OCHTENDBESPEEKING op maandag 3 September
Aanwezig: EtfdTO - T&&& - Te,P#f- W&- ptf-
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Afwesig :

H,BVD doet mededelingen over zijn bezoek aan Denemarken, welke in aparte
Terslagen zullen worden opgenomen.

3 September 1962*

OCHTENDBESPREKING op dinsdag k September 1962

Aanwezig: EJHtf
*^^

Afwezig :
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PH«B leest in De Waarheid dat weer talrijke hoge functionarias«n, waar ondej
de commandant van de West-Berlijns* politie
, aan de kaak zijn geetel<
Professor
deed deze onthullingen op een persconferentie in Ooet-Berli
en was in het bezit Tan de nodige documenten.
De Waarheid schrijft over WESTERLIHQ in verband met zijn zangopleiding.
De Waarheid schrijft tussen de regels door dat Westerling deze beurs van
O.K. en W. kreeg, toen de zaak tegen
aan de gang was.
PH.B deelt mede, dat in De Waarheid van zaterdag een uitvoerig artikel word
gewijd aan hetgeen Chroestsjov heeft geschreven in "Vraagstukken voor Vrede
en Socialisme" over de economische integratie van het Oost-blok. Dit is dui«
delijk gericht tegen de E.E.Q., maar de naam van de E.E.Q. is daarin niet
vermeld*
PH.B leest uit De Waarheid van 3 September voor wat in de zitting van het
Partijbestuur op 1 September jl. is besloten. Dit klopt met onze gegevens.

k September 1962«

OCHTEEDaaS^REKlKG op v/oensduK 5 September 1962

Aanwezig: H.BVD - H.KAS - TPC - Pii*B - EUCT - H.D - PH.E - KJ^ - KB/N2 -

H.K/CH
Afwezig :

r

jjl, ;•
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PH,B deelt mede, dat Harry Verhey een zetcl eist in het college van
B. en *.. Verhey noemde het plan om twee 3»K. wethouders en een prot. chrii
telijke wethouder op te nemen, een capitulatie, met narte van de P.v.d.A.
voor het KVP programma.

OCHTENDBESPREKING op donderdag 6 September

Aanwezig: H,BVti - H.JUtfT - Tpef^- Hf!fB - %<*f- Kjf'•'' . ^ ""^
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/
H
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PH***^ KB/ef - KB/lT - HJfr
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Afwezig :

H.C deelt mede, dat het "Vaderland" van 4 September onderstaande bericht:
De Russische federatie, de grootste deelstaat van de Sowjet Unie, heeft de 1
naming "Ministerie van Binnenlandse Zaken"(M.V.D.), die nog doet denken aan
het Stalin tijdperk, afgeschaft en vervangen door "Ministerie van openbaar |
zag en orde". Onder dit ministerie ressorteert de politic en het openbaar
ministerie.
PH.B deelt mede, dat de Guardian heeft gereageerd op het artikel dat Chroesi
jov heeft geschreven in "Vraagstukken voor Vrede en Socialisme". Zorza gaf
als zijn oordeel, dat de strekking van dit artikel gericht is tegen China.
PH.B deelt mede, dat er in Moskou een bijeenkomst is geweest van Marxistisc)
leninistische deskundigen uit 23 landen, die gesproken hebben over de EEG ei
over de problemen die daaruit voortkomen voor het sovjet-blok. De deskundig*
zijn naar huis gegaan zonder te weten wat hun nu te doen staat. Het merende<
van de deskundigen schijnt het er wel over eens te zijn, dat de economische
meenschap van de zes landen een gezonde baby is, die in de komende jaren de
Internationale communistische beweging de handen vol werk zal geven. Er hebl
zich, naar men zegt, levendige debatten voorgedaan, waarin de Franse conmund
ten het starst vasthielden aan het communistische dogma, in tegenstelling t<
de Italianen, die betoogden dat de Euromarkt de productie, vooral in Italic,
had bevorderd.
PH.B deelt mede, dat "De Volkskrant" heeft meegedeeld, dat Paul de Groot zi;
functie van secretaris van de C.P.N., om gezondheidsredenen moet neerleggen,
PH.B leest uit De Waarheid voor dat Kaaijk wethouder is geworden in Koog aai
de Zaan.
In een aantal andere gemeenten kregen CPN raadsleden voor het eerst sedert
jaren een plaats in de raadscommissies* Het blijkt, dat de P.S.P- in Amsterc
pleitte voor een communistische candidaat***•».. 4*-~ 4» • <J*«*tt*+«*~e~< .

