
KA.255/W- SEHSm-Persoonlijk. 19 november 1956
06. '

Periodieke "besprekingen ter
appreciatie van verkregen
inlichtingen.

Bij een "bespreking, welke op 6 november 3.1.
met de hoofden van de Inlichtingendiensten der Krijgs-
machtonderdelen en hoofd van de B.V.D. is gehouden,
is naar voren gekomen, dat eerstgenoemde diensten in
de laatste tijd gezamenlijk een boekwerk, genoemd
"Beoordeling vijandelijke toestand" (B.Y.T.) bijhouden.
Gebleken was, dat zij daarbij behoefte gevoelden aan
de medewerking van de B.V.D. Toen ik opmerkte, dat zeker
ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de B,I„D.
een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren, werd
dit door de hoofden van de militaire diensten volkomen
beaamd. Be gedachte werd uitgesproken, dat de "B.V.T.*
ook voor de Regering van belang zou kunnen zijn, maar
dat de vorm - een geregeld bijgehouden vrij lijvig
boekwerk - daarvoor aeker niet geschikt was.

Boor mij werd toen geponeerd, dat eigenlijk
ten behoeve van het verwerken van gegevens ten behoeve
van de Regering een kleine staf zou moeten worden ge-
vormd, daar dit werk noch door de hoofden van de inlich-
tingendiensten, noch door de Coördinator persoonlijk
zou kunnen worden gedaan. Ik moge in dit verband her-
inneren aan ons gesprek op 20 juni 1956, waarin U er op
wees dat, hoewel veel inlichtingen werden verzameld,
daarvan slechts een zeer matig gebruik werd gemaakt.
De vergadering achtte het vormen van een staf echter
nog wat ver gegrepen, maar meende, dat een geregeld
contact van de hoofden van diensten en Buitenlandse
Zaken zeker bijzonder gewenst is en dat dit het best
xou kunnen worden verzekerd wanneer een vaste dag in
de maand daarvoor zou worden bestemd. Besloten is de
eerste dinsdag van iedere maand te 14.00 uur bijeen
te komen, voor de eerste maal op dinsdag 4 december
a.s. te 14.00 uur in het Ministerie van Algemene Zaken,
Plein 1813 nr. 4.

-2-
Aan de Seeretaris-Seneraal van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Plein 23,
Üen Haag.



tj zult begrijpen, dat ik dit besluit bijzonder ver-
heugend vind, omdat dit betekent dat, ai3 het in iets
andere samenstelling, de * Intel** herleeft» hetgeen
hopelijk, naast direct nut voor het Nederlands beleid,
bovendien er toe zal bijdragen, dat het onderling ver-
trouwen tussen de diensten zal worden gestimuleerd.

Gaarne ontving ik bericht of U persoonlijk
- zoals ik naar aanleiding van tïw destijds aan de
Heer £ock gedane mededeling hoop - aan deze bijeen-
komsten wilt dtelneman en of wij bij verhindering
Uwerzijds op een vertegenwoordiger van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken zullen kunnen rekenen.

In de bedoeling ligt bij de eerste samenkomst
da medewerking van de niet militaire diensten aan het
opmaken vmn een appreciatie van de militaire toestand
t» besprbJnan* Ik maak mij sterk, dat tijdens de bespre-
kingen nieuwe onderwerpen zullen opkomen en kan reeds
thans vermelden» dat de coördinatie van het inlich-
tingenwerk in oorlogstijd zeker de aandacht zal vragen.

De Coördinator van de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten»

f,J.Kist
gep.Vi ce-Admiraal
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Kenmerk: Datum. ^Q november 1956.

Onderwerp: Periodieke besprekingen ter Nummer-.167408-8807 G. S.
appreciatie van verkregen inlichtingen.

GEHSIM-PERSOONLIJK.

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 19 november
jl. Geheim Persoonlijk No.KA.255/04/06 betreffende perio-
dieke besprekingen ter appreciatie van verkregen inlich-
tingen, deel ik U mede gaarne bereid te zijn -zo mogelijk
persoonlijk, doch indien ik verhinderd zou zijn door het
aanwijzen van een plaatsvervanger- aanwezig te zijn bij
de maandelijkse besprekingen, welke U voornemens is te
houden op iedere eerste disndag van de maand,te 14.00 uur,
in het Ministerie van Algemene 2aken-.

Ook mijnerzijds ben ik van oordeel dat de herleving
van de "Intel" in deze vorm een nuttige bijdrage kan zijn
voor de vorming van het Nederlandse beleid op het gebied
van de verkrijging, de distributie en de verwerking van
inlichtingen.

