 0 N - H.K/8H
Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op maandag 19 maart 1962

Aanwezig: H.JB*1> - PH^BtfD - E.KfiZ - PH^CT - H.P - H;# - O/G - KB/» - H.K/CB
Afwezig : R^fi

19 maart

1962.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2O maart

1962,

Aanwezig: E.JtVV - PH^BVD - H.O£- - PH<B - P^C - H^f - H^- Y^/Q - KI/N .K/€H
Afwezig : ——

Men bespreekt de beschuldigingen Tan De Telegraaf aan het adres van Mr*
, dat hij staatsgeheimen aan de openbaarheid heeft prijs gegeven. Het
Vrije Volk heeft nl. het vlootbezoek aan de Amerikaanse Westkust bekend g<
maakt, dat onderwerp van gesprek was geweest in de Defensiecommissie.

Men is overigens van mening, dat de Defensiecommissie een te uitgebreide
kring is dan dat men uitlekken van geheimen die daar besproken zijn kan t<
schrijven aan mechanische afluisterapparatuur*
H.BVD heeft een aantal data opgegeven TOOP een bijeenkomst met de Kamercommissie
, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

AURORA

dd. 21-3.62

OCHTENDBESPREKING op donderdag 22 maart 1962

Aanwezig: H.fltfD - -PsA - ^ - flX - K^ - $WN - H JC/CH
_>/•
/ .x1 •'
-'
/
/
/
Afwezig : PH^BVD - EJ&Z - H,C

H.K/CH deelt mede, dat de Belgische Koningin-Moeder op 31 naart in plaate
van op 3 april, in Nederland zal arriveren. Zij logeert op Oud Wassenaar

22 maart 1962.

Vrijdag 23 mrt. geen ochtendbespreking.

OCHTENDBESPREKING

op maandag 26 maart 1962,

Aanwezig: H^BfL - PH^SvTD - H.£*£ - PH/J3 - H^C - B>6 - B^E - K^/G - KB/N -

H.&

x

/

/

/

/

Afwezig :

PH.B laat zien hoe het zaterdagnumraer van Be Waarheid geheel in het teken
van de verkiezingspropaganda staat.
26 maart 1962.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2? maart 1962

Aanwezig: H*3VD - PE^D - RJSfz
'EJKfGB.

Afwezig :

- EStfB _ E/C - HXJ""- E/E '
'
/

- 2-

FH.B deelt mede, dat De Waarheid de aandacht vestigt op een verschijneel
dat wij in Nederland ook al eens gezien hebben, namelijk de zaterdagmiddag
In Londen plaats gehad hebbende demonstratie op Trafalgar Square, waarbij
1200 demonstranten alle straten rondom het plein hermetisch hadden afgeslc
ten. Zij zijn alle 1200 na gesommeerd te zijn door de politie om door te 1
pen, opgepakt en regelrecht naar de rechtbank vervoerd, alwaar zij tot boc
ten van 1 a 2 Pond zijn veroordeeld.
Een dergelijke demonstratie heeft zich in Kopenhagen afgespeeld, waar
anti A-bom studenten in een kerk spandoeken hebben afgerold, voorzien van
relevante leuzen. De tekenen wijzen er op, aldus PH.B, dat ook in Nederlar
op een soortgelijke manier agitatie zal worden bedreven.

27 naart 1962.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 maart 1962.
Aanwezig:
Afwezig :

^

t.

^

^

y

/

•na TvtfTi — trDjfo
w ni — A*\
u f* — xtl^O
~oa r» — tt«U
ti vn — n</ri
u jf — JLdf
ITO^^O
im>7ij
r&eXylu
u<i — Ida/R
_ _^*if

/

^

"

'

^

OCHTENDBESPREKING op donderdag 29 maart 1962

Aanwezig:
Afwezig : PH.£¥0 - H^K/CH

- 2-

PH.B deelt mede, dat i.v.m. de zaak GRIPPA in Belgie er twee zittingen
van het C.C. zijn geweest. Besloten is tot ins telling van een conunissi<
die de zaak zeer diepgaand zal onderzoeken. Intussen is Grippa niet ui
de Partij verwijderd. Het debat in de Partij en in de pers is hiermede
afgesloten*
De Waarheid komt met een artikel: "Goloeb stond onder permanent* B.V.D
bewaking".