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 7 September 1962.

Aanwezig: H>BYD - H.JCAZ - TJ5*""- PBVB - PH^9<- H^1*- PJME - n^jf- KB^"- B\g s

PH.C deelt mede, dat per 1 September jl. de Russen in de Sweelinekatraat ee
pand hebben betrokken. Het lijkt de bedoeling hier het eonsulaat onder te
brengen. De consul
woont er al.

PE.B ziet in De ffaarheid foto's van door de V.S. naar Oost-Berlijn gexon'de
spionnen en saboteurs. Dit geschiedt uiteraard ter opvoering ran de spannin
De Volkskrant maakt melding van uitlatingen van Soekarno over Portugese pro
vocaties in Timor. Er zouden militaire versterkingen naar Portugees Timor
zijn gezonden, Naar aanleiding hiervan illustreert H.BVD, hoe de bewoners v
Portugees Timor zich absoluut niet verwant voelen aan Oosterlingen. Zij voe
zich Fortugees en sijn zich bewust van deze status.
Hierna volgt een algemeen gesprek over de Tweede Kamer-debatten inzake
Nieuw-Quinea.

OGHTENDBESPBEKING op maandag 10 September 1962
Aanwezig: J}^«fb - EJtXZ - T_j£«<f. -^K^> - E^f^- EfJ*1*- PJ^B**^ KjB^ff" - P/1'

Afwezig : —

Naar aanleiding van
_
merkt KB/N op dat het van belang is
te zien dat de Bouwakorganisatie ontfflanteld wordt: de Bouwvak heeft alt
gegolden als het laatste bolwerk*

10 September 1962*
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 12 September 1962,
Aanwezig:
H.K/CH
Afwezig : —

Hierna volgt een gesprek over dergelijke idealistiache activiteiten zoals
tijdens het Wereld Jeugd Festival in Helsinki, het verhaal van
aan H.KO en :
en een verhaal van circa 1-fc jaar geleden over een man
die naar IJ.G.-landen reisde om de mensen te bekeren. Ook wordt nog genoemd de N.S.S.F. (Nederlandse Staatkundige Studenten Federatie)
die de reis van 5 Papoea-studenten naar Djakarta organiseerde nadat gelden bij particuliere- en handelskringen ingezameld ware)
H.BVD merkt op dat de radioberichten hedenmorgen melding maakten van een
persconferentie van de N.S.S.F, die verbolgen is over de beslissing van
Staatssecretaris Bot die deze 5 Papoea's heeft aangezegd dat bun vacantie
(deze lieden studeren in Nederland!) nu lang genoeg geduurd heeft en dat
zij zaterdag naar Nieuw-Guinea zullen worden teruggestuurd. Dit is geen
strafmaatregel, redeneert Bot doch hun aanwezigheid is gewenst in eigen
land gezien het gebrek aan intellectuelen daar.
Hierna volgt een uitgebreid gesprek over de N.S.S.F., de componenten waaruit deze is samengesteld, t.w.: bona-fide studentengezelschappen aan de
diverse universiteiten die studies maken van politieke problemen. Zo heef
bijvoorbeeld de groep van de V.U. Amsterdam een conferentie over communist
(coexistentie) belegd, waar o.a. de professoren
: en
het woon
voerden. H.BVD acht het waayoehijnlijk dat de Minister hem over deze affa:
**~~->*^W
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vragen zal stellen daar de Minister one voor dit soort zaken belangrijk
vindt, een soort Toorlichtingsdienst dus.