Telefonisch deelde ik U reeds mede op 4 december
a.s. te 14.00 uur verhinderd te zijn aan die eerste ver-
gadering deel te nemen in verband met de behandeling in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de begroting van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het dienst-
jaar 1957; Mr E.Schokker zal echter gaarne de vergadering
bijwonen.

De Secretaris-Generaal,

(Mr S.J.Baron van ïujrll van Serooskerken)

Zijner Excellentie
Vice-Admiraal I1.J.Kist
Coördinator van de Inlichtingen-
en Veiligheidsdiensten
Ministerie van Algemene Zaken
Plein 1813, No.4
's-G R A V E N H A G E.
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Van dit schrijven zijn vijf exemplaren; dit is ex.nr. /

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

Bijlagen :

Onderwerp:

7121
—

Overnemen opmaken appreciatie
van de toestand door C.V.1.1T.

's-Gravenhage, £ j MEI 1957 195

ZBE.R GEHEIM

Naar aanleiding van Uw schrijven van 14 mei

1957, no. KA 470/30, betreffende het in hoofde dezes

genoemde onderwerp, moge ik Uwer Excellentie berichten,

dat het Comité VCS aich met de door U in evengenoemd

schrijven voorgestelde regeling kan verenigen.

Typ: GR
Coll: De Voorzitter Comité Verenigde

Chefs van Staven,
v/d de Chef Gezamenlijke Staf,

De Generaal-Majoor,

(Mr. W.J. van Dijk).

AAN; De Coördinator van de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

iaa: Chef Marine Staf
Chef Generale Staf
Chef luchtmacht Staf
Archief '

ex.nr. 1

ex.nr. 2
ex.nr. 3
ex.nr. 4
ex.nr. 5

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden

11.01 ffi 1000 - 261 44-'56-70
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V E R T R O U W E L I J K
VERTROUWELIJK.

COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND-. Ex.nr. $

KA 499/80-Vertrouwelijk

Onderwerp: Wijziging vergaderdagen
C.V.I.N.

Het Comité Verenigde Chefs van Staven
heeft mij doen weten, dat het van oordeel is, dat de
eventuele voorziening van commentaar van de rapporta-
ge van het C.V.I,N. een aangelegenheid is, welke in
het Comité V.C.S. moet worden beslist. Aangezien ver-
gaderingen van het Comité V.C.S. steeds worden ge-
houden op maandagmiddag lijkt het gewenst de vergade-
ringen van het C.V.I.N., waarin de maandelijkse rap-
portage wordt opgesteld, in het vervolg te houden op
vrijdag. Enerzijds bestaat dan voldoende gelegenheid
de rapporten in de juiste vorm gereed te maken en te
verzenden, terwijl anderzijds zo min mogelijk vertra-
ging in de behandeling door het Comité V.C.S, ont-
staat.

Bovendien heeft het Comité V.C.S. de wens
te kennen gegeven de maandelijkse rapportage (Isam's)
zo dicht mogelijk bij de 1e van iedere maand te ont-
vangen.

In verband hiermede stel ik voor de verga-
deringen van het C.V.I.N,, waarin een Isam zal worden
opgesteld in het vervolg te houden op de laatste
vrijdag van iedere maand, te 14.00 uur in" het Ministe-
rie van Algemene Zaken en deze werkwijze te beginnen
op vrijdag 28 juni a.s..

Ik zou het echter zeer op prijs stellen de
tussentijdse vergadering, welke is afgesproken voor
dinsdag 18 juni a.s. op die datum doorgang te doen
vinden. Ik hoop dan van U te vernemen of U met genoemd
voorstel kunt instemmen en tevens te bespreken, wan-
neer wij in de toekomst de tussentijdse vergaderingen
zullen houden. Bovendien wilde ik, naast bespreking
van de toestand, aan de orde stellen de wijze waarop
de driemaandelijkse "Perintreps" tot stand zullen
komen en op welk tijdstip wij deze aan het Comité
V.C.S. zullen aanbieden.

De Vporzitter,

Kist.

Aan de leden van het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland.

K/10

V E R T R O U W E L I J K



Van dit schrijven zijn vijf exemplaren; dit is ex.' no. /

COMITÉ VERENIGDE CHEFS - r -?* f^ r
V A N STAVEN x . : - ' • - v.^ t .

VGravenhage, 2 5 o k t . 1957 195

Nr 7121 7

Bijlagen : - ZEER GEHEIM

Onderwerp: Inlichtingensamenvatting en
beoordeling toestand.

Hierbij moge ik Uwer Excellentie "berichten, dat
het Comité Verenigde Chefs van Staven er "bijsonder veel
prijs op zal stellen, indien in den vervolge in de
inlichtingensamenvatting en "beoordeling van de toestand
ook - en desnoods negatief - een paragraaf gewijd wordt
aan de politieke toestand in die landen welke onmiddellijk
grenzen aan Rijksdelen Overzee met het oog op mogelijke
repercussies van deze Rijksdelen.

