OCHTEMDBESPREKING op dinedag 1 mei 1962.
Aanwezig: R.?rf> - PHj^wT- H.JH(Z -^<fl^- H^- 5^D
H^/Cfi
Afwezig : ——

1 mei 1962.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2 mei 1962

Aanwezig: H^BVIT Afwezig :

OCHTEKDBESPBEKING op donderdag 3 mei 1962.
Aanwezig: PH^D - H.K&6 - ><£"- H.C - B-X- 5*2^ KB/tT- KB/IT^ H.K/C
^
^

H.B meldt als vrolijke noot, dat op de 1 mei-parade in Moskou is gespeeld
"The Saints go marching in".
PH.BVD is gisteren naar Heelsum geweest waar KB/Q en CS een inleiding heb<
ben gehouden voor korpschefs van kleinere gemeenten. Er was wel interesse
maar ook nu bleek weer dat men uiterst wazig is over de taak van de B.V.D
Ala net aan de politic werd overgelaten, zou de rechtszekerheid van vele
Nederlanders en buitenlanders wel eens in het geding kunnen komen, meent
men. Zo sloegen subtiele oplossingen voor door de politic naar voren gebrachte gevallen, niet bij de heren aan.
Hierop volgt een gesprek over het geruisloos over de grens zetten van ongi
wenste vreemdelingen, hetgeen ten aanzien van de opposite numbers van de
politic van de grensplaatsen, blijkbaar niet als een hit below the belt
schijnt te gelden.

3 aei 1962,

Op 4 mei 1962 geen ochtendbespreking geweest*

OCHTENDBESPREKING op maandag 7 mei 1962
.^^
^
•"
S
^x
Aanwezig: H**1n> - PJtflWD - H.IJAZ - H«£ - H.C - H^D - TfrSE- KB/G
Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 8 mei 1962

Aanwezig: Hxfltfb - PIUBtfD - H.priST- H.fi - HxC*^- H.<1) - H/E - KB/62- K
^ v//uf
-'
-'
'
^
/

Afwezig :

H»B vestigt de aandacht op de melding in de Volkskrant van twee Russische
spionagezaken.
Het eerste bericht betreft in Zweden gestolen Amerikaanse "proef-instrumer
ten", waarbij echter niet blijkt dat van spionage door de Ruesen sprake ie
Het tweede bericht vermeldt de arrestatie in West-Duitsland van drie mannc
en een vrouw behorend tot een spionagegroep uit Oost-Berlijn. Hun activiteiten waren gericht tegen de militair-technische centrale van de Westduitse strijdkrachten te Coblenz.
Men heeft meer arrestaties aangekondigd.
H.D merkt op dat net Starfighter bouwbureau eveneens in Coblenz Bit.
Hen spreekt over de^veroordeling door de Belgische pers van Koningin-Moede
Elisabeth van Belgie naar aanleiding van het feit dat zij de 1 mei parade
van het rode leger in Moskou bijwoonde.

8 oei

1962.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 9 aei 1962

Aanwezig: m

- PH^BVfl - ^»Cz - H

- ><t? - ^rfT- J^tf- KB/82 -

Afwezig :

H.B vil signaleren dat De Waarheid "Der Spiegel" oiteert in een schandverhaal over Prins Bernhard in Terband net diens SS-verleden.
H.C zag in De Volkskrant dat twee Haaatrichtse jongetjes op de wagen ran
H.H. de Koningin en Prins Bernhard waren gekloomen, "alwaar zij onbereikbaar waren voor de handen Tan politic en B.V.D.".