12 September 1962

OCHTENDBESPREKING op donderdag 13 September 1962

Aanwezig:

H.
Afwezig :

Aanvullend op het NSSF-gesprek van gisteren, doet PH.B enige raededelingen
over deze organisetie: o»a. dat ter gelegenheid van het eerste lustrum van
het Politick Gezelschap van het Studentenkorps van de V.U. van 15 tot 18
raei jl. een congres is gehouden onder de titel: "Communisme anno 1962"*
H.KO en ieraand van de afdeling B waren hierbij aanwezig. De NSSF heeft op
26 februari jl. op Schiphol een ontmoeting gearrangeerd met Robert Kennedy
H.BVD merkt op, dat waar dit groepje dat in de eerste vijf jaar van zijn
bestaan geen ongelukken heeft gemaakt, geen speciale aandacht vereist.
PH.B vermoedt, dat zij, indien zij weer iets dergelijks gaan organiseren,
contact met H.KO zullen opnemen.

H.BVD deelt mede, dat H.KO naar aanleiding van de laatste P.S.P. radiouitzending (notulen 11 September jl.) zal nagaan weIke van de genoemde fei
ten juist zijn en tegen weIke onjuiste aantijgingen wij iets zouden kunnen
doen. Hij zal hiervoor contact opnemen met KB/N.
13 September 1962,

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 14 September

1962.

Aanwezig: IU8vU - H.KA2 - T.P^fr. - PJJtfff'"- H»fi*- ?%*»'- BHffCTH.KJK
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"
^
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Afwezig : —

De Waarheid brengt nu een derde artike1 van Paul de Groot over Van Ravest eyn's boek. Hierin ontleedt hij diverse elementen en bij eerste lezing
geeft dit artikel de indruk dat, wat De Groot zegt, in strijd ismet de opvattingen die Trotzky en Lenin destijds huldigden*

OCHTEHDBESPREKIHQ op maandag 1? September 1962
Aanwezig: H..BVD - TPJ3"- P5**""- H^- H^ - PE*^- KB/6 - O^f- H^JS/CH
Afwezig : H.UHr
*
^
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^
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H.BVD heeft hedenmorgen een afspraak met minister Veldkamp en hij vraagt
of er nog zaken voor dit gesprek zijn. Hij is Tan plan de minister op
elegante^wijze te attenderenop de kwestie van de Joegoslavische arbeidcre. 7&S; minister zal dit togh onder ogen krijgen, daar H.BVD er onlangs
op de P.G.-vergadering over gesproken heeft. De notulen daarvan gaan altijd naar de ministers.

OCHTENDBESPREKING

op dine dag 18 September 1962

Aanwezig: H.BVC -JfPC Afwezig :

H.BVD is bij minister Veldkamp geweest, doch heeft, door tijdgebrek, geei
gelegenheid gehad om over de Joegoslaven te spreken.
H.BVD verzoekt de 4e zin van de eerste alinea van de notulen van gisterei
als volgt te wijzigen: "Onze minister zal dit ook onder ogen krijgen, da:
H.BVD er onlangs op de P.G.-vergadering over gesproken heeft".

H.C heeft in de courant gelezen dat de Israeliers in Munchen een rakettei
specialist die voor de V.A.K. werkte, hebben ontvoerd.
FH.B zegt, dat hier mogelijk Dr.Krug wordt bedoeld, die volgens
"D«r Spiegel" vorig jaar reeds in Egypte raketten heeft opgesteld.

PH.B ziet in De Volkskrant dat China een nieuwe aanval op Chroestsjov en
bet revisionisme is begonnen, in verband met het volgende week beginnend
bezoek van de president van de Sowjet Unie aan Tito.