Hierbij wordt meer in het bijzonder gedacht aan
Indonesië, het Verre Oosten en Venezuela.

Typt v.Gr.
Coll:

De Generaal,
Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin,
Voorzitter Comité Verenigde Chefs van

Staven,

S Vt-<K\ j" 7 (B.R.P.F. Hasselman),
^ /

AAN: de Voorzitter van het Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland ex. no. 1

ia.a.: Chef Generale Staf ex. no. 2
Chef Luchtmacht Staf ex. no. 3
Chef Marine Staf ex. no. 4
Archief ex. no. 5

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden

11.01 fSk 1000 - 26144-'56-70
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MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

KABINET VAN DE
MINISTER-PRESIDENT.

Comité Verenigde Inlichtingen
Diensten Nederland.

Nr.: KA 671/Q^

Bijlagen: Afschrift brief aan de
'Minister-President +
bijlage.

GEHEIM

's-Gravenhage, 25 november 1957

Hierbij zend ik U afschrift van mijn brief
aan de Minister-President, houdende het voorstel van
het C.V.I.N. een periodieke rapportage omtrent het ver-
loop van de koude oorlog te verzorgen, met de bijbe-
horende analyse.

Het origineel van deze brief is gezonden
aan het Comité V.C.S. met verzoek dit schrijven des-
gewenst voorzien van commentaar aan de Minis t er-Pres î -
dent te willen doorzenden. Aan de drie Chefs van Sta-
ven heb ik rechtstreeks een afschrift van,deze beschei-
den doen toekomen: ' .

De voorzitter van het C.V.I.N.,

.J. Kist.

Aan de Leden en de Secretaris van het G.V.I.N.

K/2
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• • LlI—1 -J
COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND. Ex

Nr. KA 721/80/82 GSHEIM

Betreft: Perintrep

's-Gravenhage, 30 decemToer 1957.

In de C.V.I.N.-vergadering van 27 decem"ber
j.l. werd overeengekomen, dat het aanbeveling ver-
dient om vanaf 1 januari 1958 aan te vangen met het
vergaren van gegevens, welke voor de samenstelling
van een Perintrep in maart 1958 van "belang kunnen
zijn. Deze samenstelling zal uiteraard geschieden aan
de hand van het schema, dat op "blz. 10 van de "Korte
analyse van de Koude Oorlog" voorkomt. Het ligt in de
"bedoeling de verzamelde gegevens - welke ik gaarne
van de leden omstreeks half maart zou willen
ontvangen - in gecompileerde vorm "b i j het C.V.I.N.
in discussie te stellen.

De Voorzitter van het C.V.I.N.,

—"S5".J. Kist.

Aan de leden en secretaris van het G.V.I.N.

K/10



Van dit schrijven zijn 5 exemplaren, dit is ex. nr. /

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

Nr ZEER GEHEIM
Bijlagen: geen

Onderwerp: Rapportage omtrent landen grenaende aan
Rijksdelen Overzee»

7 */ y/db
/ '

's-Gravenhage, j 3 jaa 1953 195

Hef.: ao V.CVIH nr» KA 660/80 van 11 November '57 Zee?
b „ V.VOS nr. 7121 KT van 26 )october 1957 Zeer Geh.
c. Kab. Min. Pres. nr. KA 460/80 van 8 Mei '57 Vertrouv/el.

In antwoord op Uw onder ref. a genoemde brief' "bericht ik
Uwer Excellentie, dat het Comité VCS sich met Uw standpunt kan
verenigen»

De speciale rapportage omtrent de landen grenzende aan de
Rijksdelen Overzee - waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan
Indonesië, het Verre Oosten, Venezuela en de beide Guyana's -
ware te beschouwen als een taak voortvloeiende uit een vraag van
het Comité VCS, op grond van art. 3b van de instellingsbeschikking
van het CvTÏÏ (ref-o).

Dese speciale rapportage ware derhalve te richten aan de
Voorzitter en (in afschrift) aan de leden van het Comité VGB. Zij
d j1ent__geaoh.e i d e n te blijven van de normale periodieke rapportage

welke berust op art. 3a van hoger genoemde
beschikking.

Eet wordt dezerzijds nuttig geoordeeld om "beide rapportages
gelijktijdig te ontvangen, zodat zij in onderling verband beschouwd
kunnen worden.

Typ: \W
Coll:"^

De Voorzitter Comité Verenigde
Chefs van Stavenj

v/d de Chef Gezamenlijke Staf,
De Generaal-Majoor,

(Mr. \f.J. van Dijk).

