
OCHTjiiHDBJiSPÏEKIlfG op maandag 1 febraari 1960 ^^

Aanwezig: HJöJL - P9^VD - Hydl - H><- jjkï£ - ^fS - K /̂S -
de hr.

Notulen zaterdag 30-1-60 laatste alinea wijzigen:

PH.D zegt dat met de betrokken BVA's voortaan moet worden overwogen
de betrokken chefs te waarschuwen dat een onderzoek naar een van
de personeelsleden zal worden ingesteld.

H.BVD heeft van de Minister van O.K. & K. vernomen dat elke nieuwe
Minister van Binnenlandse Zaken heci vraagt om screening van te be-
noemen hoogleraren. H.BVD die dit volkomen onbegrijpelijk vindt
zal met Minister Toxopeüe opnemen waar dit op kan slaan. De Minister
van O.K. S: W. wae er ook van overtuigd dat een dergelijk verzoek
niet van H.BVD afkomstig zou kunnen zijn.
De correspondentie met betrekking tot de "wering van communistische
elementen uit het Hoger Onderwijs, naar aanleiding van een beschou-
wing van prof. ', en waarin ook het geval wordt
aangehaald, zal opgezocht worden om na te gaan hoe de argumentatie
precies ligt.

H.C brengt naar aanleiding van de thans regelmatig plaats hebbende
reizen naar Duitsland de beveiliging ter sprake van de meegenomen
geheim gerubriceerde stukken. CS had voor zijn laatste reis naar
Bonn een koerierspas. Gaan de reizen echter naar Keulen dan zou
de terugreis via Bonn gemaakt moeten worden omdat de verzegeling
van geheime stukken op de Ambassade moet geschieden.
H.B ze;jt dat wat voor de 3 kant betreft er uiteraard niet veel ge-
heime stukken meegenomen worden. Getracht moet v;orden dit zoveel
mogelijk te vermijden en raadt aan zonodig alleen enkele aanteke-
ning-en te maken.
H.BVD heeft altijd voor zichzelf als oglossing van deze moeilijkheid
b.v. bij plotselinge reizen naar België het plan gehad in voorkomen-
de gevallen de douane naar de betrokken dienst of autoriteit te la-
ten telefoneren ter verificatie. Hij heeft dit echter tot nog toe
nooit nodig gehad.
H.C meent dat dit in spoedgevallen inderdaad een oplossing is maar
dat wij ons principieel niet aan de regeling moeten onttrekken die
v.ij zelf door anderen willen zien uitgevoerd.
H.C en H.D zullen over deze kwestie zich nog nader beraden.

1 februari 1960.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2 februari 1960

Aanwezig: E«gVE - HJöT - Ejf- B>d5 - EJf'- KB/a - KB/N en de
--'u- . - "*• • ^ / -̂Hr.

Afwezig i

H.B leeat in het Parool dat het bijltje erbij heeft neergelegd
en vermoedt dat dit het einde van De Derde Weg zal betekenen daar deze
nu wel uit elkaar zal Tallen door onderlinge tegenstellingen.

H.B zal verder De Waarheid bestuderen en het goede behouden, inzake
het EVC'58 congres. Er volgt een korte discussie hoe de uitlating van
de hr. , nl. dat zij "notoire communisten" zullen weigeren, moet
worden geïnterpreteerd*

H.B heeft voor zich het blaadje Sociaal Perspectief van de SDC, waarin
uit Leiden een artikel heeft geschreven waarin hij met een

waslijst van volgens hem zelf concrete beschuldigingen tegen de BVD
komt. H.B zal een extra exemplaar van dit blaadje bemachtigen om bij
de stukken voor de Minister te voegen. Hij is bezig de gevallen die

noemt na te gaan.

2. februari 1960.



OCHTENDBESPEEKINQ op woensdag 3 februari 1960

Aanwezig: EfrstfVD - g îÖL - && - KJjf- E^D^ KB^ST *̂ KB>^
'dhr,*- ^ -̂

Afwezig : H.—

H.C heeft van een verzoek ontvangen ingelicht te worden of de
firma : 8e Co in politiek opzioht de aandacht heeft getrokken.
H.C eal laten nagaan wat er van deze firma - die het indertijd met de
Oost-West handel niet 20 nauw genomen schijnt te hebben - bekend is
en zal dan beginnen 's vraag met een wedervraag te beantwoorden»
al. waarvoor men deze inlichtingen wil hebben* Het ligt volgens H.C
niet op onze weg om dergelijke vragen zonder meer volledig te beant-
woorden*
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OCHTEHDBESPREKINQ d.d. k fabruari 1960

Aanwezig:
Jhr.

Afwezig s



PH.BVD komt terug op hetgeen E.BVD op 1 februari jl. ter sprake bracht, nl
dat minieter Cals hem had gezegd dat iedere nieuwe Minister van Binnenland-
se Zaken hem vraagt om screening van te benoemen hooglercaren*
Het is niet duidelijk geworden uit de correspondentie, waar de minister op
doelt.
B.D vertelt, dat hem wel bekend is dat er kort geleden enige commotie is
geweest bij OKW n.a.v. antecedentenonderzoeken naar niet-wetenschappelijk*
personeel en vraagt zich af of dit een gevolg kan zijn van de rondgang
van admiraal Kist bij de verschillende departementen*
H.BVD zal minister Cals eens opbellen en hem nadere bijzonderheden vragen,
zeggende dat deze kwestie voor ons niet zonder belang is.

W2-6Ö



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 5 febrmari 1960 C '

- iTCA - jkfi - I^/f"'- E*D - 5^» - O^H
^

Aanwesig t l K V D - iTCA - jkfi - I^/f- E*D - » - O H en
"

Afwezig :



- 2 -

5 februari 1960.