- 2-

PH.B citeert Waarheid-juichtonen over het op zondag jl. gehouden Waarheid
festival, waarbij 54 nieuwe partijleden zijn ingeschreven.
PH.B meldt, dat volgens de New York Herald Tribune de Hongaarse parti jzuivering nog doorgaat: de procureurs-generaal - partijleden zijn nu uit
de partij gezet.
H.D is opgebeld door de heer
van Sociale Zaken, die net Justitie en B.V.D. wil praten over een poging het aantal Joegoslavische mijnworkers van 200 op 300 te brengen.
"
vertelde dat volgens een
artikel in de Limburgse pers, zich in Duitsland grote aoeilijkheden zoude
hebben voorgedaan met Joegoslaven, daar dit nogal goede regime-aanhangers
waren. Het land Baden/Wurtenberg heeft volgens dit artikel als eerste besloten geen Joegoslaven meer te laten werken. Later heeft de federale regering een zelfde besluit genomen. Na een gesprek over de gehele ontwikke
ling van de Joegoslavenkwestie wordt besloten, dat D de heer
zal aanhoren, doch uiteraard niet meer dan dat.

H.BVD brengt in herinnering dat volgende week een driedaagse Heelsumeonfe
rentie wordt gehouden, waarvoor zijn uitgenodigd: Rijkspolitie-offieiereo

- die -

die nog nooit met de B.V.D. te maken hebben -gehad, doch wier functie van
toegevoegd officier aan de districtscomnandant een dergelijke kennismakin
rechtvaardigt, plus een aantal korpschefs van kleinere gemeenten en
chefs I.D. - of nun plaatsvervangers van grote gemeenten. Aanleiding tot
deze bijeenkomst was een verzoek van de Rijkspolitie of wij voor hen eens
lets dergelijke zouden kunnen optuigen. Deze eerste kennismaking van drie
dagen zal een goed begin zijn, waarop in de toekomst voortgeborduurd zal
kunnen worden. H.BVD heeft de deelnemerslijst voor zich en somt op wie er
alzo komen. Het blijkt dat ORES nog niet ingelicht is over het door hem t
behandelen onderwerp en na overleg tussen H.BVD en H.C wordt besloten dat
gezien de ruime aanduiding op het programma, t.w. "Enkele aspecten van de
contra-spionage", ORES een verhaal zal vertellen, wat het beste aanslaat
bij dit nieuwe publiek. H.C suggereert nog het onderwerp: Organisatie van
een legal recidency. H.BVD verzoekt degenen die alsnog een of meer dagen
aanwezig willen zijn, buiten de op de lijst genoemden, overleg te plegen
met H.KO inzake vervoer enz.
18 September

1962.

OCHTENDBESPREKING op woensdag 19 September 1962

Aanwezig: JH^SVD - T£€T - PH*»^- K*^- H^B"- PH/E - KB/€{^Afwezig :

TPC leest in Foreign Report (uitgave van The Economist) een verslag over
in Noskou gehouden conferentie betreffende de E.E.G. (notulen 6-9-1962). .
belangrijk punt spreekt TPC over een aantal niet gepubliceerde conclusies
van deze conferentie, waarvan de volgende zeer belangwekkend is:
"The communist parties within the EEC countries would have to folio
"a different policy from those outside, especially in eastern Europ
"Thus, while the eastern parties would continue their attacks on th
"common market, it would be the duty of the western parties to infi
"trate into EEC organisations and try to influence policy from
"within".
TPC vraagt of ons uit eigen bronnen reeds dergelijke berichten hebben bereikt. :
KB/N is nog niets tegengekomen, doch z«gt dat dit geheel in de nieuwe
- ideeen -
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ideeen van Paul de Groot past, die gebaseerd zijn op grootscheepse penetra
tie van de Partij van de Arbeid. Deze ontwikkeling ligt daar duidelijk in.

H,BVD merkt op, dat de troonrede spreekt over een nieuwe vreemdelingenwet
en hij voegt eraan toe dat het nu in de richting gaat van de geconstateerd
geluiden in de laatste P,G,-vergadering (notulen gisteren).