AAN.de Voorzitter C-\/ÏN
iaa: Chef Luchtmacht Staf

Chef Marine Staf
Chef Generale Staf
Archief

ex. nr„ 1 —
ex. nr. 2
ex. nr„ 3
ex. nr. 4
ex. nr. 5

l/ t

l D '70 /S-

'T/

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden

100O - 728450 53
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V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N
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Kenmerk: S Datum: 21 nOVeïïlber 1958,

Onderwerp: Bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea Nummer: 168095-9093 GS.
door Indonesië

Z E E R G E H E I M

Onder dagtekening van 24 november jl». kenmerk KA

1075/83, ontving ik van de voorzitter van het Comité

Verenigde Inlichtingendiensten Nederland, de Vice-Admi-

raal "b. d. P. J. Kist j een door het Comité Verenigde Chefs

van Staven goedgekeurd rapport over de "bovengenoemde aan-

gelegenheid. Ik stel er prijs op te Uwer kennis te "bren-

gen, dat ik iriet grote belangstelling en waardering van de

inhoud van het rapport niet de daarbij behorende bijlagen

heb kennis genomen.

Ik ben ervan overtuigd dat zonder de nauwe samen-

werking tussen militaire en civiele instanties in het

door de Admiraal Kist voorgezeten Comité de regering niet

de beschikking zou hebben gekregen over dit gedegen stuk,

waarin, alle terzake dienende elementen naar voren zijn

gebracht.

313 MINISTER VAÏÏ BUITENLANDSE ZAKEN,

d
A

Zijner Excellentie

de Minister—President.

37(35 - '55 (4056>



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
'S-GRAVENHAGE

ZEER GEHEIM

Aan
de Heer Voorzitter van het
Comité Verenigde Inlichtingendiensten
te
1s-G r a v e n h a g e .

Indonesië/Pi Datum: 16 februari 1961
• '"-i '̂

Onderwerp: Kenmerk: DBI/PL- /11 ft 'Ibfé

Ik heb de eer U mede te delen, dat ik het van veel be-

lang acht, dat Hr Ms Ambassadeurs te Washington, Londen en

Canberra en het Hoofd van de Gecombineerde Nederlandse Per-

manente Vertegenwoordiging te Parijs te hunner persoonlijke

' ,. inlichting kennis kunnen nemen van de maandelijks aan de

T, , , - Regering uitgebrachte rapporten betreffende de bedreiging

van Nederlands Nieuw-Guinea door Indonesië.

Te dien einde veraoek ik U mij in den vervolge steeds

vier extra exemplaren te willen doen toekomen van genoemde

rapporten en mij ook van de. rapporten over november a.p. en

volgende maanden alsnog vier exemplaren te verschaffen.

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
Voor de Minister,

De Chef der Directie Beleidszaken Indonesië,

K7 Rookmaaker)

V E R Z O E K E B I f B E A N T W O O R D I N G D A T U M , K E N M E R K E N O N D E R W E R P T E V E R M E L D E N

1347 - 9 - 59 - 9 I73 I7*



M I N I S T E R I E

V A N A L G E M E N E Z A K E N
,. KABINET VAN DE M I N I S T E R - P R E S I D E N T

COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND

ZEER GEHEIM

Ex.nr, /

Kenmerk: KA 1880/80/83

Bijkge(n):

Onderwerp:

Verstrekken C„ V. I.N„-rapporten
aangaande bedreiging Nederlands
Nieuw-Guinea aan ambassadeurs

'S-GRAVENHAGE, 24 februari 1961
Plein 1813, nr. 4

Aan:

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen,
dat het Comité' Verenigde Inlichtingendiensten Nederland
van Uw Ambtgenoot van Buitenlandse Zaken het verzoek ont-
ving in den vervolge vier extra exemplaren van de maande-
lijks door ons comité' aan de regering uitgebrachte rappor-
ten over de bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea door
Indonesië te mogen ontvangen»

De bedoeling van Uw Ambtgenoot is deze rapporten
ter persoonlijke inlichting aan Hr.Ms. Ambassadeurs te
Washington, Londen en Canberra en aan het Hoofd van de Ge-
combineerde Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te
Parijs te doen toekomen»

Zoals U bekend is werden de onderwerpelijke rap-
porten tot nu toe door tussenkomst van het Comité Verenigde
Chefs van Staven, buiten het C„V.I.N. zelve, slechts aan
de regering verstrekt, zodat de gevraagde uitbreiding van
de verstrekking een principiële wijziging van het verstrek-
kingsbeleid betekent.

Bij bespreking van deze aangelegenheid in het
C.V.I.N. is naar voren gekomen dat, hoewel uiteraard de
wenselijkheid om genoemde diplomaten zo goed mogelijk te
informeren, door het comité' wordt ingezien,, toch de noodzake-
lijke beveiliging van inlichtingen en bronnen in deze tot
grote voorzichtigheid moet manen.