H.BVD heeft gisteren op tafel gekregen een bericht van de I.D.
over de commiesie die het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers,
heeft ingesteld om de B.V.D. te kunnen controleren
- H.BVD -

- 3-

H.BVD heeft nu aan B gevraagd ingelicht te worden of uit het orgaan van
dit verbond, "Wetenschappelijke Samenleving", blijkt, dat deze commissi
bestaat.
Men spreekt kort over de uitslag van de Statenverkiezingen. Het voor on
interessante punt is dat de P.S.P. langzamerhand enige contouren begint
te krijgen. Zij hebben zelfs meer Btemmen verzameld dan de C.P.N.
KB/N waarschuwt dat wij een extra uitzending van de P.S.P. over de B.V.
moeten verwachten*
H.BVD deelt mede, dat wij in het Verlopig Verslag op een niet zo prettige manier in de Eerste Kamer ter sprake zijn gebracht. Men dringt aan
op een beroepsinstantie, want de Kamercommissie lijkt niet geeigend te
oordelen over rapporten van de B.V.D. waar de carriere van individuele
personen ervan afhangt.
Juffrouw
heeft op deze vragen een voortreffelijk antwoord gecon
cipieerd. Teruggegrepen wordt o.m. op wat minister Teulings in 1950
heeft geantwoord.
H.D meent dat deze vraag over de particulieren ook twee jaar geleden is
gesteld.
H.BVD zal vraag en concept-antwoord met D bespreken.
Zolang wij geen commissie hebben voor de Eerste Earner, waar wij indertijd om gevraagd hebben, blijven wij in de Eerste Kamer onbeschermd,
aldus H.BVD.

29 maart 1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 30 maart 1962

Aanwezig: IWJTO - -&JXfT- P£<B -H^C"- H^-^JT- KJ/eSf- KB/N
Afwezig

De Waarheid is natuurlijk uitermate tevreden over de verkiezingsuitslager
Ongetwijfeld hebben de kwestie Nieuw-Ouinea en de loonkwesties te barer
gunste gewerkt, maar ook heeft de kundige wijze waarop Marcus Bakker in c
Kamer is opgetreden t.a.v. de loonkwesties tot de stemmenwinst bijgedragen, aldus KB/N.

- 2-

H.BVD brengt het volgende punt ter tafel.
Op 12 maart heeft H.M. de Koningin het Comite der Hoeders ontvangen (noti
len 14-3-1962). Wij wisten daar nieta van, wij hadden alleen in het maanc
overzicht van februari vermeld, dat de NVB bezig is handtekeningen te vei
zamelen voor een Nieuw-Guinea-adres aan de Koningin*
De audientie heeft de volgende dag in de courant gestaan. Na afloop van c
audientie vond namelijk een persconferentie plaats, waarbij mevrouw
het woord voerde.

Op 15 maart heeft H.BVD verder een gesprek opgevangen, waarmee H.KO werd
belaagd, namelijk met een journalist van het Vrije Volk. Deze heer deeld<
mede, dat zijn courant had uitgezocht dat het een communistisch gezelscta
was geweest, en verder dat de dames voldeden aan de qualificatie van
moeder. Zijn courant ging hier nu munt uit slaan. H.BVD had gevraagd of
hij het groene licht van Soestdijk had en heeft verder betoogd dat, waar

- dit -

- 3-

dit een persoonlijke audientie is geweest van H.M., zijn courant door dii
uit de doeken te doen, lets ontketent, dat zich tegen H.M. keert, omdat
door geen enkel departement een fout is gemaakt en dus overblijft het fed
dat H,M. er in gelopen is. Overigens was het Vrije Volk er even hard ing«
lopen, "want U bent naar die persconferentie geweest". H.BVD raadde aan
om dus maar niets te publiceren, omdat hij van mening was dat daar een
slechte zaak mee gediend werd. Wat de courant wel kan doen is reageren oj
een eventuele onthulling in De Waarheid over de ware samenstelling van h<
comite, met te wijzen op de griezelige doeltreffendheid van het systeem ^
mantelorganisaties*

30 maart

1962.