KA2 heeft voor de I,D,-vergadering gisteren een lezing gehouden over de
"Aspecten van het misdrijf spionage". Dit ging er goed in en de tekorten i
onze wetgeving zijn duidelijk gesteld. Commissaris
suggereerde het
gebruik van een stempel "Geheim, afkomstig van een verboden plaats". Op he
eerste oog lijkt dit een goed idee voor de bewijsvergemakkelijking*
Hierna volgt een uitgebreid gesprek over rubriceringstechniek, weIke stukh
voor dit soort stempel in aanraerking zouden komen en of dit juridisch te \n va

19 September 1962*

OCHTENDBESPREKING op donderdag 20 September 1962.
Aanwezig: H E V l J - Tpe<- V^fS^- H^B-""- H-O - PHy^T - KB^- KB/N - H.
Afwezig
^

PH.B heeft in de "Volkskrant" gezien dat^Israel beweert dat de Egyptenaren
Krug hebben ontvoerd omdat deze met Israel onderhandelde om zijn bedrijf
aan dat land te verkopen.

- 2-

PH.B signaleert een Volkskrantbericht over een in Frankrijk naast de OAS
bestaand comit£ van politiekelingen, die geen binding hebben met Algerije,
doch wel anti-De Gaulle zijn, Hierover volgt een kort gesprek.

- 3Na een kort gesprek over het Foreign Report van gisteren, nl. of het hier
conclusies dan wel inside information betreft, suggereert H.BVD een abonnement te nemen op The Economist* De vergadering is van oordeel dat een derge
lijk abonnement verre te verkiezen is boven een onbetrouwbaar blaadje als
bijv. Intelligence Digest, waarop besloten wordt The Economist in plaats va
Intelligence Digest te nemen met ingang van 1 januari a.s.«
Hoewel de Nieuwsbrief ook waardeloos is, heeft het, gezien
behandeling van binnenlandse aangelegenheden en een kijkje op het rechtsextremisrae
wel zin dit abonnement te continueren. H.BVD is overigens blij dat
ons af en toe noemt, anders konden vfj wel eens verdacht worden achter de
Nieuwsbrief te zitten.
Op een vraag van H.BVD zegt PH.B dat de levering van de kranten, 's ochtend
v66r AURORA, nu goed geregeld is. Slechts op maandagen ontvangt hij geen
Waarheid,

20 September 1962.

OCHTBNDBESPHJSKING op vrijdag 21 September 1962
Aanwezig: £**

- T£e'- P5-F" "- H.C - H.-B" -

Afwezig :

Volgt kort gesprek over net bericht dat de Chinezen Russische consulaten
willen opdoeken. H.K/CH meent dat er behoudens de drie in net geding
zijnde consulaten er geen andere bestaan. Hij acht het overigens te vroeg
om'achter de politieke motieven te komen.

21 September 1962,

OCHTENDBESPREKING op maandag 2k September 1962

Aanwezig: a*fl'VD - H.lf*£ - TpC - PR^Afwezig : ~'

TPC dealt mede, dat *en ontwerp-herziening van de taakopdracht van
op atape1 staat, vaarin meer aandacht wordt geschonken aan de onderontwikkelde gebiedezu Tevens zal een naansverandering t.w. Afdeling F. voorgesteld worden. Donderdag a.s., na AURORA, zal men dit ontwerp gaan teapreken* TPC zet uiteen, dat het er oa gaat in de vergadering gewaar te worden of de ontwikkelde gedachten op bezwaren stuiten. Hierna komt ala
tweede stap de uitvoering van dit idee*
2k September 1962*

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 25 September 1962

Aanwezig:
Afwezig : PH^J*"-

^

H.K/efl

25 September 1962.

"*^

OCHTENDBESPREKING op donderdag 27 September 1962

Aanwezig: H^BvD - H^JUlZ - TfMT I
Afwezig : -

FALLEX: In "Neues Deutschland" van 21 September staat een artikel over
deze oefening. "Neues Deutschland" noemt het een 'provocatieve verscherpin
van de internationale sftuatie'; het artikel is weliswaar niet accuraat,
doch men blijkt aardig op de hoogte.

OCHTENDBESPREKING op Tri.idag 28 September 1962
Aanwezig: JUBtfl) - 'SJKS^- HKC - JLatf'- H*B - KB/€flf - ra/B^f^jkff <(
j^ ^
-X*
^'
"**^
t**^
st***^
Afweeig :
1

28 September 1962.