In het bijzonder moet worden voorkomen enerzijds
dat door het doorgeven van een inlichting door de ontvanger
de bron zou kunnen worden getraceerd en anderzijds dat hier-
door de indruk zou kunnen ontstaan van een bevestiging van
het bericht door een tweede onafhankelijke rapportage, ter-
wijl in werkelijkheid het bericht tot de oorspronkelijke
rapporteur terugkeert»

2 -
Ex.nr,

De Minister-President
d.t»k.v. het Comité' Verenigde Chefs van Staven

i»a.a. Voorzitter Comité" Verenigde Chefs van
Staven
Chef Generale Staf
Chef Luchtmacht Staf
Chef Marine Staf
Archief

K/10
021047* - 2
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Het C.V.IoN. meent echter dat, wanneer inder-
daad de rapporten uitsluitend ter persoonlijke inlichting
van genoemde vertegenwoordigers van Nederland dienen en
d̂ t bij de toezending met nadruk zal worden vermeld,geen
onaanvaardbaar risico wordt gelopen, zodat verstrekking
onder die voorwaarde zou kunnen geschieden.

Zou in bijzondere gevallen de Minister van
Buitenlandse Zaken het gewenst achten bepaalde inlichtingen
in het diplomatiek verkeer te gebruiken, dan kan zulks
door zijn vertegenwoordiger in het CoV.I.F. aan de orde
worden gesteld en kan aldaar beslist worden of dit uit
beveiligingsoogpunt al of niet ontraden moet worden.

Het C» V.I.ïf. verwacht, dat bij de voorgeschreven
indiening van dit schrijven door tussenkomst van het
Comité Verenigde Chefs van Staven, dit college U in zijn
commentaar zal adviseren over de eventuele in verband met
operationele veiligheid te stellen waarborgen tegen een
ongewenst gebruik van de inlichtingen.

Ik moge U verzoeken mij wel te willen doen weten
wat aan Uw Ambtgenoot van Buitenlandse Zaken naar aanlei-
ding van zijn vraag ware te antwoorden.

De Voorzitter,
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Van deze brief zijn zes exemplaren; dit is ex no:

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN ZEER GfcHtlM

's-Gravenhage, <| f 19

Nr 61e125^~
Bijlagen : 1 '

Onderwerp: Verstrekken CVIN-rapporten aangaande
bedreiging NecL Nieuw-Guinea aan
ambassadeurs.

AAN:

Ik heb de eer uwe excellentie in bijlage
aan te bieden de brief van de voorzitter van
het comité verenigde inlichtingendiensten
Nederland dd 24 februari 1961, nr KA 1880/80/83,
naar de inhoud waarvan het mij vergund zij
te mogen verwijzen.

Het comité verenigde chefs van staven is
van mening dat de noodzaak van bronbeveiliging
vereist dat de distributie van in onderwerp .
bedoelde rapporten tot het uiterste minimum
dient te worden beperkt.

Het comité moge u dan ook adviseren te
beslissen dat het CVIN in die bijzondere ge-
vallen, dat de minister van buitenlandse zaken
het gewenst acht één of meer van Hr.Ms. ambas-
sadeurs ter persoonlijke inlichting op de hoogte
te brengen van bepaalde gegevens", zulks geval
voor geval zal bezien en het rapport - zoals
gebruikelijk - dtv mij u te doen aanbieden
ter verstrekking aan de,minister van buiten- A
landse zaken.

Typ :

de voorzitter van het comité
verenigde chefs van staven

H.H.Ls 'Pr opper
luitenant-admiraal

Adjudant in B.IV van H.M, de Koningin

'' ex nr: 1 + bijlage nr: 1 ̂ ,—-

zonder
bijlage

zijne excellentie
de minister-president

a; aj chef luchtmaoht staf . ex nr: 2
chef.generale staf ' ex nr: 3
chef marine -staf ex nr: .4
voorzitter comité verenigde inlichtingendiensten Nederland ex n:
a r c h i e f • ex nr̂ Ô

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer Ie vermelden
***cr >=c.'-*/ h-8C. II , 1619O 923586'- 65
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"""̂  Van deze brief zijn twee exemplaren; dit is exnr

COMITÉ VERENIGDE CHEFS
VAN STAVEN

's-Gravenhage, | 7 ju [ j {952 19

Nr 62-125 flfl
Bijlagen: één

Onderwerp: rapportage over Indonesië mede in verband met de
bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea.

