
OCHTENDBESPREKINCJ op dlnsdag k april 196! "

Aanwezig: RjJVrff - FSL»8fo - HjJflT -

Afwezig : —-~

H»B leeat artikel In De Volkskrant van k april jl. over de Tredesmaraen
tegen de kernbewapening.
In Jtaersfoort kwaaen uit Tele delen van bet land ongeveer 2000 meneen bij-
een,
Het zwaartepunt van de actiea lag in Engeland.
In Denenarken kwamen ongeveer 25000 mensen bijeen.

In Be Volkskrant wordt een hele pagina gewijd aan het geschil Rusland/
China.
H.B heeft dit artikel nog niet gelezen.

In De Volkskrant van k april leest H.B dat het proces tegen eind
april begint.

H.B leest in De Waarheid van 1 april dat het ledenaantal van de Engelse
eonununistische partij thans 28*731 leden telt. Sedert 1 januari 1958 werd
daarmee een netto-winst geboekt van ̂ 2̂ 1 leden»

H.D deelt medet dat er een brief aan de Directeur van de Rijks Luchtvaart-
dienst is gezonden, waarin geen bijzondere zaken eijn vermeld. H.D heeft
mondeling aan de heer gezegd, dat het onderzoek z.i* niet deugde.
H.D heeft een papier achtergelaten, dat als leiddraad kan dienen bij een
eventueel volgend onderzoek.

^̂ - Op vraag -
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Op vraag van H.BVD hoe de BVD «r bij is gehaald, zegt H.D dat wij hiermede
begonnen zijn, nadat in Le Monde de mogelijkheid Tan sabotage ter sprake
was gekomen Mr.Einthoven heeft zich toen in verbin-
ding gesteld met Hr.i van de Raad voor de LuchtTaart.
H.BVD Traagt zich af of wij de heer thans niet moeten
inlichten over het verloop Tan het onderzoek en zal dit nader met H.D
overleggen.
Volgens H.D hebben zich zoTeel inatanties met dit ongeluk moeten benoeien,
dat diverse zaken tussen wal en sloot zijn geraakt.
H.D Traagt zich nu af - aangezien er niet gezwegen kan worden oTer deze
zaak - hoe de uitslag Tan het onderzoek in de publiciteit komt.

4 april 1961.



OCHTENDBESPEBKING op woensdag 5 april 196l.

Aanwezig: H.BW5' - PĤ BVD - Ĥ ICŜ - HJB<1 JfK- H»"- KB/H' - KB/ft -

EB deelt mede hedenmorgen geen kranten te hebben ontvangea. H.KA merkt
op dat een brievenbus zou worden aangebracht.

H.KA vraagt zich af of behalve noaiemand van KB/G de rijks-
talencursus zou moeten volgea.
KB/H zal dit vandaag nog overleggen met KB/012.

PH.BVD deelt mede n.a.v. de vraag van H.BVD dat tijdens een toevallige
ontmoeting met de kwestie van de N.V. Persorganen
ter sprake is gekomen.

H.BVD heeft in de notulen van 29-3-61 de opmerking van HD gelezen aan-
gaande de televisie uitzendingen.
HD merkt nogmaals op dat een gezamenlijk gesprek zou moeten plaate
hebben over de vraag hoe en wat men er zou kunnen en willen doen*
HC vraagt zich af of er niet een contact bij de T.V. van one is die
ons kan waarschuwen wanneer er een uitzending is die voor ons van be-
lang kan zijn.
KB/H suggereert een gesprek met onze RVD-man
Besloten wordt dat H.KA eerst met H.KO zal praten over deze kwestie
en dat daarna een gesprek met kan plaatshebben*

HC deelt mede dat ORES naar Duitsland gaat. H.BVD zal hem een persoon-
lijk briefje aan meegeven om hem uit te nodigen voor een bezoek
aan Den Haag.

HD merkt op dat op biz. 2 van de notulen van b-k gelezen moet worden
" ...., nadat in de pers de mogelijkheid van sabotage ...."•

5 april 1961.