9 ««i 1962.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 10 mei 1962
Aanwezig:
Afwezig :
H.C deelt mede, dat bij OR is opgemerkt dat een vrij groot aantal persoi
van de R.A. moment eel in de Sow jet Unie is.
Zij zijn om uiteenipende reden naar de S.D.
vertrokken, maar de achtergrond is • niet overal geheel duidelijk.
Ook bij CS is geconstateerd dat een aantal mensen weggaat, Hiervoor zijr
evenwel verklaringen aanxwezig.
KB/N herinnert zich dat de Joegoslaven k a 5 maanden geleden hebben geze
dat mogelijk stalinistische elementen Tan de Russische ambassades zoudet
worden teruggeroepen.
H.C meent dat wij niet genoeg van de politieke instelling van deze mensc
weten om een dergelijke conclusie te wagen.
H.D constateert dat een en ander in ieder geval een mooi bewijs is dat c
R.A. normaal aan een zware overbezetting lijdt.
De benoeming van een nieuwe Cubaanse ambassadeur is te verwachteir. Betrc
kene is thans professor in Havanna aan een instituut waar diplomaten wot
opgeleid.

H.C las gisteren in De Telegraf dat de Engelse televisieserie over "spycatching" van Pinto voor de Nederlandse televisie zou komen, na censuur
of deskundig advies van de BVD.
H.BVD deelt mede, dat hierover contact tussen K.R.O. en H.KO heeft plaa
gevonden, omdat men de verhalen van Pinto blijkbaar niet vertrouwde.
H.BVD gelooft dat een dergelijke televisieserie de mensen iets meer "mi:
ded" zal maken.
H.C en H.B zijn bang dat er brievenschrijvenij van"oude bekenden" uit z,
voortkomen en H.D vraagt zich af wat de veiligheidsdienst te maken heef
met deze oude verhalen en PH.BVD is bang, dat de publikatie in De Teleg:
de indruk zal wekken dat deze serie met sanctie van de BVD tot stand is
komen, met eventuele ^f*»«< terugslag op de dienst.

- Men -

OCHTENDBESPREKING op vri.idag 11 mei

1962.

Aanwezig: p**ft) - PIUB715 - H^iBfZ - l&B - H.C - H^ - H.IT - ICB/G - KB/lf H.K/CB ""
^
Afwezig : — -

De nieuwe Cubaanse ambassadeur

is net zijn echtgenote aangekome

H.B ziet dat de Volkakrant nu ook schrijft, - na een passage over het
dubieuze verleden van Pinto en de vele namen van nog levende personen
die zijn verhalen vermelden - dat de K.R.O. de tekst door de BVO heeft
laten door1«sen, die er slechts 2 kleine veranderingen in heeft aangebracht.
Ook deze publicatie kan de indruk wekken, dat de uitzendingen door de BVI
"gutgeheissen" zijn, zegt men.
H.BVD heeft e.e.a. geverifieerd bij H.KO. Inderdaad heeft
op
verzoek van de K.R.O. de tekst doorgelezen, maar het is onjuist de gevol(
trekking te maken dat wij voor de authenticiteit zouden instaan. De freelance journalist
, die een soort monopolie heeft en kan
schrijven wat hij wil, had lucht gekregen van de plannen van de K.R.O. ei
is onmiddellijk in de pen geklommen. Hij had zelfs willen schrijven dat )
- 2-

- 2van de BVD had gehoord, maar
heeft dit afgezwakt. H.KO wil nu
tegenstoon geven in de vorm van e«n rectificatie in de K.R.O.-bode.
Men vindt de K.R.O.-bode geen met de dagbladpers vergelijkbaar publicitei
medium.
H.C begrijpt dat de overweging van H.KO is geweest: een vriendelijkheid
tegenover zijn K.R.O.-verbinding, maar vraagt zich af of het zin zou hebb
Dr. L. de Jong in te schakelen.
H.B is het ook niet zo erg eens met dit z.i. vrij onvoorzichtige optreden
van H.KO. H.B vraagt zich af of het niet zinvol zou zijn officieel aan de
pers te laten weten dat de BVD niets met de televisiespelen te maken heef
Dat Dr. L. de Jong enige officicle stap zal ondernemen, kan H.B zich niet
voorstellen.
H.B raadt H.BVD overigens aan de teksten zelf eens door te lezen.
KB/G heeft een keer in Engeland een televisieschets van Pinto gezien. Dit
was volledig fantasie en niet te plaatsen.
H.BVD weet niet of H.KO reeds Dr. de Jong in de arm heeft genomen.

