
OCHTENDBESPREKINQ op ma an dag 2 juli 1962

Aanwezig: B-rfVlT ' - PH^^flf '-

Afwezig :

B.B maakt melding van de sit-down demonstratie door het Comite'62. In De
Volkskrant staat dat een aantal mensen is gearresteerd*
KB/N heeft nog geen nader bericht over deze zaak.

2 juli 1962.



OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 3 juli 1962

Afwezig
- $«*''-

H,B vestigt de aandacht op een artikel in De Brug over "de Stichting
Cost/West in oprichting" en de functie van daarbij.
H.B leest de betreffende passage voor, waarin wij naar algemeen gevoelen er
niet al te slecht afkomen.

H.D heeft gisteren een eindeloos telefoongesprek gevoerd over Joegoslaven
in de Staatsmijnen met t die blijkbaar zwaar aehter zijn vodden wordt
gezeten. H.D zal gaarne met H.BVD hierover van gedachten wisselen.

3 juli 1962.



Op # ^ juli geen ochtendbespreking.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 5 juli 1962

Afwezig :

H.B leest de verklaring van het D.B. C.P.N. voor, waarin S.W.P.-leden de
nogelijkheid wordt geboden van de dwalingen hurts weegs terug te komen en
in de C.P.N. te worden opgenomen. Uitgezonderd hiervan zijn zij, die zich
bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad candidaat hebben gesteld.
H.B ziet dit in zoverre als een belangrijk bericht, omdat het een aanwijzin
is voor een ondergaan van Paul de Groot en een opkomen van Harry Verhey.

- Deze -



- 2 -

Deze verklaring is tegen de 11jn De Groot In en het is aan te nemen, dat h
in Moakou is bewerkt, zelfs dat hem te kennen is gegeven dat hij zich om g
zondheidsredenen maar langzaamaan moot terugtrekken*

Als
Verhey inderdaad de leider zou worden, zal deze beweging naar "rechts" waa:
schijnlijk doorzetten.

5 juli 1962.



OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 6 juli 1962

Aanwezig:

Afwezig :



OCHTENDBESPKEKING op maandag 9 juli 1962

Aanwezig: PH

Afwezig :

PĤ Bvl) - H.̂ Z - Ê fi"̂  PĤ C - P?<D - jMT'- p**̂ - KB/lf -

H.B vestigt de aandacht op de uitslag ran de verkiezingen in het Land
Nordrhein/W«stfalen, waar d« communisten (Deutsche Friedensunion) niet
meer dan 296 van de stemmen hebben behaald en de neo-nazi's slechts 0.1$.
Qeen van beide partijen maakt due een kane, daar in de Bondsrepubliek eei
minimum van 5% van het stemmen aantal vereist is voor het verkrijgen van
een zetel.

9 juli 1962.



OCHTEHDBESPREKINO op dlnadag 10 .lull 1962.

Aanwczig: PJL-BVlf- Ĥ JHE - Ĥ - PJUC - Pjjrfif - JJ*« - KB>«2 - Ĵ /lf- H.

Afwezig :

De heer van de Techniache Hogeschool te Delft belde gisteren
op dat hij ran een lector had gehoord dat een Egyptisch student, die na
k jaar Terblijf in Delft nog geen enkel examen succesvol heeft afgelegd,
zich naar nun mening met "andere zaken" bezig houdt.
CA/J zal morgen met de heran gaan praten* PH.C ziet dit wear als een be-
wijs, dat men ons steeds meer weet te rinden.

H.B leest naaen voor van Nederlandse deelnemers aan de Wereldrredesconfe-
rentie in Moskou, die in de Waarheid staan vermeld*

J"tt'fc

Gerard Pothoren publiceert een gesprek dat fe±j heeft gevoerd met de
Chinese schrijver Mao Toen. Misschitn ten gerolge van Chroestsjow's Jongs
Terklaring over Formosa, begint Mao met een vriendelijkheid aan de Sowjet
Unie. De rest van net rerhaal is echter onveranderlijk op de Chinese
thesen gebaseerd*

- 2 -



OCHTENDBESPREKING op woensdag 11 juli 1962

Aanwezigs PH^Bftf - H*^AB - H^ar"- PH-tfC"'̂  PH<lf - JJ**'- $£/& - $Bf1i - H*y/<jH

Afwezig : ""