Ik heb de eer uwe excellentie in bijlage te mogen
aanbieden de "Rapportage over Indonesië mede in verband
met de bedreiging van Nederlands Nieuw-Guinea", nr KA
2348/83-32 dd 13 juli 1962, opgesteld door het comité
verenigde inlichtingendiensten Nederland, naar de inhoud
waarvan het mij kortheidshalve veroorloofd aij te ver-
wijzen.

Het comité verenigde chefs van staven heeft over
het in het rapport gestelde geen opmerkingen.

Gezien echter de kwetsbare inhoud van dit rapport
moge voornoemd comité u adviseren om in dit incidentele
geval de verdere distributie te beperken tot de exemplaar-
nummers 15> 16, 17 en 28 aan resp de minister van binnen-
landse zaken, van buitenlandse zaken en van defensie en
aan de staatssecretaris van binnenlandse aaken, en de overige
exemplaren te vernietigen. In de ministerraad ware alsdan
een mondelinge uiteenzetting te geven betreffende de inhoud
van he.t rapport alsmede betreffende de afwijkende gang van
zaken met betrekking tot de distributie.

De voorzitter van het comité
verenigde chefs van staven,

f\. Le Pèvre de Montigny

luitenant-generaal gs

Adjudant in B.D. van H.M. de Koningin

AAN: zijne excellentie de minister-president exnr 1 + bijl nr 1

archief exnr/2 (geen bijlage)

Verzoeke bij beantwoording datum en nummer te vermelden

11.01 -10.000 IOB966*
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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND Ex.nr. /

KA 2352/83

Bijlage: 1 's-Gravenhage, 19 juli 1962

In opdracht van de Minister-President deel
ik U mede, dat ditmaal, "behoudens in de exemplaren,
bestemd voor de Ministers van Binnenlandse Zaken, van
Buitenlandse Zaken en van Defensie, zomede in dat voor
de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, de mili-
taire paragraaf in nr. KA 2347/83-32 dd. 13 juli 1962
van de "Berichtgeving Indonesië en Nederlands Nieuw-
Guinea" is weggelaten.

De Minister-President heeft deze maatregel
genomen naar aanleiding van een advies van het Comité
Verenigde Chefs van Staven, aangezien de inhoud van
deze paragraaf zo kwetsbaar wordt geacht, dat een zo
gering mogelijke verspreiding noodzakelijk is.

De Minister-President is voornemens in de
ministerraad van a. s. zaterdag ten behoeve van de
leden, die geen volledig exemplaar van bedoelde be-
richtgeving hebben ontvangen, enige mededelingen over
de inhoud van de militaire paragraaf te doen.

De Voorzitter,
'-;•*' • __-^»-

J. Kist.

Aan:

Zie verzendlijst

K/10
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VEEZENDLIJST KA 2352/83

Ex.nr.

Minister van Binnenlandse Zaken 1
Minister van Buitenlandse Zaken 2
Minister van Defensie 3
Minister van Justitie 4
Minister van Onderwijs, Kunsten en

Wetenschappen 5
Minister van Financiën 6
Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 7
Minister van Verkeer en Waterstaat 8
Minister van Economische Zaken 9
Minister van Landbouw en Visserij 10
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 11
Minister van Maatschappelijk Werk 12

Secretaris van de Ministerraad 13
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 14

Bijlage

15
16

17
1 n. c.

2 n. c.
3 n. c.
4 n . c .
5 n. c.
6 n. c.
7 n. c.
8 n. c .
9 n. c.
10 n. c.

28

In afschrift aan;

Comité Verenigde Chefs van Staven

Archief

15 (onder verwijzing
naar brief 62-125
AA dd. 17 juli
1962)geen bijlage

16 11 n.c.

De exemplaren 18 t/m 27 van het onverkorte bericht zijn vernietigd.

19 juli 1962
K/10
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Overzicht rapportage met "betrekking tot Nederlands Nieuw-
Guinea

27 oktober 1957 (KA 639/80). De Verenigde Chefs van Staven
vragen in de Isam een paragraaf over de poli-
tieke toestand in landen onmiddellijk gren-
zend aan de Rijksdelen overzee, op te nemen.

i-

11 november 1957 (KA 660/80). Het CVIN gaat hiermede akkoord,
maar niet in de Isam, doch als uitvloeisel
van artikel 3b van de instellingsbeschikking,
als vraag van de Verenigde Chefs van Staven.
De rapportage zal uitsluitend aan het Comité
Verenigde Chefs van Staven en aan de Chefs
van Staven persoonlijk geschieden.

18 januari 1958 (KA 744/80). De Verenigde Chefs van Staven
gaan hiermede akkoord, maar dan gelijk met de
Isam. Zulks geschiedde maandelijks tot en met
27 september 1958.

Bovendien werden in de Isam's van 27 juli 1957, 26 april 1958
en van 30 mei 1958 ook nog berichten over Indonesië opgenomen.

