OCHTENDBESPREKING op maandag 2 april 1962.
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Aanwezig: E^SVo- PHjJBVlJ - H.KA3"'- PR/s - RJ?'- Ptf.V
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Afwezig :

KB/N2 vertelt van de activiteiten gedurende het weekeinde, Wat betreft
de stakingsplannen bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland, vertelde
dat inderdaad zwaar materieel voor Nieuw-Guinea door deze maatschappij wordt vervoerd. De staking is nog niet doorgegaan.
Een tweede bericht was, dat op de kadervergadering van net A.N.J.V.
een actie was geplanned naar Maastricht, waar militairen zouden zijn die
naar Nieuw-Quinea zouden worden gezonden* Ook dit bericht is aan
doorgegeven, die evenwel zei dat dit op een vergissing moet berusten,
want niet in Maastricht, maar o.a. in Eindhoven en Oirschot lagen militairen met bestemming Nieuw-Guinea. Inderdaad bleek de A.N.J.V.-tocht
regelrecht naar Eindhoven te gaan, zodat aangenomen kan worden dat met
het oog op eventuele agenten bij de vergadering opzettelijk een misleidend bericht door het A.N.J.V* is gelanceerd. Het A.N.J.V. had bovendien een actie geplanned om gisterenavond pamfletten op de stations uit
te delen aan naar Nieuw-Guinea vertrekkende militairen*

AURORA
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PERS ALGEMEEN

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag k april 1962

Aanwezig:
Afwezig : H^BVC - PH

- K.J/- PH.Bf^- SX'- KB/62 - KB/ff2 - H.?/CH
/
/
^
'
^

H.KAZ deelt mede, dat H.BVD in Brussel is.
KB/N2 vertelt in aanvulling op zijn dagstaat, dat de communisten voor
vanavond Amicitia hebben afgehuurd om een protestvergadering te houden.
KB/N2 deelt verder mede, d.at het A.N.J.V. in verschillende garnizoensplaa
sen kalkacties wil organiseren.

H.C heeft begrepen, dat minister Toxopeus v66r vrijdag uitgebreide inlichtingen wil hebben over de Joegoslavische arbeiders. H.C vermoedt dat dit
verband houdt met een agendapunt van de ministerraadvergadering en dat mil
ter Toxopeus achtergrondmateriaal wil hebben om one anti-standpunt tot he
zijne te maken en te verdedigen.
Afgesproken wordt, dat H.C een notaatje aan H.BVD zal opstellen, hetgeen '
daag klaar moet zijn en morgen door zal moeten naar de minister.
PR.B ziet, dat De Waarheid een paar succesvolle stakingen vermeldt, o.a.
bij de darmenschrappers in het abattoir in Rotterdam.
Verder slaat De Waarheid aan op het feit, dat Nederlandse bouwers naar
West-Duitsland gaan - "de regering laat hier niet bouwen, de bouwers wordi
naar Duitsland verjaagd".
Zaterdagmiddag zal een demonstratie tegen Nieuw-Guinea bij het Havengebout
worden georganiseerd.
Toestemming zou bij de autoriteiten zijn aangevraagd.