OCHTENDBESPEEKINQ op zaterdag 6 februari 1960

Aanwezigj^jUBVïr - FJUSVD -
Afwezig

/

6 februari 1960*
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.. OCHTENDBESPREKING op maandag 8 februari 1960

Aanwezig: PE.BVD - £*KA - PJjkB - H^C - H^JT - KB/» - KB/H - dhr^

Afwezig : H.BVfc

H.KA heeft vorige week een gesprek gehad «et de heer over
het paepoort van TOBBE*. Waarschijnlijk heeft Paul de Qroot de Minister
van Buitenlandse Zaken in de Kamer aangeklampt met het verzoek Verhey een
paspoort te geven en daarbij trachten uit te spelen dat Verhey Wethouder
is geweest (fiotterdam) en een held in het Terzet zou zijn geweest.

, meldt, dat De Waarheid niet zo goed gaat. Hen had zich voorgesteld
2000 nieuwe leden te winnen <föie het a*s. Waarheid Zo»erfeesV̂  ïo* »*>g
toe heeft «en er slechts een kleine 1000»
EĤ B had oook vernomen dat in de pers zou hebben gestaan dat de Daily Worker
zijn oplage sou hebben verlaagd»
KB/tt zegt dit niet te kunnen bevestigen.

- 2 -
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OCHTENDBESPHEKIHG op dinsdag 9 februari 1960

Aanwezig: FJMJtflD - H*KI - £H£B -

Afwezig : a.BJW - de heer

1.

2»

3.

6.

- 2 -



- 2 -

8.

Tn het orgaan van de P.S.P. staat een artikel orer de B.V.D. m»t een epot-
prent "De B.Y.D» hort alt". -™-

PHUB heeft een CO voor zich, waarin: een zekere Mr. uit
nogal fel te keer gaat over het standpunt dat in Hederland wordt

ingenomen t»o.v. de vroegere Nationaal. Socialisten»

PS.B doet aededeling over een kapperszaak in Amsterdam, waar een man geweest
was, die vertelde "Hein. Kanpf" en hakenkruisen te verkopen:. Uit het onder-
zoek blijkt, dat de man verzamelaar was»

PB*BVD en B*D hebben gisteren de heer Mijnlieff gesproken met betrekking
tot de op te richten bewakingskernen. De heer Mijnlieff wil bij de Minister
voordragen, dat door Binnenlandse Zaken de eleotrisohe centrales worden
aangewezen, die in aanmerking komen voor het vormen van een bewakingsfcern..
Dit i»v»m* het besluit reservepolitie. Dit schept voor de betrokken centra-
les geen plicht, maar wel een zekere aandrang om deze kernen op te richten*
De heer Mijnlieff zag hierin wel mogelijkheden en zon dit nog deze week
aan de Minister voorleggen*

9 februari 19ÓQ»



OCHTENDBESPEEKIHG op woensdag 10 februari 1960

Aanwezig: .JKÏBVD -JKÉA -Iptè - H.XT'- H>lf -
Hr. ' '

Afwezig : HJiTO
4*MtfM*

Na een korte discussie over de inhoud van het dagrapport van
KB/tt d.d. 9-2-60 verlaat PH.BVD de vergadering.

H.C deelt mede, dat mej. heeft opgebeld over een kennis
die solliciteerde bij en gaarne inlichtingen wilde
hebben over deze firma. De politie Amsterdam had naar de BVD ver-
wezen, waartoe hij bij me j. terecht kwam. Deze gang van
zaken acht H.C fout. Mej. had beloofd dat hij telefonisch
bericht zou krijgen.

10 februari 1960.



OCHTENDBESPESKING op donderdag 11 februari 1960

Aanwezig j
de neer

Afwezig :

KB/ÏT deelt ««de, dat de 3.V.P. zijn programma, Statuten en Reglementen
heeft gestuurd aan de Partij in de Sowjet Unie BW t het verzoek OB commen-
taar in het openbaar*

PJL.BVD heeft gisteren de bijeenkomst op Economische Zaken bijgewoond, waar
H*KO een goed verhaal heeft gehouden.

PH.BvD is gisteren bij Economische Zaken geweest, waar HJCO een cauaerie
heeft gehouden* Diverse prominente hoofdambtenaren waren niet aanwezig,
zodat het gehele niveau wel wat op het tweede plan lag*
Een levendige discussie werd gevoerd over de security-problemen, die resul-
teerde in de algemene opinie van de heren dat ook aan hun ondergeschikten
een dergelijke cauaerie wel besteed zou zijn. Het bleek, dat men niet op
de hoogte was van een filminstructie, die door KD aan de bodes van het
departement van Economische Zaken gegeven wordt. E.D zal hiernaar infor-
meren bij HJKO.
Bij Economische Zaken ia men er zelf van overtuigd, dat de security veel
te wensen overlaat.
PH.BVD is van mening, dat Economische Zaken thans wel het meest aecurity-
minded is van de departementen en vraagt of H..D het hiermede eens is.
E.D acht ook bij Waterstaat de security wel goed. De B.V.A. van Waterstaat
ia echter van mening, dat eventuele moeilijkheden hem wel door zijn aub-
B.V.A.'a zullen worden gemeld. Hierdoor heerst op Waterstaat een toestand
"op de plaats rust"»
PB̂ BVD heeft de heer opgebeld hoe het nu ataat met de aanstelling,
van een. E.V.A. De heer blijkt de maatstaven voor een B.V.A. zwaar-
der gesteld te hebben*.

B.D vraagt naar aanleiding van dagrapport KB/fc dd. 10-2-1960, hoeveel Beder-
landera er bij ona bekend zijn in Moskou van de 32, die in het dagrapport
genoemd worden»
PH.B, meent, dat wij er van deze 32 niet veel zullen missen.