PH.C doet mededeling van een melding over economische spionage, die one ov
de open telefoonlijn bereikte.
Verder heeft een gepensioneerd zeeoffieier gemeld, dat een taxi-
pasaagier foto's had gemaakt van bunkers van de Koninklijke Marine*
Bit zijn weer aanwijzingen dat het Nederlandse publiek meer "minded" wordt

H.B vindt het KB/N bericht over toenaderingspoging zijdens het Volkelcomit
met het Comite '62, een verdere aanwijzing in de door ons vermoede richtii
namelijk dat Moskou Paul de Groot eenvoudig verteld heeft dat hij een and*
koers moet varen (notulen 3-7-1962). Een dergelijk initiatief

E zou een jaar
geleden nog een onmogelijkheid zijn geweest.
Verdere discussie over

de geplande P.B»-vergadering in de tweede helft van augustus,
waar zijn lot wel eens bezegeld zou kunnen worden.

PH.D vertelt over zijn gesprek met Mr. van Justitie betreffende
de Joegoslavische mijnwerkers* Eet gesprek had plaats op verzoek van H.31T
die was opgebeld met de mededeling dat hij een advies voo
minister Beerman moeet maken,

1* De heer deelde mede dat het aantal van 4OO mijnarbeiders ui
Kroatie door Sociale Zaken tot 200 was teruggebracht. Op vraag PH.BVD
zegt PH.D hierin een geste te zien, meermalen in de ambtelijke wereld
toegepast, waarmee men dan denkt de bittere pil te vergulden.

2. PH.D heeft de concept-brief (notulen 13-6-1962) laten lezen van minist
Toxopeus aan de Minister-President en de ministers van Sociale Zaken,
Defensie, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Justitie, i.e. alle
ministers die of verantwoordelijkheid hebben met het oog op bijzondere
omstandigheden, of rechtstreeks bij het probleem betrokken zijn* Minis
Toxopeus zegt hierin, dat hij wil worden gehoord, wanneer men tot een
sluit wil komen en heeft zich dus vrij positief opgesteld. Deze brief
inmiddels uitgegaan*

- 3. De heer -



- 2 -

De beer stelde de curieuze vraag, of de B.V.D. kon aangeven
hoeveel communisten tenslotte toelaatbaar zijn, waarbij hij kennelijk
net optreden van een soort kritisch getal vreesde. PH.D heeft hierop ge
antwoord dat hier meer de kwaliteit dan de kwantiteit een rol epeelde.

PH.D deelt verder mede, dat , hoog opgevend over de capaciteiten vaz
de mijnpolitie, dacht dat hij de situatie wel de baas zou kunnen blijven.
PH.D heeft gezegd dat de mijnpolitie echter met dezelfde moeilijkheid ge-
confronteerd zou worden ale de B.V.D., namelijk het zoeken van een speld
in een hooiberg, als er een agent van de Joegoelavische veiligheidsdienst
onder zou zitten.
PH.D voorziet dat tot toelating zal worden overgegaan en noemt de door

aangehaalde argumenten pro.

11 juli 1962.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 12 juli 1962

Aanwezig: PI^^TO -Jj&- V*^ - J&& -

Afwezig : IUBJW -



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 13 juli 1962

Aanwezig: PĤ BtfD - H M - Ĥ - PHX""*- PX - ̂ S"̂  IDJ/â - p/lf

Afwezig :

H.B overhandigt PH.BVD een bericht, waarin de aan de Vredesconfe*
rentie voorafgaande voorbespreking in Moskou ter sprake komt. Mogelijk
ttordt tijdens de voorbespreking een lijn vastgesteld, met het doel om O]
de conferentie zelf de ruzie in het communistieche kamp te verdoezelen.
H.B uit de hypothese dat het niet ondenkbaar is dat Chroestsjov zo be-
trekkelî k veel niet-coauaunisten heeft uitgenodigd on het koor van de
u±̂ e-coexistentiali8ten te versterken, al moet hij daarvoor in ruil
onaangename feiten slikken, zoals de openlijke gelijke veroordeling van
Amerikaanse en Russische atoombomproeven door de Britse pacifist

H.B ziet in De Volkskrant dat in een riool in Rotterdam weer wapens ziji
gevonden.
PH.C gaat bij I.D. Rotterdam informeren wat er gevonden is. De vorige ki
was het alleen oude rommel geweest.