- PH.D •

- 2-

PH.D wil bijtijds vermelden, dat hij meer gegevens heeft gekregen over de
Internationale oefening Fallex, die in het najaar van 1962 zal plaatsvinden.
1. De civiele deelnemers zullen van 18 t/m 20 en van 2k t/m 26 September
in het geweer moeten zijnj de oefenuren lopen van 08.30 tot 1?»00 uur.
2, Het doel van de oefening is het beproeven van het alarmerings- en mobi]
seringssysteem, de overgang van de vredes- naar de oorlogstaak en de pi
cedure van de rapportage en de uitwisseling van de informatie. Met het
laatste gaat de B.V.D. ook te maken krijgen, dat wordt inderdaad een kv
tie waaraan veel aandacht moet worden besteed, aldus PH.D.
3« PH.D heeft er reeds contact over opgenomen met KRC, die in dit opzicht
voor deze uitwisseling een bepaalde centrale positie zal innemen. Voor
degenen die meedoen - PH.D neemt aan dat H.BVD zal wensen dat deze dee]
neming verder gaat dan afdeling D alleen - zal nog wel een geschrift me
ten komen, dat door KRC zal moeten worden opgesteld om alle punten aan
geven waaraan gedacht moet worden bij het opstellen van berichten.
k» De oefening is bijzonder uitgebreid: alle ministerics en provincies do«
mee, een groot aantal gemeenten, verder een aantal nationale organen o]
het gebied van de civiele verdediging.
5« Men wil ook wel eens voor het eerst gaan proberen in deze oefening om
behalve dat wat
uitgaat langs militaire lijnen, ook nog wal
nevencontacten te leggen op het gebied van de civiele verdediging. PH.l
noemt als voorbeeld de provincie Zeeland met haar noodhavens, een belai
rijke provincie. Je kunt zo'n oefening dan niet bij de grens van Zeeuwc
Vlaanderen laten ophouden.
Dat wij, bijvoorbeeld met de Belgen en Duitsers, enige uitwisseling vai
gegevens zullen krijgen in het kader van die oefening, acht PH.D echtei
nu nog niet waarschijnlijk.
H.C merkt op, dat wij toch naar uitwisseling van gegevens met het buit<
land toe moeten werken.
6. Er zal langzamerhand iets aan gedaan moeten worden, dat de B.V.D. ook <
het gebied van inlichtingen- en veiligheidswezen aan de oefening gaat i
doen. In vorige oefeningen hebben wij altijd meegespeeld als de beveil.
gaars, waarbij een man van ons bij de civiele verdedigingsstaf het gent
rale toezicht had op de beveiliging van de oefening. Bij de oefening
Fallex wordt dit nu niet meer van ons verwacht. Men vindt dat men het i
wel zelf kan. Het meedoen van de B.V.D. is dus helemaal het meedoen alt
oorlogsorganisatie. Het accent komt dus duidelijk anders te liggen, al<
PH.D.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 5 april

1962

Aanwezig: H^BVD - H.RWT<- P^B - HyC - PB^D - KyK- KB/G - KB/N - H
Afwezig : PH-BlTD

H.C vestigt de aandacht op het stuk dat hij voor H.BVD t.b.v. de minister
heeft klaargemaakt over de Joegoslavische werkkrachten. De minister moest
het vandaag voor 10*00 uur hebben.

PH.D vermeldt het accoord dat is bereikt in de Stichting van de Arbeid,
waardoor de grootste kans op staking nu wel van de baan is.

Op vraag van PE.D zegt H.BVD, dat hij niet kan deelnemen aan de excursie
naar Petten, omdat hij juist die dag bij de minister moet komen.
PH.BVD zal wel meegaan.
5 april

1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 6 april 1962
Aanwezig: ^JkBTO - PH.BVD - HJBtSS - PE^S"^- HX^- PB<^- H/E -
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Afwezig :
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- 2-

PH.B signaleert de eerste tekenen van e«n aogelijke toenaderlng tussen
China en Rusland. Voor het eerst Binds lange tijd is een artikel uit het
Chinese Volksdagblad in de Prawda gepubliceerd, waarin gezegd wordt dat
de Chinezen hebben afgedaan met "de grote sprong voorwaarts" en dat de
nieuwe leuze nu ist "stap voor atap voorwaarts"*

6 april 1962.

OCHTENDBESPREKING op maandag 9 april 1962
Aanwezig:.JUBVD - PjUBTO - H,K£Z - PJKB - BUC^- PH*6 -^B<E^K3/G - KB/N H.I
="
Afwezig :