11 februari 1960*



OCHTEWDBESPREKINd op Trijdag 12 februari 1960

Aanwezig; H.BVD - Pg^BVD - E^tt - E#1T- fy&- H.D -
~ 7

de

Afwezig : ——

H»B heeft van PH.A een lijst ontvangen met ongeveer 30 namen van BederlM*-. *
ders in Moskou. Dit naar aanleiding van het gestelde in het dagrapport
KB/» dd. 10~2-»60.

- 2 -
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Tijdene de vergadering ontvangt FE*BVD telefonisch bericht van de heer
Mijnlieff, dat de Minister de Electrloiteitsbedrijven zal aanwijzen als.
objecten voor bewakingakernen (notulen 9-2-1960).

12 februari 1960.



OCHTENDBESPBEKIMQ op zaterdag 13 februari 1960

^ ^x C
Aanwezig t jyi*fr - P*** - £*B - fylG - H^B— - D/8 - Iffi/B A
Afwezig ^EjJJjBT- dhp*" . ^

E»D heeft van de heer vernomen, dat hè» uit een gesprek met de
heer _ ?*3e Pernic i* gebleken, dact de aamenwerking van de &.V.O*
met de I. D. Rotterdam zoveel beter ia» De heer van de I .D. Botter-
dam heeft zich in prettige bewoordingen over de aamenwerking uitgelaten
tegenover de heer .

1UBVD vraagt of de verbindingen ingelicht zijn over het vertrek, van
en of zij bekend zijn met het feit, dat - thana bij de B*X.D. werkt.
E*KA heeft de brief gezien die door E aan de verbindingen ia ge at uur d en
waarin alleen in algemene bewoordingen het vertrek uit deze Dienet wordt
gemeld. Aan de afdelingen ia thana een rondachrijven gestuurd om hen be-
kend te stellen met het feit, dat bij de B. I.D. werkt»

heeft navraag gedaan bij HJCO betreffende de f ilminatruotie , die bij
Economische Zaken zou zijn gegeven voor de bodes van dit departement
(notulen ll-2-*60). Eet blijkt nu, dat dit alleen een aanvulling betreft
voor lezingen die Economische Zaken organiseert . Deze service is indertijd
ook gegeven aan de P.I.T. en ia alleen bedoeld als een opvulling.

heeft hedenmorgen in De Telegraaf gelezen, dat SOEKABffO de Bossen, ar
vlootbaais in de Malukken zal aanbieden»
HJ& merkt op, dat voor de Indonesische vloot door Russische technici een
baai* gebouwd wordt op Ambon.

februari 19oO<



K
OCHTENDBESPBEKING op maandag 15 februari 1900

1. HwBYD vraagt n.a.v. E-rapport naar de voorgeschiedenis van het uitgegeven
Handboek voor de Bussische Handel. KB/N en KB/G menen, dat dit boek reeds
tien jaar geleden op stapel werd gezet. Het ia een dure en mooie uitgave,
die handelt over de Nederlandse handel t«b.v. de Russen. Een present
exemplaar werd aan de heer gestuurd.

2* Nu de kartotheken van de C.P.N.. tot op afdelingsniveau gedecentraliseerd
worden, vraagt H«BVD zich af hoe men een overzicht moet krijgen van de
ledenadministratie* Om alle afdelingen te penetreren zou een van de con-
sequenties zijn om zodoende de 4- en 8-jaren regeling te kunnen blijven
hanteren. Hierover zal men zich terdege moeten beraden»

K*B7D vraagt suggesties voor de op te stellen agenda, voor de vergadering van
de Kamer Commissie op 10 maart a.a*
H*BYD heeft de volgende punten voor deze vergadering:

a» debat over de rechtszekerheid;
b» het rechtsextremisme. K*BVD zou gaarne hierover een aide mémoire zien op-

gesteld over de anti-joodse acties t»b»v. de leden van de Kamer Commissie
van ongeveer 4 bladzijden*

e. activiteiten spionagediensten van achter IJzeren Gordijn-landen.
H*C zal een rapport hierover doen samenstellen!

d. persoverzichten, die door de heer " . ~ , " worden samengesteld zijn
misschien van belang voor de Kamer Commissie*

KB/N vraagt of iets over de S.W.P. niet nuttig zou zijn voor de Kamer Commis-
sie.
EJBVD zal hierover wel iets zeggen, maar wat prijs gegeven kan worden, heeft
ook al in de pers gestaan*
H*B doet de suggestie, dat mogelijk voor de Kamer Commissie gebruik kan wor-
den gemaakt van de verhoudingscijfers, die door afdeling E zijn opgesteld bij
een analyse van het communisme in de provincie Drente . . •-
H_B zal deze cijfers aan HU5VD geven»

15 februari 1960,



OCHTENDEESPREKINa op dinsdag 16 februari 1960

Aanwezig: JpdJTO - Jktf - K»B'- E,C - RUU''- KB/6 -
dhr-, '" '

Afwezig :

2.

3-

- 2 -
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16 £*brw*rl 1960»



OCHTENDBESEREKING op woenadag l? februari 1960

Aanwezig;

Afwezig s

P̂ - EJtt - Etff - VUÓ - PĤ B̂ - KB/lr -* ̂ ~ V jT* f

H, BVD zal gaarne een korte notitie van het FLTJM-bericht ontvangen voor de
Kamer commissie, in dezelfde geeat als gisteren werd afgesproken t. a. v»
enkele B̂ -be richten, waarin in het kort de historie van de tendenzen van het
Comité, waarvan het bericht uit de KB/G dagstaat een sluitstuk vormt, wordt
geschetst*
KB/N vraagt of hierin een poging van de Bussen moet worden gezien tot het
vormen van een 5e colonne of het opzetten van spiouagemogelijkheden; de ge-
vallen die hém in dit verband bekend zijn betreffen grotendeels a-sociale
figuren, zodat hij het laatste onwaarschijnlijk .acht*
EJ3VD wijst er op, dat het hier een algemene regel betreft, die ook voor
andere landen is gemaakt en memoreert tin van de laatste spionagegevallen
in Zweden, waar iemand die bij ons op grond van zijn antecedenten niet zou
zijn toegelaten, in een vitaal bedrijf te werk werd gesteld. Mogelijkheid
van apionage is dus. niet helemaal uit te sluiten..