OCHTENDBESPREKING op maandag 16 juli 1962

Aanwezig:

Afwezig :



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 1? juli 1962

Aanwezig:

Afwezig :

- Hrftf - KfTC -

17 juli 1962,



OCHTENDBESPREKING op woensdag 18 juli 1962

Aanwezig: PIĴ VI) - H^HK -

Afwezig :



OCHTENDBESPREKIMG op doaderdag 19 juli 1962

Aanwezig: Ĥ XtfZ - PH.B - ̂H*tf- ptf?D - H.lf - p/G - KP/fi - H.K/Off

Afwezig : H.BJHf- PH.BVD

PH.C heeft van I.D. Rotterdam gehoord dat de wapens die zij in een riool
aldaar (notulen 13-7-1962) hebben aangetroffen, waarschijnlijk afkomsti
zijn van oud-illegalen en ex indische militairen. De wapens verkeerden i
vrij goede staat van onderhoud en men heeft er zich mogelijk van ontdaan
na de vorige wapenvondsten. PH.C somt de aard en hoeveelheid der gevonde
wapenen op.

Ca tweeduizend socialistische jongeren uit Duitsland zitten in een kamp
bij Callandsoog.

PH.B vertelt een staaltje van de wedijver ad absurdum tussen Moskou en
China. In 1956 heeft Chroestsjov het idee van de vreedzame wedijver ge-
lanceerd - waaruit eigenlijk de gehele ruzie van Rusland met China is on
staan en dat tenslotte tot het bestaan van twee communistische kampen
heeft geleid. Nu heeft een der Chinese deelnemers aan het Wereldvredes-
congres te Moskou tegen de Russen gezegd: denk nu maar niet dat het idee
van de vreedzame wedijver van jullie komt, n^e, dat is reeds in 19**6 doo
Mao gelanceerd*
Dus zelfs wedijver over de wedijver.

_.
PH.D vestigt de aandacht op een artikel in De Telegraaf<% van de corres-
pondent Jules Hof, over de Oostenrijkse staatspolitie, waaruit deze dien,
wel als bijzonder onbetrouwbaar uit de bus komt.
Een dergelijk artikel staat in Der Spiegel van deze week. Ook daarin won
melding gemaakt van het in Russische handen laten vailen van Weeterse
agenten.

19 juli 1962.



QCHTENDBESPREKING op vrijdag 20 juli 1962

Aanwezig: P£,BVD -

Afwezig :

PH.B vestigt de aandacht op het bericht in De Volkskrant, volgens hetwe Us
(officiele Joegoslavische bron) men in China bezig zou zijn om JO miljoen
Chinezen van de steden naar het platteland over te brengen. Van Peking
zouden 200.000 en van Shanghai 2 miljoen mensen naar het platteland moete
terugkeren, waarna verschillende fabrieken gesloten zouden worden. Het is
mogelijk dat door tekort aan grondstoffen veel Indus trie e'n stilstaan, waa
door een ontevreden bevolking ontstaat, wat weer haarden van onrust kan
vormen.
H.K/CH verklaart op vraag PH.BVD, dat dit proces al een tijd gaande is*
H.K/CH heeft alleen idee dat de Chinese autoriteiten nu met sterke hand
gaan ingrijpen. H.K/CH herinnert aan een oekase van ca. een jaar geleden,
dat mensen die van het platteland naar de stad waren gekomen (dit was ge-
deeltelijk met dwang gebeurd) terug moesten keren. H.K/CH herinnert verde
aan de uitlatingen van Li Kwang Tse enkele maanden geleden, die vertelde
dat het animo om terug te gaan zo gering was, dat het volgens hem nodig
was dat de regering ingreep, wilde het platteland er niet aan gaan.

20 juli 1962.



Aanwezig:

Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op maandag 23 juli 1962

"- KB/62 (gedeeltelijk) -

Op vraag PH.BVD zegt KB/N dat hij niet weet of hij tijdig op de hoogte
kan zijn wanneer de vergadering met de Spaanse arbeiders van Werkspoor-
Utrecht zal plaatsvinden.

Het is niet een Spaanse afdeling van de C.P.N., maar een afdeling van de
Spaanse communistische partij, die men in Amsterdam heeft opgericht en it
Rotterdam wil oprichten.

I.D. Utrecht heeft een voortreffelijk
port geschreven, waarbij de Spaanse arbeiders in drie groepen worden ver-
deeld: 1. de neutralen (de grootste groep), 2. een kleine groep anti-
fascisten, die er reeds over spreken om niet naar Spanje terug te gaan et
3* enkele falangieten, die kennelijk zijn meegestuurd om een oogje op de
Spaanse arbeiders te houden« ~ ' '"

KB/N gelooft dat op bet ogenblik de Spaanse arbeiders een groter politic]
probleem voor ons vormen dan de Joegoslaven,



- 2 -

PH.B vestigt de aandacht op het bericht in de pers over de rumoerige de-
monstratie in Londen door Mosley c.s.