PH.D las in een Voorburgs krantje, dat mevrouw
in een lezing die zij
voor een vrouwenvereniging hield, o.a. gesproken heeft over het feit dat
overal in ie kaaers van de Nederlandse ambassade in Moskou kleine miorofoon
tjes waren aangebracht, die alleen de poes wist te vinden. Deze "little
ears" waren echter ook wel eens een voordeel gebleken. Toen aevrouw
zich eens tegenover haar echtgenoot beklaagde over een dienstaeisje, bleek
deze de volgende dag haar leven ineens te beteren, zodat zij aannam dat het
meisje bij de veiligheidsdienst op het matje was geroepen. Mevrouw
had
gezegd als psyehologe ook in Rusland veel belangstelling gehad te hebben
voor de intermenselijke relaties.
PH.D zal bij Buitenlandse Zaken navragen wat van dit artikel waar is.
Waarom zou mevrouw
niet eens bij de B.V.D. een lezing komen houden?
H.KAZ deelt mede, dat vrijdagmiddag een bijeenkomst heeft plaatsgehad van c
Cofflfflissie van Overleg.
In de plaats van de afgetreden heren PH.E en PH.C zullen nu gaan optreden c
heer DVE, met als secretaresse DOB/B.
Aangezien het van belang is, dat deze ambtenarendelegatie goed vertegenwooi
digd is, doet H.KAZ een beroep op de leiding van afdeling D om de nieuwe 1<
den zoveel mogelijk de gelegenheid te geven deze functie naar behoren uit 1
oefenen. Zij zullen zich nog behoorlijk moeten inwerken in de diverse perse
neelsproblemen.
H.KAZ deelt aede, dat van de 364 jonge intelligent^ sollicitanten er twee
zijn aangesteld, t.w. de heren
en
en dat wij met nog twee
anderen in bespreking zijn, waarvan een bezig is zijn einddiploaa politieschool Hilversun te halen. De twee heren zullen hun BVD carriers bij afdeling B aanvangen.
Op vraag KB/G zegt H.KAZ dat KB/G noch KB/N in dit stadium zijn geraadpleei
daar de ervaring geleerd heeft dat pas na enige tijd te zien is in welke
richting de mensen zich ontwikkelen. Voordat zij bij operationele afdeling'
worden geplaatst, is het van belang om te zien hoe zij zich in de andere a
delingen ontwikkelen.
Meer dan vier nieuwe krachten laat de begroting niet toe, temeer daar mome:
teel verschillende personen die reeds lang andeiKins aan onze dienst verbo.
den waren, mogelijk binnenkort onze begroting zullen komen belasten*
9 april

1962.

Dinsdag 10 april geen ochtendbespreking

OCHTENDBESPREKING op woensdag 11 april 1962
X"

-*

/

•'"

/

S

Aanwezig: PH^BVD - H^JbfiS - PBXB - Ev<^ - PE/D (gedeeltelijk) - jKE _^

f

*

Afwezig :

Ter aanvulling van de KB/N
deelt PH.B nog mede, dat vijftien ma
bij Zwanenberg definitief zijn ontslagen.

PH.BVD vertelt dat de ontvangst bij het R.C.N. in Petten bijzonder. plezi
rig en bepaald welwillend en de uitleg begrijpelijk was. Xnteressant was
dat men de reactor van onder tot boven kon bekijken, omdat hij nog niet
werking was.
PH.BVD deelt mede, dat de bijeenkomst van de Kamercommiseie morgen niet
doorgaat. Een aantal vragen dat uit het voorlopig verslag van de Tweede
Kamer geschrapt was, zou behandeld worden

11 april 1962.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 12 april 1962

H.K/ar'

•x'

Afwezig :

PH.B ziet in De Waarheid dat de communisten bij verkiezingen in de Plaatwe
lerij Velsen van 35.856 zijn gestegen tot 37*6.
Er kornt meer tokening in de toenadering tussen Rusland en Joegoslavie, aid
PH.B. Gromyko is aomenteel op bezoek in Belgrade.
H.BVD deelt op vraag van H.C mede, dat hij niets naders heeft gehoord van
minister over net plan van de Joegoslavische arbeiders
De Waarheid naakt bekend, dat op 18 april a.s. de eerste militairen voor
Nieuw-Guinea op de Zuiderkruis zullen worden ingescheept. Zij weten echter
uur noch plaats van inscheping.
PH.D vindt het merkwaardig dat dit aan de soldaten zelf wel wordt medegedeeld; in de oorlog verzamelde men zich in de eigen legerplaats en nan dan
trein.
PH.B wijst er op, dat de soldaten het moeten weten oadat zij in de gelegen
held moeten worden gesteld afscheid te nemen van nun familie.