17 februari 1960.



OCHTEHDBBSPEEKING op donderdag 18 februari 1960

Aanwezig: E*BTO - adti -̂ H£B - H*C -
Jhr.

Afwezig J PÉ

De KB/R. dag staat wijst wel op een
totale omkeer, aldus KB/K, daar het een desavoueren van De Groot inhoudt»
EJBVD houdt er rekening mee, dat deze omkeer mede door onze activiteiten
bewerkstelligd zou zijn en wijst er op, dat een en ander zich niet in
parij- maar Vakverenigingssfeer afspeelt.

HJKA toont een kleurig boekje over de premie spaarregeling voor rijksambte-
naren, die vermoedelijk per l maart a.a. zal worden ingevoerd, zodat een
ieder bij de eerstkomende salarisbetaling dit boekje zal ontvangen.
H*KA geeft voorbeelden van hoe men zich deze regeling ten nutte kan maken.
Voor de BVD komt er een speciale regeling, omdat wij anders de namen van
alle ambtenaren moesten prijsgeven bij een bank. Het hiertoe strekkende
speciale K.B. is reeds op weg naar de Baad van State.

18 februari 1960.



OCHTBNDBESPREKING op Tri j dag 19 februari 1960

Aanwezig ̂JJimr -

Jh

Afwezig t PE

PK.D deelt mede - na verteld te hebben, dat de heer de
ambtenaren ten departemente omschrijft als "kroontjeapennenlikkera" - dat
de heer _ met zijn huidige positie van directeur van de
organisatie B»B. «n rang heeft overgeslagen en volgens PH.D deze functie
slechts beschouwt als een atepping stone voor hoger, waarbij gedachtig aan
zijn voorganger, de heer * de heer schijnt
te denken aan het ambt van burgemeester»

E«B¥D deelt mede, dat gisteren een. kort briefje van minister Toxopeu. i»
binnengekomen, waarin deze mededeelt dat hij met grote interesse kennis
heeft genomen van het PAHOBAHA en dat hij zich afvraagt waarom hiermee ge-
stapt is en verzoekt dit voort te zetten»
£»BVD en H*Kt hebben zich afgevraagd wie het briefje op de tafel van. de
Minister kan hebben gelegd en zien er mej. voor aan»
Op vrijdag 19 december 1958 werd in. de ochtendbespreking het volgende be-
sproken t.a»v. het EANOBAMAt
"S«K1 spreekt over het Panorama, waarvan het laatste in het midden van het
"afgelopen jaar is gemaakt. Bet Panorama was steeds bedoeld voor onze

- 2 -



- a.-

"Minister en Mr.Kan, naar wij hebben van di« zijde nooit enige reactie
"gehad. Bestaat er belangstelling om het Panorama te handhaven of voelt
"de vergadering er voor dit te laten vervallen. Een. overzicht der werk-
"zaaaheden in een andere vorm sou dan overwogen kunnen worden*
"1L.C en H»B wijzen op de onbevredigende omstandigheid, dat in het Panorama
"veel moest worden geschreven, zonder dat dit werkelijk inhoud mocht heb-
"ben.
"Men gaat dan ook in op het voorstel van H .KA. om het Panorama te laten af-
"sterven* Wel ia: men het er over eens dat een periodiek overzicht, te
"maken door de afdelingshoofden als rekening en verantwoording ten behoeve
"van de Dienstleiding, nuttig zou zijn, ten eerste ter eigen bezinning en
"vastlegging - en ten tweede om eventueel als basis te dienen voor een
"rapport aan het Departement, waarbij er echter voor gewaakt moet worden,
"dat onze verworven betrekkelijke onafhankelijkheid t.o.v. het Departement
"niet in het gedrang komt.
"Er volgt een discussie over de indeling in hoofdstukken, die aan deze
"overzichten zou moeten worden gegeven*
"K*KA stelt voor te beginnen met een schema voor de afdelingen B, C en D.
"Men bespreekt hierop de wenselijkheid van het samenstellen van deze over-
"zichtea door de operationele en bewerkende afdeling tezamen, waardoor het
"beleidsaspect duidelijker naar voren zou komen.

Onze ideeën t.o.v. het nutteloze en. het tijdrovende van deze periodiek ia
sedertdien niet veranderd en BUBVD stelt voor dat H.KA. als hij maandag met
PE.D bij de Minister en Hr. ia en als de gelegenheid zich daartoe
voordoet, zegt:
dat hij nog eens terugkomt op het briefje van de Minister, daar wij ona
afvragen of de Minister beseft wat dit involveert. De zeer uitgebreide
rapportage van B zou H*KA moeten meenemen over bijvoorbeeld zes maanden,
zo dit al te tillen ia*
K.KA zott er op moeten wijzen dat in 3uli 1959 de Minister een lijvig
AZ-rapport heeft ontvangen en dat hij over de financiële aangelegenheden.
rapport ontvangt van de heer . Dat wij echter niet schriftelijk
kunnen rapporteren aver de C - KB/G oector in een PANORAMA. Dat H.BTO
enige malen bij de Minister ia geweest om hierover mondeling te rapporte-
ren, maar d«t dit wegena de drukke bezigheden van de Minister steeds mis-
lukt ia. Dat het enorme energie koat om te vermijden dat in het PAHOHAMA
ieta belangrijks komt te staaa.
Men kan zich niettemin voorstellen dat het departement een enigszins onbe-
hagelijk gevoel heeft, dat zij niet periodiek in een overzicht op de hoog-
te wordt gehouden van de werkzaamheden van de 600 ambtenaren van de BVD. en
men komt terug op hetgeen ter sprake ia geweeat op 19 december 1958, name-
lijk dat het nuttig zou zijn dat de afdelingshoofden als rekening en ver-
antwoording t.b»v. de Dienstleiding en ter eigen herinnering en vastleg-
ging een periodiek overzicht zouden maken»
Het werkt echter weinig bemoedigend als men op de regelmatige rapportage,
zoals de HASQ-inspectie van 1958 door afdeling D, nooit enige reactie ont-
vangt»