H.D las in het jaarverslag van het hospitaal-kerkschip "De Hoop", dat de
Oost-Duitsers nu ook met een hospitaalschip, de Robert Koch, in de visgronden van de Noordzee zitten. De Westduitsers hebben er nu drie, maar
West-Duitsland (en ook Polen) heeft er van oudsher - in tegenstelling tot
Oost-Duitsland - iets aan gedaan* Daarom wekt de Robert Koch bevreemding.
H.D wijst op de contactmogelijkheden die de Robert Koch biedt.

11 mei 1962.

OCHTENDBESPSEKINa op 1*f mei
•mrlC

15 mei 1962.
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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 15 mei 1962

Aanwezig: JJ*«1fo - PH.BVD - H.TU& - H.B - H.C - H<D - H.E - KB/Q - KB/N Afwezig t

H.C deelt in aansluiting van de berichten over de terugroeping Tan Russisch aabassade-personeel/'mede, dat ook de man van Sowexport vertrekt.
Weliswaar ie hij hier drie jaar geweest, maar zijn vertrek naakt toch een
indruk van onverwachtheid.
Op vraag H.BVD zegt H.C te denken dat er een reshuffle aan de gang is.

15 aei 1962,

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 16 mei 1962
Aanwezig: H.BVD - PH^JVD - H.B - E/6 - H/6 - H^T - K$/G - K|/N Afwezig :

- 2-

H.E deelt made dat gisteren E IX is opgebeld door een journalist van
PANORAMA, die het adres van Mr. Einthoven vroeg, wien hij gegevens wild*
vragen voor een verhaal dat hij zich voorstelde te schrijven over Pinto*

OCHTENDBESPREKING op donderdag 17 aei 1962.
Aanwezig: PH^'BVD - H.KAZ - H/B - Hyd - H./D - ES& - K£/&tT- KB/tf - H.K/CH
Afwezig :

PH.BVD heeft de tekst van de televisie-epelen van Pinto voor zich liggen,
Zij zijn getiteld: "Drie mannen in Spanje" en "De vlieger gaat niet op".
ORES, die van den beginne af aan bij deze dienst is geweest en zelfs nog
door Pinto is verhoord, lijkt de aangewezen man om de verhalen door te
lezen en H.C krijgt de stukken.
H.C merkt op, dat zijn bezwaren overigens niet zozeer de verhalen zelf
betroffen, dan wel de associatie BVD-Pinto.

17 mei 1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 18 mei

1962.

Aanwezig: PHvBVD . KJJO& - H.B"- H*€'- JWJ"- tttftf - KP/Gf'- KB^tf*- H.K/efl
Afwezig :

H.B-werd gisteren opgebeld door
die vroeg of BAB a.s. dinsdag voor t
spoedbi jeenkomst van de Werkgroep waaraan hij vorig jaar heeft deelgenomen,
naar Parijs kon komen
i.v.m.
een "rapprochement" tussen de communistische part ij en van China en de Sowjc
Unie. H.B zal nu zijn vertrek naar Parijs een dag vervroegen en zelf de bi;
eenkomst bijwonen.
Wij hebben bijzonder weinig aanwijzingen dat er een zodanige verzoening in
de maak zou zijn.
Hoewel Chroestsjow volgens de Manchester Guardian in feite in Boelgarije
zou vertoeven om vrede met Albanie te stichten, is daarmee slecht te rijmer
diens uitlatingen t.a.v. Joegoslavie die als een "Heim ins Reich" van laats
genoemd land kunnen worden uitgelegd.
Dit neemt niet weg, dat hij kan trachten voor het forum van de were Id een
verzoening tot stand te brengen, raaar dan nadrukkelijk op zijn voorwaarden,
H.K/CH verklaart desgevraagd dat, hoewel de/ Chinese pers vol staat met artikelen over een wijziging van de houding van China tegenover Rusland, zijr
sectie over geen enkele positieve aanwijzing beschikt. De vergadering van
het Nationale Congres isnog helemaal in een waas van geheimzinnigheid gehul
K/CH heeft ontdekt dat berichten over het ontslag van zeven vice-premiers,
dat men in verband bracht met een strakkere houding tegenover Rusland , volledig uit de lucht gegrepen zijn.
H.B vertelt dat de Guardian meldt, dat Aidit heeft bemiddeld in dit confli<
In de redevoering die hij heeft gehouden ligt een bedekte aanval op
Chroestsjow besloten, welke niet door de Prawda maar uitvoerig door het Net
China News Agency is gepubliceerd, zoals H.K/CH mededeelt, die ook overigei
op grond van berichten uit China niet de indruk heeft dat er veel verzoenii
in zit.
18 mei

1962.