- 2H.BVD deelt mede, dat hij dinsdag j»l. een uur met minister Toxopeus heeft
geaproken ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Kamercommissie (die
intussen is uitgesteld)•
H.BVD heeft gesproken over het rechtsextremisme en ook over kwesties van o
derzoeken, waarbij hij een paar misverstandjes heeft kunnen wegnemen. H«BV
constateerde bij minister Toxopeus een duidelijk positiever instelling dan
anders. De minister liet merken dat hij min of meer verwachtte dat de leid
van de B.V.D. op de tribune aanwezig zou zijn met het oog op vuile vragen.
H.BVD is er dus dinsdagavond been gegaan. Mr*
kreeg het woord e
kwam met een aantal vragen uitsluitend over de B.V.D.
Na afloop verzamelde minister Toxopeus zijn getrouwen om zich been en H.BV
heeft tot half een *s nachts zitten praten, o.a. over de B.V.D.

H.BVD heeft die avond beloofd uiterli
09«30 uur de volgende ochtend zijn antwoorden klaar te hebben en heeft dez
de volgende dag bij Mr. _
neergelegd, erbij vermeldende dat dit een
maximum was. Mr.
vond het stuk te lang, want de minister mocht ni
langer dan vijf minuten over de B.V.D. praten.

OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 13 aprll 1962
Aanwczig: H.B*D - EJ&Z - Esd - E^B - E/6 - KB/df -tt/tf'-E
Afwezig :

KB/N deelt made, dat de C.P.N. besloten heeft deel te nemen aan de grote
"Nieuw-Guinea demonstratie", die morgenmiddag door de P.v.d.A. in Amsterdar
'wordt georganiseerd* De instrueties aan de leden luiden dat zij zich ordel:
dienen te gedragen en zich hebben te houden aan de aanwijzingen van hun
orde-wachten.
Verder wil de C.P.N. met pamfletten en door middel van gesprekken met bedrijfsarbeiders en leden van ondernemingeraden stakingen trachten uit te 1<
ken.
H.BVD acht het merkwaardig, dat de P.v.d.A. de straat op gaat en hij noemt
het een teken aan de wand*
KB/N ziet in dit C.P.N.-besluit een mogelijkheid van conflictsituatiea tijdens de demonstratie.
De Politic Amsterdam is ingelicht.

OCHTflHDBESPREKING op maandag 16 april 1962.
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Aanwezig: H^BTTD - PB^SVD - H.£*2 - PH.B - PB-fC - H*t - 3*15
H.K/&B.
Afwezig : —~

PH.B deelt mede, dat de demonstratie zaterdagmiddag rustig is verlopen,
Oe communisten hebben de orders opgevolgd om zich strikt aan de voorschr:
ten van de ordewachten te houden.
Op vraag PH.BVD zegt PH.B dat hij niets naders heeft gehoord over de inschepingen.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 17 april 1962

Aanwezig: jJ^BtTD - PJP^BVD - H^»fZ - PBVfi"- H*0-< ^jf'- Jk*T"- Kf/rf'H^j£/CH
Afwezig : — —

PH.B doet mededeling over de publicatie van de rede van Tsjou-en-Lai na he
bijeenkomen van het Chinese Nationale Volkscongres. De veroordeling van de
communes is achterwege gebleven, er is alleen een grote verplaatsing naar
het platteland, Wat betreft het geschil met Rueland hier wordt overheen ge

pen.
H.K/CE vestigt echter de aandacht op een Reuter telegram in De Telegraaf,
volgens hetwelk Tsjou-en-Lai zegt dat China zijn relaties met de socialist
sche landen op krachtige wijze heeft horoteleU sfre*^£+££,
PH.B ziet in De Volkskrant over de internationale politiek alleen: vreedza
naast elkaar bestaan van landen met verschillende maatschappelijke stelsel
achtte Tsjou-en-Lai wel mogelijk, ale die landen maar meestreden tegen
imperialisme en kolonialisme.
In dit stadium heeft het geen zin om te speculeren of de groep in China di
naar toenadering met Rusland streeft, de overhand kan krijgen.
De Volkskrant bericht, dat een getuige in het FIBAQ onderzoek voor de parl
mentaire commissie te Bonn tijdens het proces in Munchen is gearresteerd o
verdenking van spionage voor Sowjet Duitsland.
17 april 1962.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 18 april

Aanwezig: H^BVC - PH.0Vf> - H^BtT- Jj&f-

1962

Evtf''

Afwezig :

Notulen gieteren:
H.K/CH verzoekt in de passage over de rede van Tsjou-en Lai het woord
"hersteld" te vervangen door "versterkt".