19 februari 1960,



OCHTËNDBESPHEKING op zaterdag 20 februari 1960

Aanwezig: j

Afwezig : PluJiJW , Jhr^ ^

doet mededelingen over het nieuwe gebouw van de Verenigde Naties in
Parijs waar de vergadering van het Security Committee is gehouden.
Op de 5e etage van dit gebouw ia de Nederlandse delegatie ondergebracht ,
hetgeen neerkomt op een aanzienlijke verbetering wat betreft licht en
lucht •
De Eue de Varennes is dus opgehouden te bestaan.

H.BVD heeft gisteren een bezoek gebracht aan de nieuwe behuizing van
in Amsterdam. Dit is een grote vooruitgang. Hoewel het gebouw aan de
achterkant gemakkelijk binnen te dringen is, is dit geen bezwaar omdat
ieder stuk wordt opgeborgen in ten van de twee zware brandkasten waarover
men beschikt. De heer houdt zelf het toezicht dat er geen stuk
papier blijft liggen*

troonde in volle tevredenheid en de verhouding tot leek
uitstekend, daar hij : het werk en zijn waardigheid laat.
E+BVD hoopt nu maar, dat de output even goed blijft en de zaak niet aan-
gebrand raakt, want de behuizing heeft zeer veel geld gekost»

H*BVD en HV* hebben gisteren op Buitenlandse Zaken een gesprek gehad met
de heren en over het gat bij Luxemburg in de
grensbewaking van de Benelux*
De heer had gezegd, dat dit nu niet meer veranderd kan wor-
den, want dat deze overeenkomst moet worden aangegaan.
H*BVD, aanvoerende dat dit hem bekend was, heeft er op gewezen dat wij bij
voorbaat stellen, dat alle gevolgen op het gebied van security-verlies die
deze overeenkomst met zich meebrengt, op het hoofd komen van degenen die
de overeenkomst tekenen en niet op het onze, want wij kunnen hier niets
meer aan doen.



Verslag H*JD over vergadering Security CoMitt*e volgt later»

20 februari 1960*



OCHTENDBESPREKING op maandag 22 februari 1960

Aanwezig: Hj,gfo - KdU. -Jjg&- J^c - PJfélT -

7Afwezig :



- 2 -

KB/N deelt mede, dat het EVC-congres van gisteren normaal is verlopen en
dat hij Terdere details in de loop van de dag hoopt te krijgen.

is tot voorzitter, tot secretaris en tot
penningmeester gekozen.
Van de 130 uitgenodigde mensen waren er gisteren meer dan 100 gekomen. Het
congres waa gedeeltelijk openbaar geweest; De Waarheid zou niet worden toe-
gelaten i.v.m. hun laag-bij-de-grondae critiek op het SWP-congrea.

H*B is zaterdag bij de heer geweest en heeft van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om te vragen naar de stand van zaken inzake de buiten-
landse culturele betrekkingen in het verkeer met Ijzeren Gordijn-landen.

E.K& heeft zaterdagmorgen een gesprek gehad met Mr.: over het bekende
papier over de controle aan de buitengrens en dat in de komende, dagen in de
Werkgroep waarin ook--Ka2 zitting heeft, zal worden behandeld*
Eet gesprek had een nogal opgewonden verloop en verweet K.KA dat
wij niet een frontale aanval tegen het stuk hadden opgezet, althans eerder
bezwaren hadden gemaakt, waarop R.K1 had gezegd, dat dit stuk door ons eerst
van alle kanten bekeken is moeten worden en dat wij bovendien vrijdag van
Buitenlandse Zaken hadden gehoord, dat het stuk niet meer te veranderen ia
en dat in verband daarmede K»2 de opdracht heeft een voorbehoud te maken
voor de Minister van Binnenlandse Zaken.
De heer had hierop gezegd, dat het heel goed mogelijk was alsnog
veranderingen aan te brengen en had zich geheel eena verklaard met K*K1,
toen deze zeide dat buiten het Benelux-terrein een liberalisatie van de
Oostgrens was binnengeslopen (pas-opateek-procedure), waardoor alles op
losse schroeven is komen te staan»
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De heer gaf IUKA de verzekering dat er aan de Oostgrens niets
wordt veranderd en dat hij zijn beet zal doen dat dit nog in het stuk wordt
verwerkt.
ff.BVD merkt op, dat ongeacht wat in het stuk staat, alles afhangt van het-
geen men in de praktijk kan «n zal doen.

22 februari 1960»



Op dinsdag 23 februari 1960 is er geen oahtendbespreking geweest»



OCHTENDBESPHBKING op woensdag Zk februari 1960

Aanwezig: K«Kl - JtpBf- ^ "" ~~"

'jff' v r
Afwezig : EUffTO - PB̂ BJHT' -\' .•-• i-

E*KA, hier en daar aangevuld door PH.D, brengt verslag uit van hun beider
bezoek aan Minister loxopeua op maandag j.l»

E.KA heeft tevoren de agenda Czie ook 15-2-19&0) voor de bijeenkomst van
de Kamercommissie op 10 maart a.s. aan de Minister toegezonden. Deze be-
vat de volgende punten:

1. de rechtszekerheid.
Onder dit onderwerp zullen met de Kamercommissie besproken worden de
bezwaarschriften of klachten die zijn binnengekomen n.a.v* het optreden
van de heer In 't Veld in de Eerste Kamer. Met name eijn dit de zaak
van en die van ,
beide nogal aardige punten voor ons, omdat de heer In 't Veld de zaak
in de Eerste Kamer emotioneler heeft voorgesteld dan met de waarheid
overeen komt. De rest van de bezwaarschriften heeft totaal niets om het
lijf.
Misschien brengt de Minister Ir.WILMAIf ter sprake, een querulant, die
requesten heeft ingediend bij resp. H.M. de Koningin, de Tweede Kamer
en zeer onlanga de Eerste Kamer.