OCHTENDBESPREKING op maandag 21 mei 1962.
Aanwezig: H^BVD - PE«BV& - H^BtZ - £*£"- HXj' - Hrfif- tUB""- JOJ/02 -

E
Afwezig : —

H.BVD vertelt over vier artikelen in "Le Monde", waarin de SDECE en de DS
worden besproken. De reden waarom de vorige chef SDECE, Grossin, binnen
2 uur werd ontslagen, komt hieruit^ok naar voren: hij zou onvoldoende
aandacht aan de OAS hebben besteed* H.KEB zal de artikelen laten rondgaan

21 mei 1962.

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 mei 1962

Aanwezig: *,&& - H^KftS - B>B^-^BVCr
Afwezig : PB>BVD

E^V - B^^- JS/tf - KB/flT-

Notulen gieteren:
H.BVD zet ter corrigering van de eerste passage uiteen, dat uit de artike
len in "L« Monde" aan te voelen is dat de SDECE-leiding er niet aan wilde
de OAS behoorlijk te bestridden.

H.BVD deelt mede, dat hij in de week van de 4e Juni naar Engeland gaat
Toor het onderhouden der goede betrekkingen en rraagt de aanwezigen om
eventuele gesprekspunten naar voren te willen brengen*

- 2-

BAB leest in De Waarheid dat Sidney van den Bergh op de V.V.D. verkiezing
vergadering heeft verklaard te hopen, dat de heer Oud woensdag in de
Tweede Kamer het voorbeeld van de heer Van Riel in de Eerste Kamer zal vo
gen, omdat minister Visser dan gedwongen wordt af te treden. ledereen wee
aldus BAB, dat Van den Bergh wordt genoemd ale opvolger van minister Viss
en BAB vindt dit optreden van vreemde politieke zeden getuigen.
H.BVD heeft in De Telegraaf een hoofdartikel gelezen, getiteld:
"Buurman's gek11. Eierin wordt geschrevcn over Italianen, die ongestoord
Nederland kunnen binnen komen en een voorbeeld wordt genoemd van een
Italiaan die in 1961 nog in de gevangenis zat. "Van de Italiaanse gevange
nis uit kan men blijkbaar zijn emigratiepapieren voor Nederland in orde
krijgen". Dit vormt wel een schrille tegenstelling tot de manier waarop w
Nederlandse emigranten bekijken, aldus H.BVD.
H.D merkt op dat ale een groepje landen zich onderling gaat verbinden, de
mogelijkheden voor de boeven nu eenmaal groter worden.
H.E memoreert dat men vroeger een boef de stad kon uitzetten - tegenwoord
moet je hem een heel werelddeel uitzetten*
H.D gelooft nog steeds dat de veiligheidsdiensten bij elkaar moeten komen
aan de hand van de E.E.G.-zaak om de consequenties hiervan, zoals bijvoor
beeld het door H.BVD genoemde, te bespreken.

22 mei

1962.

OCHTENDBESPEEKING op woensdag 23 mei 1962
^r

^'

/

-

-

Aanwezig: JJJKlsVD - HjJBffc - PH'.B - HyC - %*Sr- ^E - KB/02 - ^/v Afwezig :

- 2-

De Prawda wijdt een artikel aan het revisionisme in Denemarken, naar aanleiding van de laatste verkiezingen waarbij LARSEN 11 en de officiele
communistieche partij geen zetel verkreeg.

23 mei 1962.