Afgesproken wordt dat B.K/CH het bericht over de oprichting van een Consu
laat van Rood-China in Suriname aan de heer
van Buitenlandse
Zaken zal brengen.
H.BVD vindt de zaak nog in een te vroeg stadium om haar aan het Kabinet v
de Vice Minister-President voor te leggen.

PH.B deelt mede, dat drie contrSleurs uit het Amsterdams havenbedrijf ge«
gerd hebben mee te werken aan het laden van het S.S. Texel, dat met wapen
naar Nieuw-Guinea gaat.
19 april 196a.

OCHTENDBESPRKKING op donderdag 19 april

1962.

Aanwezig: R^s) - PH.BVT5 - H^KAZ"'- E»C'- E^Sf- H-.E Afwezig : H

H.BVD brengt naar voren de reeds vele jaren aan de gang zijnde strijd ov
de Wet van 1o55» uitoefening van het Recht van Vereniging en Vergadering
Nadat Nederland in 19^9 in Geneve een I.L.O. tractaat heeft ondertekend
krijgt het steeds opnieuw te horen dat het zich niet volgens dit verdrag
gedraagt. Nederland eist nl« nog steeds voor een vakvereniging een
Koninklijke Goedkeuring. Dank zij het felt dat de EVC blijkbaar niet hee
geweten dat deze strijd bestond, zijn wij versehoond gebleven van de rel
die zij ongetwijfeld zouden hebben gemaakt indien zij geweten hadden, da
zij zich op het tractaat konden beroepen,
Nederland wordt nu wederom aangesproken, dat het zijn wet van 1855 moet
herzien en H.BVD heeft opdracht gegeven dit punt uit te zoeken, De kwest
is hoe onze belangen hierin in het geding komen. H.BVD gelooft niet dat
het tegen te houden is en dat Nederland verplicht is zijn wet aan het
tractaat aan te passen,
PH.BVD vraagt of Nederland erkent dat de wet in strijd is met het tracta
KB/N zet uiteen t.a.v. de oude EVC, dat als de fusie-besprekingen met de
OVB die wel een Koninklijke Goedkeuring heeft, doorgang vinden, er kans
is dat er opnieuw een Koninklijke Goedkeuring moet worden aangevraagd,
waarbij KB/N aantekent dat er z.i. geen termen aanwezig zijn om deze te
weigeren*
T.a.v. het Centrum merkt H.BVD op, dat dit geen vakvereniging meer is vroeger hadden wij ons wel degelijk moeten verzetten tegen een verlening
van de Koninklijke Goedkeuring aan de EVC* Het is echter zaak dat wij er
ons van overtuigen dat "het Centrum" ook in de toekomst nooit als vakvereniging kan worden erkend.

- 2-

H4E, bij ontstentenis van een vertegenwoordiger van B, vestigt de aandacht op het stukje in De Telegraaf over de Antara-vertegenwoordiger in
Nederland '
, die opdracht zou hebben de namen te verzamelen en de gangen na te gaan van de diplomatieke vertegenwoordigers van
de zgn, Brazzaville groep. Verder zou de Antara-man zijn uitgenodigd in
het pro-Soekarnistische Ambonnezenkamp de Gdflinks, waarbij hem zou zijn
verzocht zich te doen vergesellen van communistische journalisten.
H.K/CH vond het bericht wel wat alarmerend gesteld en meent overigens dat
H.BVD reeds de aandacht van Minister Toxopeus op de aanwezigheid van deze
Antara-journalist heeft gevestigd, die overigens verder een heel normale
jongen is.