H.KA heeft nog een vierde geval op tafel liggen, van een huiaachilder
In Amsterdam die zich beklaagt dat hij geen werk kan krijgen. Hiermede
heeft de B.V.D. geen enkele bemoeienis, wel daarentegen de Gemeente
Amsterdam*
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2» het rechtsextremisme.

E*B deelt mede| dat «en stuk heeft gemaakt over de anti-semitische
activiteiten en het neo-nazisme dat H*BVD samen met de agenda geatuurd
vilde hebben. Hét was enigszins moeilijk de twee te combineren, omdat
gebleken is dat er geen verband tussen bestaat*

3» Activiteiten der spionagediensten van de Ijzeren Ctordijnlanden« voorna-
melijk bedoeld voor de heer •
PH«C deelt mede, dat hij een ooncept-nota klaar heeft»

k» De achtergronden van de Ruesiache coëxistentie— en ontwapeningapolitiek..

H*B vertelt in dit verband dat de cijfers van de Russische volkstelling
inmiddels zijn verschenen. Meruit blijkt, dat de bereke-
ningen nog een te gunstig beeld gaven, want de leeftijdsgroep 16 tot 19
bedraagt 14>? miljoen, terwijl de deze op 16 miljoen hadden
geschat. SLB legt het betreffende stuk over t»b»v. H»BVD,

5» De fi.W.P»
E*B laat een zeer kort stuk klaar maken, waarin verwerkt worden de
nieuwe politieke koers, zoals die in Bome is vastgesteld, de S .ff .P. en
het opheffingscongres van de £70*58»

B. Vervolgona is de vraag van Minister loxopeus om weer een Panorama (notulen
19-2-1960) te leveren ter sprake gekomen* De Minister begreep, dat de opzet
van H.JKA om met de dikke bundel B-rapporten aan te komen, was om indruk te
maken, en zei ronduit dat hij deze ragporten niet las, maar wel de samen-
vatting. Hij vond, dat hijj deosaentiele dingen moet weten en wil deze
graag op zijn bureau hebben, waarbij beknoptheid hem liever is dan een
mooie stijl..
De Minister begreep niet goed, hoe het zat met het Panorama en vroeg wie
dan die brief had geschreven die hij had ondertekend? Vervolgens bleek hij
niet te weten wie me j. was. &JUL had uitgelegd dat dit de EVA was.,
dat zij echter met ons contact had moeten opnemen, voordat zij het ge-
wraakte briefje aan de Minister ter tekening voorlegde. Vooral de Secre-
taris-Generaal was bijzonder keen op het ontvangen van het Panorama. De
B.V.D. waa per slot een grote dienst, waarmee weinig contact bestaat en
een Panorama geeft hem een gelegenheid "in. a nutshell" te zien wat er ge-
beurd ia* IUKA. heeft nog geopponeerd, maar de Minister was er niet van af
te brengen., dat hij toch een half jaar lijk* Panorama wil ontvangen, waarbij
hij weer zei de noodzaak van mooi proza niet in te zien»
£•£&. heeft de uitvoering van. een Panorama met E»BVD besproken en zij waren
tot de conclusie gekomen dat maar het beate was dat iedere afdeling een
logboek, gaat bijhouden»
EJCA. zal er voor zorgen, dat OVJ Panorama "a uit vorige, jaren ter ins&ge
ontvangt, daar deze hem een nuttig overzicht zullen geven*
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Aan het alot ia ter sprake gekomen het Voorschrift Beveiliging Overheids-
geheimen, een heel boekwerk, dat nog niet in rondlezing ia geweeat bij de
B.V.B, De Miniater moet dit in de Miniaterraad brengen en er tevens be-
aliasingen op nemen, zodat hij zeer betrokken ia bij deze zaak. Enige tijd
geleden hebben H.D en PH.D er met de Secretaria-Generaal over geaproken

~, waarna het is doorgeschoven naar de Minieter omdat
wij met de Secretaris-Generaal toch niet voldoende souden uitkomen. Eet
was oorspronkelijk de bedoeling dat PBUBVD deze zaak zou behandelen, maar
door zijn vacantie en uitstel bij het Departement ia dit toegevallen aan
RJCA en PE»D.
Eet bezoek bij de Minister duurde van 14*30 tot 17*15 uur en eigenlijk ia
het gehele beveiligingsbeleid doorgenomen, een gesprek waar wij helemaal
niet op gerekend hadden. Redactionele wijzigingen op sommige punten zijn
door PH.D overgenomen.* De Secretaris-Generaal bleek het voorschrift ui ter at
nauwkeurig te hebben gelezea»
Belangrijk is dat Minister Toxopeüa volgens dit voorschrift zal moeten aan-
wijzen welke organisaties een politiek-extremistisch karakter hebben, lid-
maatschap waarvan meetelt tot de beoordeling van toelaatbaarheid tot over-
heidageheimen. De eerste reactie van Minister en Seeretaria-Generaal was:
'•Waarom moet Ik dat doen, laat de R.V.D. dat doen", waarop H*KA gewezen had
op het feit dat het hier een beleidskwestie betreft. Als argument hadden
H«KA en FH«D gebruikt, dat aanwijzing door de Minister van Binnenlandse
Zaken als verantwoordelijk Minister, in ieder geval tot gevolg zou hebben,
dat niet andere departementen andere maatstaven gaan aanleggen. Vooral de
Secretaris-Generaal bleek bezwaren te hebben tegen deze aanwijzing door de
Minister en de Minister wil dit dan ook nog overwegen.
Verder zijn gewone technische beveiligingsfcwesties onder de loupe genomen.
Bet was een goede gelegenheid om de grondregelen van de beveiliging duide-
lijk te maken, met name de controle die op de betrouwbaarheid moet worden
uitgeoefend en de heren hebben wel begrepen, dat dit, in de zin zoals wij
dit verstaan, niets bezwarends is, maar een logisch gevolg*
Belangrijk ia, dat de Minister duidelijk inzag dat het gehele beveiligings-
voorschrift staat of valt met het juiste rubriceren» Hét ia toe te juichen,
dat de Secretaris-Generaal heeft begrepen dat zaken als Burgemeesters be-
noemen en verslagen Ministerraadvergaderingen niet met devveiligheid van
de Staat te maken hebben en dus niet: Geheim of Zeer Geheim zijn.
Samenvattend: er ia reden tot tevredenheid en als wij enige technische ver-
beteringen in het Voorschrift aanbrengen, zal de Minister het wel overne-
men. Alleen het punt van de aanwijzing wordt nog overwogen*