OCRTENDBESPREKING op donderdag 2k mei 1962
Aanwezig: PH^HJtfD - |k!CAZ - PH^T- H.^ - Bitf"Afwezig s

PH.B vermeldt een redactioneel artikel in De Waarheid over het onvcrantwoc
delijk optreden van de Nederlandse regering die het Nieuw-Guinea debat twi
dagen uitstelt en dus de Nederlandse jongens twee dagen langer blootstelt
aan het dodelijk vuur van de Indonesiers, dit alles omdat minister Luns ii
Wenen bij het Koninklijk bezoek aanwezig wilde zijn.
H.D heeft een artikel uit de Haagse Courant van 22 mei j.l. voor zich, wa«
in een Romeinse courant wordt geciteerd over het schandelijke peil van de
Itallaanse "arbeiders" die naar Nederland worden gestuurd. "Hoe is het mo<
lijk dat mensen met een dergelijk strafregister een paspoort krijgen?",
vraagt II Messagero zich af, "mensen die hoewel ze nooit enige arbeid hebben verricht, nu op papier arbeiders worden genoemd* De Nederlandse politi
heeft al ontdekt dat ze geen staat kan maken op de documenten die ze van <
Italiaanse consuls krijgen. Op deze manier wordt aan de naam van Italie
schade berokkend etc. etc."
Het artikel eindigt met te stellen dat het contigent dat naar Nederland ii

gestuurd, zeer ongunstig bij dat van andere landen afsteekt.
Op vraag PH.BVD zegt PH.B in Vrij Nederland gelezen te hebben dat er 700
Italianen in Nederland zijn, maar H.D gelooft dat het er meer zijn.
Op de vraag: wat is hiertegen te doen?, suggereert H.E: de opsporingslijsten van de E.E.G.-landen te centraliseren*
2k mei 1962.

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 mei 1962
Aanwezig:
Afwezig :

- 2-

PH.D deelt in aansluiting op de notulen van gisteren mede, dat per
1 mei 1962 er voor 5.000 Italiaanse arbeiders is bemiddeld, terwijl er
nog 2.000 te beniddelen zijn. Het getal van 700 slaat mogelijk op het ree
tant van de eerste ploeg van 1956.

25 nei 1962.

OCHTEHDBESPRSKING op maandag 28 mei 1962
Aanwezig: H»BVB"-

Afwezig : ----

- 2-

H.B leest gedeelten voor uit een bericht In de New York Times van 2k mei
jl», waarin melding wordt gemaakt van de CIA "watchdog committees" van
9 leden, in beide kamers. In het algemeen zullen de committees apart han
delen, maar als het hun gewenst voorkomt, ook gezamenlijk.
McCone heeft zich blijkens het artikel met deze gang van zaken verenigd*

28 mei 1962.

AURORA

29.5.62

zie

VOLKSKRANT

OCHTENDBESPREKING op wo ens dag 30 mei

1962

Aanwezig! H^B«5 - PH.BVJ> "-' 'EJUtfH.£/eff
Afwezig :

KB/N2 deelt mede, dat er een kans is dat zaterdag enkele dagbladen bijvoo
beeld het Vrije Volk, niet zullen uitkomen. Het personeel wil alleen op
zaterdag werken als de uren in mindering gebracht worden van de totale
werktijd.

- 2H.BVD brengt verslag uit over de bespreking met 0.0. & V., die gisteren
plaate vend in het kader van het geregeld overleg (not. 14-2-1962)Aanwezig waren: H.BVD, H.D, KA.2 en PH.E en van 0.0. en V. :
en

Verder kwam het punt van de versterking vreemdelingendiensten als gevol
opheffing contrSle grens ter sprake.
stelt zich passief op en de indruk werd verkregen dat hier
niet veel aan gebeuren zou: de politie wil het zoeken in de verbetering
van de opstelling van het korps^

T.a.v. het uniformverbod is van de zijde van de BVD nogmaals onderstreept dat er weinig aanleiding is daar veel aan te doen.
Deze kwestie bracht H.BVD ter sprake, n.a.v. de/Tklacht van Mr.
dat de BVD hem niet had ingelicht over een mars van de Eurodivisie
, waarover een bericht in De Waarheid had gestaan.
H.BVD heeft een gesprek van 2 uur gehad met Minister Toxopeus, in bijzijn
van Dr.
.