November 1958. Naar aanleiding van de verscherpte dreiging
achtte het CVIN het nodig een uitgebreid rap-
port hieromtrent aan de Regering te zenden
(14 november 1958, KA 1063/83). Aanvulling van
dit rapport is vanaf deze datum maandelijks
geschied. Speciaal voor 'de situatie in Neder-
lands Nieuw-Guinea is door een ambtenaar van
het ministerie van Zaken Overzee medewerking
verleend. Aan deze rapportage is voorlopig
slechts een beperkte distributie gegeven (niet
aan alle ministers).
De Indonesië-rapportage wordt verzet naar het
midden van de maand.

27 november 1958. De Minister van Buitenlandse Zaken betuigt
zijn waardering voor het rapport.

Januari 1959. Contact met de Amerikaanse en Britse diensten
geregeld. Voor de Amerikanen is een Estimate
opgemaakt.

Naar aanleiding van een "Comment" op het Neder-
landse rapport wordt, op verzoek van Engeland,
op 23 januari 1959 op intelligence-niveau een
bespreking gehouden. Een "Agreed Intelligence.
Appreciation" werd aldaar opgemaakt.

— 2 —



Voor de Amerikanen werd op 3 februari 1959 een Intelligence
Estimate uitgegeven.
Een commentaar hierop werd in maart ontvangen.

Het vervolgrapport van maart 1959 werd op verzoek van de Re-
gering voor het eerst aan alle leden van de ministerraad ver-
zonden, waarmede dus duidelijk werd, dat door de Eegering de
CVIN-rapporten als van belang voor het algemeen regeringsbe-
leid werden beschouwd. Zulks bleek nog duidelijker, toen op
9 januari 1960 namens de ministerraad van de Minister-President
het verzoek werd ontvangen een nieuwe evaluatie van de be-
dreiging van Nederlands Nieuw-Guinea door Indonesië op te
stellen.

Het CVIN bracht op 5 februari 1960 het gevraagde rapport uit,
waarbij kan worden opgemerkt, dat het Comité Verenigde Chefs
van Staven zich met de inhoud kon verenigen.

Ondertussen ging de maandelijks rapportage zonder onderbreking
door.

Dat de toestand zich toespitste bleek duidelijk in juni 1960,
toen de V.C.3. uit veiligheidsoverwegingen verzochten het rap-
porteren van operationele details omtrent de Indonesische
strijdkrachten achterwege te laten en slechts de algemene zin
van het in de afgelopen periode gebeurde in de voor de Regering
bestemde rapporten te vermelden.

Op 5 juli 1960 werd - ditmaal in Den Haag - wederom een con-
ferentie met de Britse Inlichtingendienst gehouden en een
gezamenlijke appreciatie, waarin de mogelijkheid van het ge-
bruik van de gewapende macht werd voorzien -opgemaakt.

In februari 1961 werd van de Minister van Buitenlandse Zaken
het verzoek ontvangen de CVIN-rapporten ook te verstrekken
aan Hr.Ms. Ambassadeurs te Washington, Londen en Canberra en
aan het Hoofd van de Gecombineerde Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiging te Parijs, zulks ter persoonlijke inlich-
ting van deze diplomaten. Op advies van het Comité Verenigde
Chefs van Staven heeft de Minister-President, in afwijking
van de door het CVIN uitgesproken mening, bepaald-, dat zulks
in verband met de gewenste beveiliging van de zeer geheime
berichten niet zou geschieden, maar dat in bijzondere gevallen
het verstrekken van berichten aan één of meer ambassadeurs
van geval tot geval zou kunnen worden bezien. Ook hierbij zou
de rapportageweg via het Comité Verenigde Chefs van Staven
moeten worden gevolgd.

In de loop van 1962 werd gezien de steeds toenemende dreiging
bij de rapportage steeds groter voorzichtigheid betracht bij
het vermelden van operationele bijzondeĵ èfe. De rapporten ver-
loren daardoor geleidelijk het karakter van een Inlichtingen-
samenvatting en evolueerden steeds meer naar een,niet meer
door vermelde feiten gestaafde /beoordeling van de toestand.
De Voorzitter deelde bij de indiening van deze rapporten aan
de Minister-President de feiten, waarop de beoordeling berustte,
mondeling mede.

-o-o-o-o-o-
10-10-1962
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COMITÉ VERENIGDE INLICHTINGENDIENSTEN NEDERLAND ZEER GEHEIM

KA 2415/83-35 Ex.nr./

Betreft:
Beëindiging berichtgeving
Indonesië' en Nederlands
Nieuw-Guinea

1s-Gravenhage, 11 oktober 1962

Het Comité Verenigde Inlichtingendiensten
Nederland moge U verzoeken het hierbij overgelegde
rapport als laatste rapport van de "Berichtgeving Indo-
nesië en Nederlands Nieuw-Guinea" te willen aanvaarden.