EJC1 deelt mede, dat zoals au. aan de Begering wordt voorgesteld, voor de
Beneluxer» alle controle aan de buitengrens, alleen zal bestaan in opsteken
van het paspoort op verzoek. E.KA memoreert het gesprek Caotulen 22-2-»60)
met Mr. i, waarin deze verklaard heeft dat aan de Oostgrens nieto zal
veranderen en KJOl uitdrukkelijjc tegen Mr. heeft bepleit dat de paa-
controle als regel wordt ingesteld, waarvan de opsteekmanoeuvre een uit-
voering in de praktijk kan worden»
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EB/B. zorgt Toor de vrolijke noot» Een paar Russische bezoekers bezochten In
gezelschap van de Philips, fabrieken* , spelend met een
papiertje, liet dit gedachtenlooa op de grond vallen, waarna mevrouw
resoluut haar voet er op zette en naderhand het papiertje neenan. Er bleken
allerlei- conspiratieve zaken op te staan, zoals een tekening voor een dlb»

februari 1960.



OCHTENDBESPEEKING op donderdag 25 februari 1960
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Afwezig t

Kaar aanleiding van de EB/N. dagstaat zegt H .BVD dat wij nu toch wel over
een complex van mededelingen uit verschillende bronnen beschikken waaruit
blijkt dat hét W.V.V. de weg voorbereidt om de relatie met de S.V.C, te
herstellen*
KB/R merkt op, dat hij geen bevestiging heeft gekregen dat de sub* 1 ge-
noemde brief ia. binnengekomen.
Ken is het er over eens, dat als deze mededelingen op het E. V.C. -congres
gebracht zouden zijn, er een hele andere atemming geheerst zou hebben
- dat het evenwel verstandig is dat dit niat gebeurd is, omdat als een
eventueel herstellen van het contact door het congres zou zijn afgestemd,
ook de paa voor de toekomst zou zijn afgesneden*
PE»B deelt mede, dat er een 6 landen vakverenigingabijeenkomst is geweest
«aar Luxemburg, België, Frankrijk, Italië en Duitsland in Frankrijk ter
bespreking van de economische eisen aanwezig waren. Bet feit dat Neder-
land ontbrak duidt er wel op, dat het W.V.V. niet goed weet wat eij met
het Centrum. CEVC'58) aanmoeten*
HJBVD vindt het op zichzelf bijzonder gunstig dat het Centrum er niet bij
is -gevraagd, want het is nu mogelijk dat deze lacune een volgende keer
wordt opgevuld door d* oude S.V.C*
KB/», houdt het voor mogelijk, dat in het W.V.V. enige steun heeft
van de Italianen, daarentegen contrastroom van de Fransen en Bussen» Dit
op zichzelf biedt weer perspectieven.
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OCHTENDBESPHEKINQ op vrijdag 26 februari 1960

Aanwezig: &»B"9l> - H^ü» - B»* -̂ H^Cf '- PHXf- KB/IST*- KB/ff"^
.-- L- X̂  .'-" x̂  <r ^*r

n

i.
Afwezig :

Notulen gisteren:

E»BVD deelt mede, dat hij gisteren via Mr.Fock een brief heeft ontvangen
van de Griekse ambassadeur alhier, met de vraag of het bekend is of
Nederlandse communisten naar Athene gaan ter gelegenheid van het proces
van .
Admiraal Eist heeft de aan Mr.Fock gerichte brief, vergezeld van een per-
soonlijk schrijven, aan H*BVD toegestuurd die zijn antwoord aan de ambas-
sadeur hedenmiddag op het CVTN zal overhandigen aan Mr. , in de
hoop dat de ambassadeur hierdoor er op attent wordt genaakt, dat hij de
weg via Buitenlandse Zaken behoort te bewandelen.

H*BVD zal gaarne van KB/H tijdig vernemen of er over de herdenking van de
februari-ataking van gisteren nieuws is, dat niet in de krant komt en dat
interessant kan zijn voor het CVIN..

KB/G uit zijn tevredenheid over de medewerking valt de Vaderlandse ambas-
sade in Brussel*

1. De ontwikkeling van de Italiaanse partij in de periode tussen het 8e en
9e congres is doorgenomen, met name welke vormen van dissidentie daarin
zijn voorgekomen en neg voorkomen. De dissidenten van 1956 hebben het ge-
wonnen en zijn officieel geworden. De koers die de partij voert onder
leiding van deze rechtse groep is zo rechts, dat de SiT daarbij vergeleken
links is.
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Togliatti heeft wel een. linkse groep achter de hand gehouden in de vorm
van de contr6le2SSr»3W*é"'van het Centraal Comité. Dit CCC ie niet alleen
aangewezen voor controle en discipline, maar heeft ook de bevoegdheid om
over de leerzuiverheid te praten.
De meerderheid in het CC staat achter de nieuwe koers, die onder leiding
van wordt uitgevoerd.