PH.D komt even terug op de komst van 200 ongehuwde Joegoslavische arbei-
ders naar Nederland. Zij krijgen een voorlopige verblijfsvergunning tot
31-12-1962 en terzake van de bijzondere eisen van toelating zullen de
Staatsmijnen contact met Justitie opnemen. De heer heeft grote ac-
tiviteit ontplooid.om het standpunt van de B.V.D. te wijzigen, hetgeen
echter niet is gelukt. Of hij zover gegaan is om bij Justitie te suggere-
ren dat zij niet te zwaar aan de brief van de BVD moesten tillen, zou
PH.D niet kunnen zeggen. Wei bleek men bij Justitie onder de indruk van
zijn betoog en staat de mijnpolitie er goed op. PH.D houdt het voor moge-
lijk dat deze goede reputatie de doorslag heeft gegeven tot de beslissinf
om de Joegoslaven te laten komen.

23 juli 1962.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2*f juli 1962

Aanwezig: PB*Bfa> - BAB""- P£*<f- PJtfS - H^B""- J$B/*CT - KB/lf '-

Afwezig :

BAB ziet in De Waarheid dat de K.L.M. een interline accoord is aangegaat
met de Rood Chinese luchtvaart Maatschappij. Beide maatechappijen erkenr
over en weer elkaars vervoersdocumenten en sullen passagiers en vracht
op aansluitende lijnen boeken*

De Waarheid vermeldt dat Kirihio in Washington Soebandrio zal ontmoeten.

2k Juli 1962.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 25 juli 1962

Aanwezig:

Afwezig :

PH.C zal een melding van I.D. Den Haag over iemand die "aardig zou bij-
verdienen met spionage" nader laten uitdiepen.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 26 juli 1962

Aanwezig: Pfrrifv - $#fT - P^ - Pptf - ^B"- Xp - KB

Afwezig :

BAB leest in De Waarheid: "Ultra's grijpen in tegen het Nederlands- Indo
nesische overleg". De ultra's (Luns, Toxopeus, Visser en Bot) saboteren
een mogelijk accoord. Reeds op 9 juni j.l. meldde De Waarheid een gehein
besluit van Mr.Bot, dat hij het Nederlandse apparaat uit Nieuw-Guinea
zou terugtrekken als een accoord zou dreigen. (notulen 13-6-1962).

26 juli 1962.



OCHTENDBESPSEKING op vrijdag 2? juli 1962

Aanwezig: PJU*Vb - JJAfT- PBvC - PJMf - Ĥ ET'-

Afwezig : H.̂ D - H.£A*

BAB ziet in De Waarheid dat zich _ _ een
initiatiefcomite heeft gevormd, on
te protesteren tegen de komst van troepen van de Duitse Wehrmacht in Nede
land.

Uit blijkt, dat de leiding van de Sowjet Unie geen perspectieven
ziet in het aan de macht komen in West-Europa van communistische partijen
De Sowjet Unie speculeert helemaal op economische en militaire ontwikke-
ling om in Europa aan de macht te komen.

Volgens KB/N zou zelfs een spontane ontwikkeling van een breed links fron
in een der West-Europeee landen, niet tot een politieke overwinning voere
omdat de RUBSen ervan overtuigd zijn, dat de V.S. dit nooit zouden toela-
ten.
BAB vindt deze Russische visie reeel. De Sowjets zien in dat de Anerikanen
West-Europa nooit in de steek kunnen en dus zullen laten. Een oorlog wen-
sen de Russen evenmin als de Amerikanen. Niet omdat de Russen zwak zijn,
maar omdat voor beide partijen de schade te groot zou zijn.

27 juli 1962.



OCHTENDBESPBEKING op maandag 30 juli 1962

Aanweaig: H^f6 - PH^B¥D ->*£"- P^StT- H^l Hyfi^- t&fd£ - O/lf -

Afweaig : '

BAB restigt de aandacht op de radioberichten over anti-Wereldjeugdfestiva!
dembnfstraties in Oslo en Helsinki.

30 juli 19624



OCHTENDBESPBEKINQ op dinsdag 31 juli 1962

Aanwezig:

Afwezig :

31 juli 1962.