Het Comité meent "bedoelde rapportage thans te
moeten beëindigen, niet alleen omdat, naar het voorkomt,
met het overgaan van de verantwoordelijkheid voor het
bestuur van Nederlands Nieuw-Guinea aan de UNTEA, daaraan
bij de Nederlandse Regering geen behoefte meer zal be-
staan, maar bovendien omdat met het vertrek der Neder-
landse militaire - en bestuursinstanties uit Nederlands
Nieuw-Guinea de mogelijkheid tot het verwerven van
inlichtingen praktisch is verdwenen.

Eventuele alsnog te verkrijgen inlichtingen
aangaande de situatie in Indonesië zullen in het vervolg
in de maandelijkse "Inlichtingensamenvatting en Beoor-
deling Toestand" worden opgenomen.

Met waardering kan worden geconstateerd, dat
het C.V.I.N. in de periode van november 1958, toen de
eerste beoordeling van de toestand aan de Regering werd
ingediend, tot op heden, de volle medewerking van eerst
het Ministerie van Zaken Overzee, later het Staatssecre-
tariaat van Binnenlandse Zaken, heeft mogen ontvangen.

In de veronderstelling, dat de thans afgesloten
bijzondere rapportage de Regering van nut is geweest
bij de bepaling van haar beleid, moge het C.V.I.N. deze
gelegenheid aangrijpen de Regering te verzoeken ons
Comité ook in de toekomst, wanneer de situatie daartoe
aanleiding geeft, te willen inschakelen.

- 2 -

Aan;

De Minister-President

d.t.k.v. het Comité Verenigde Chefs van Staven

i.a.a. zie aangehechte verzendlijst

K/10
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Ik stel mij voor afschrift van deze brief,
nadat het commentaar van het Comité Verenigde Chefs van
Staven zal zijn ontvangen, bij de aan de leden van de
ministerraad .te zenden exemplaren van het laatste rap-
port te voegen.

De Voorzitter,
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M I N I S T E R L
VA N A L G E M E N E Z A K E N ZEER GEHEIM

K A B I N E T VAN DE M I N I S T E R - P R E S I D E N T

Kenmerk: vN 1/10427 'S-GRAVENHAGE, 7 november 1962
Bijlage(n): Plein 1813, nr. 4

Onderwerp:

Naar aanleiding van Uw brief van
11 oktober 1962, nr. .KA 2415/83-35, waarin
U mij mededeelt de rapportage van Uw Comité
over Indonesië en Nederlands Nieuw-Guinea te
hebben beëindigd, stel ik er prijs op U en
Uw Comité, mede namens mijn ambtgenoot van
Buitenlandse Zaken, mijn grote waardering
te betuigen voor de zeer nauwgezette en
actuele berichtgeving, zoals die in de afge-
lopen jaren regelmatig door Uw Comité werd
uitgebracht. Zij is van bijzonder belang ge-
weest bij de besluitvorming in deze voor ons
land zo gewichtige kwestie.

De Regering hoopt ook in de toekomst,
wanneer daartoe aanleiding zou zijn, van de
nuttige diensten van Uw Comité gebruik te ma-
ken.

De MINISTER-PRESIDENT,
Minister van<fi}gemene Zaken,

L

Aan de Voorzitter van het
Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland,

Plein 1813 nr. 4,
's-Gravenhage.
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Betreft; '^
Waardering voor
werk C.V.I.N.

's-Gravenhage, 16 november 1962

o'bi\
Het is mij een genoegen U mede te delen,

, n u ,-, dat door mij een brief is ontvangen van de Minister-
\Ü\'"" \, Minister van Algemene Zaken, waarin Z.E.

opmerkt ter gelegenheid van het beëindigen van de
rapportage over de bedreiging van Nederlands Nieuw-
Guinea, er prijs op te stellen mede namens zijn ambt-
genoot van Buitenlandse Zaken, zijn grote waardering
te betuigen aan ons Comité voor de zeer nauwgezette
en actuele berichtgeving, zoals die in de afgelopen
jaren door het C.V.I.N. werd uitgebracht.

De Minister-President deelde voorts mede,
dat bedoelde berichtgeving bij de besluitvorming in
deze voor ons land zo gewichtige kwestie van bijzonder
belang is geweest en dat de Regering hoopt ook in de
toekomst, wanneer daartoe aanleiding zou zijn, van
de nuttige diensten van ons Comité gebruik te maken.

De Voorzitter,

.c Kist.

Aan de Leden en Secretaris
van het G.V.I.N.
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