De gebeurtenissen óp Sicilië zijn de vrucht van de .-koers in de
partij. De communisten hebben meegewerkt aan de vorming van het volks-
front, hebben er tal van mensen voor omgekocht en willen eigenlijk in ge-
heel Italië dit volksfront. Voor de rechtse koers is de Siciliaanse kwes-
tie eigenlijk een klap, maar dacht niet, dat zij een koersverande-
ring te weeg zou brengen, omdat deze rechtse koers ongetwijfeld uitvoerig
is doorgesproken met Chroestsjov en zijn sanctie heeft gekregen, hetgeen
duidelijk is gebleken op het laatste congres»

In Triest geeft de Sloveense groepering, die zich heeft afgescheiden, en
de verhouding tot ELto aanleiding tot voortdurende botsingen»
Hoewel de Italiaanse partij dus aympathie voor 33.to en het Ütoiama heeft,
praten zij niet «et hen en daar dit in Trieat wel m&ét, Kit men daar in de
moeilijkheden,
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OCHTéNDBESFKËKING op zaterdag 3? februari 1960

Aanwezig:

Afwezig i

S»BVD deelt mede, dat ons ia verzocht on YÓór l april onze bijdrage in
te leveren voor het volgende Perintrep, waartoe gisteren op het CVIH ia
besloten na veel diacusaie, waarbij H*BVD heeft gezegd te menen dat het
nuttig ia on in een Perintrep te laten zien hoe de geest van Camp David
weer geheel ia geweken*
Op vraag BVB zegt H*fiVD, dat het de bedoeling is dat wij in onze bijdrage
aan het Perintrep de periode dekken ainda de verschijning van het laatste
Perintrep.

H»BVD deelt mede, dat Commandeur gisteren een enorme propaganda
heeft gemaakt voor de B.V.D. op het gebied van de security. Hij vertelde,
dat hij bij zijn departement iedere keer een strijd op leven en dood moest
leveren als hij personen wilde rechecken. Hij heeft - nadat het departe-
ment had gezegd dat er geen checking nodig waa - in een paar gevallen zelf
het vóór-onderzoek ter hand genomen en het onderzoek aan de B»V.Dr overge-
laten, hetgeen een uiterst nuttig reaultaat had opgeleverd» Commandeur

raadde zijn collega'a van land- en luchtmacht aan om dit ook zo
te doen en uitte zich in zeer agressieve termen over zijn departement»
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E*SVD geeft de B-bijdrage voor het ISAM aan H>*B terug. Dr. heeft gis-
teren gevraagd of hem kan worden medegedeeld wat er precies in het oude
CPN-programma "De weg naar het Socialisme" staat, waarnaar Paul de Groot
verwees toen hij zei dat het overgrote deel van hetgeen in Rome is bespro-
ken, reeds in dit programma was opgenomen, o«a«, dat ook binnen het raam
van de kapitalistische maatschappij het socialisme kan worden verwezenlijkt,
hetgeen volgens ELJBYD zeer revisionistisch ia»
E*B zal het nagaan en wijst er op dat ook vroegere formuleringen de moge-
lijkheid bieden voor een rechtse politiek en dat dit misschien van stal
is gehaald door De Groot om de besluiten van Rome als historisch logiach
te doen voorkomen. Paul de Groot heeft kennelijk moeten bijstellen op de
lijn van de PCI, aldus E«B.

Hi»D deelt mede, dat gisteren op het Informeel Overleg Kapitein van
de MID heeft gevraagd of het mogelijk zou zijn, dat bij de eerstvolgende
bijeenkomst van militaire attaché's de BVD een verhaal houdt over de bedrei-
ging door de tegenstander, vooral achter het Uzeren Gordijn. PEUD heeft
toegezegd, hiertoe vanzelfsprekend bereid te zijn»

ttJJVD deelt in dit verband mede, dat had gezegd dat de Marine—
commandant in Oegatgeest geheel was bekeerd tot zijn standpunt, dat voor-
lichting moet worden gegeven over de security, naar aanleiding van een
lezing met films die door KO is gehouden- voor zija officieren»
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OCHTBNDBESPEEKING op maandag 29 februari 1900

Aanwezig: E*Slfo - WL>Vrf> - Kjs- Wf- Jg*3 - %.& - ^ff"- EB/3 -
-^ - - ..x- - - ' • ' . - x- ,̂x

Afwezig t — — j

KB/N geeft toelichting op zijn dagataat.

E.BVÜ heeft een brief aan E*KCP van Majoor voor zich, waar-
in deze de vraag stelt, wie verantwoordelijk ia als binnen het kader van »
op ona verzoek verrichte werkzaamheden iets mis loopt»
H .BVD betoogt, dat de Minister van Justitie degene ia die bijvoorbeeld
vragen in het parlement zou moeten beantwoorden en als er iemand krachtens
artikel 3. verantwoordelijk ia, dit dus de Minister van Juatitie en niet,
zoals E.KCP stelt, de Minieter van Defensie ia. E.BVD zou hier echter aan
toe willen voegen, dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat Binnenlandse Zaken
in een dergelijk geval alle verantwoordelijkheid van zich af zal schuiven»
PH.BVD zal deze zaak verder met HJCCP bespreken en voor beantwoording van
de brief zorgen.

H.R veatigt de aandacht op een courantenbericht, dat de gezagvoerder van
een Brits schip aangifte heeft gedaan bij de Amerikaanse politie van dief-
stal van stukken, die zich in. een gesloten en verzegelde koffer in zijn
brandkast in zijn kajuit bevonden en die alleen in oorlogstijd mogen worden
geogend.
Men vraagt zich af hoe een en ander in zijn werk is gegaan.
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