19 april 1962,

OCHTEHDBESPREKING op dinsdag 2k april 1962

Aanwezig: H.BVIK- PH^stfD - H>B~'- H'.cAfwezig :

H.BVD verzoekt H.B de vergadering een eerete algemene indruk te geven van
zijn Caralbische reis.
H.B heeft een erg prettig verblijf gehad. Zijn bezoek was zeer de moeite
waard en hij heeft het gevoel dat een goed resultaat kan worden verwacht.

OCHTENDBESPREKING op 23-^-1962.
Aanwezig: P#3WI> - H.B Afwezig : H.fiVD - H..KAZ -

H.B heeft in een oude AURORA gelezen dat H.BVD hem gevraagd heeft tijdens
zijn verblijf in de West de berichtenwisseling in open telegranunen ter
sprake te Irengen. Hij kan zich dit verzoek van H.BVD niet herinneren en
heeft deze kwestie dan ook niet te berde gebracht*
PH.BVD meent dat hierover correspondentie is gevoerd en hij zal dit eens
nakijken*
Volgt een gesprek over de procedure die in de West gevolgd wordt inzake
werkvergunningen voor vreemdelingen.

OCHTENDBESFHEKING op donderdag 26 april 1962

Aanwezig:
Afwezig :

Als toelichting op zijn
zegt KB/N dat het aangekondigde ontwapeningscongres gezien moet worden als propaganda-activiteit ter raeerdere
glorie van het communistische vredesstreven. Gezien de Nederlandse delegatie van 15 man zal het wel een groot opgezet gebeuren worden.
Verder deelt KB/N mede, dat
hem met klem heeft verzocht elk bericht omtrent activiteiten, hoe gering dan ook, van de C.P.N. en haar mantelorganisaties gericht tegen de hervatting van de Amerikaanse kernproever
teratond door te geven.

- 2-

H.B brengt de naar Oost-Duitsland "gedeserteerde" soldaat
ter
sprake. Bit is een radiobericht geweest. Nu schrijft de pers erover.
H.C kent dit geval:
heeft hem hierover geinformeerd. Het betreft
een soldaat die in Oost-Duitsland een kind heeft verwekt. In verband hiermee heeft hij verlof gekregen, hetgeen hem volgens de regels niet onthouden kon worden. Zijn diensttijd liep ten einde en hij zat op een niet belangrijke plaats.
was zeer laconiek over deze kwestie.
H.E vindt het raar dat de R.V.D. deze hele zaak ontkent. Er wordt zelfs
gesteld dat de naam
bij het betreffende onderdeel (^2e infanterie
bataljon Ermelo) onbekend is. (Zie De Telegraaf van hedenmorgen).
H.D heeft in de N.R.C. een verslag gelezen over de academiale dag in
Groningen, waar het lid van de Eerste Kamer, Mr.
gesproken
heeft over "communicatie tussen burger en overheid". Deze was zeer geporteerd voor het instituut ombudsman. Hij ziet hierin nanelijk een mogelijk'
heid van rechtstreeks toezicht en controle op de B.V.D.
Volgt een gesprek over ombudslieden, parlementaire enquetes e.d.

26 april 1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 27 april 1962.

Aanwezig: E#fivD - PH^BVD - BAC - H,G Afwezig : H.KAZ - H.K/CH

KB/N deelt mede, dat het "ComitS 1962 voor de Vrede" twee demonstrates
heeft georganiseerd tegen de Amerikaanse hervatting van de kernproeven*
Qpmerkelijk is dat de CPN in deze niets van zich laat merken, noch, voorzover tot nu toe bekend, van plan is iets te ondernemen*
BAB ziet dat De Waarheid van 25 april, aandacht besteedt aan een circulaire die professor Romme aan de KVP kamerfracties en het KVP partijbesti
heeft doen uitgaan inzake de kwestie Nieuw-Guinea. Dit bericht koat niet
in andere couranten voor*
De Waarheid van 26 april besteedt veel aandacht aan HINAG- en BVD (Bond
voor Vrijwillige Dienstbaarheid)-plannen om op zaterdag a«s. in Amsterdai
een demonstratie te houden* De wetenschap waarover De Waarheid beschikt
wijst op relaties in de gelederen van deze twee organisaties.

27 april 1962.