OCHTENDBESPHEKINQ op donderdag 6 april 1961 / ! / • K

Aanwezigl Ĵ jaTO - PĤ JHTD -

Afwezig t ---- -

KB/N zegt, dat volgens de zege die de C.P.N. behaald heeft bij
de A.D.M.-verkiezingen voor de Sociale Raad (notulen 21-3-1961) in grote
mate te danken is aan de steun ran de Italiaanse arbeiders, die daar werk-
zaam zijn. Dezen zijn namelijk bewerkt met in het Italiaans gestelde bro-
chures .

H»B leest in De Waarheid, dat op de receptie die de Hongaarse Legatie heeft
gehouden ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van de Duit-
eers, een vertegenwoordiger van H.M. ceanwezig was, t.w. Host van Tonningen*
Verder worden genoemd als aanwezigent Simons van Buitenlandse Zaken en een
handelsdelegatie onder leiding van een Dr.Ir.Damme. De aanwezigheid van
een vertegenwoordiger van H.M. wekt verwondering.

HiD maakt melding van een aan de B.V.D. gerichte enveloppe, gevonden in
het museum De Lakenhal, welke door dit museum doorgestuurd is aan de B.V.D.
De inhoud van de enveloppe is een verfrommelde brief, waarop onsamenhangen-
de lettergroepen en lettereombinaties staan.
Een en ander is doorgegeven aan KRC om hierover zijn lieht te laten schij-
nen*
Men acht de mogelijkheid van een grap (1 april) niet uitgesloten.

- H.BVD -
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HiBVD Terlaat da vergadering*

KB/H vertelt, dat da Russen vandaag een nieuw pand op de Benoordenhoutse-
weg gaan betrekken. Een an ander komt gahael onverwacht, daar wij hat voor-
spel ganlst hebben. Zij hebben hat huls gekregen door middel van aan adver-
tentia. an zijn hat hols gaan bekljken. Een an ander blijkt
nlat tegan hat protocol ta aijn, daar hat aen woonhuie batraft.

H.KA haaft aen orerzicht van da axaaanaitalagan ran da laatst gahoudan XD-
bftsiscursus. Tan da 8 BVD-deelnemers zijn ar 5, alien ACD-menaen, gezakt.
H.KA tekent hlerbij aan, dat dlt akelige rasultaat daala ta wijten is aan
de lage selectia van de cursiaten. De ACD-aansen die tot nog toe de curaua
habben gevolgd, kunnen gaaeht wordan tot de middengroep ta behoren. Daar
deze groep geheel is afgewerkt, heeft men da aelectie-aiaen verlaagd. De
resultaten van de overige 3 cursisten, , en , zijn zeer
bevredigend*

6 april 1961.
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OCHWWDBESPREKIHfi op vrijdag 7 april 1961

Aanwezigt
4

Afwezig :

Naar aanleiding ran de KB/N dagstaat d«elt H.BVD mede, dat hij gehoord
heeft dat op Bultenlandse Zaken een nieuwe afdeling is gekomen voor Inter-
nationale Wetenechappelijke Samenwerking, ook met de Russen, onder.leiding
van .
H.BVD acht het mogelijk, dat dit misschien de realisering is van de oude
set-up van •»
Hierover volgt een discussie.

H»B wijst op KB/N rapport, waarin zegt dat het WW niets te maken
heeft met de Oostenrijkse Comite activiteiteu*
KB/N licht een en ander toe.
De naam van de WW-man , die voor deze zelfde zaken bij de EVC'58
is geweest, blijkt een tot nu toe onbekende figuur.

H.B leest in De Volkskrant van vandaag, dat de Zuidslayische regering in
Belgrade een officieel Witboek zal publiceren om Albanie op het podium van
de wereld te beschuldigen van oorruptie en terreur onder een "stalinietisch
regime"•

H.BVD is gisteren op bezoek geweest bij Dr. over de oude zaak van
de koeriers
Het eerste voorstel om een koeriersdienst op te richten is gestrand op de
"hoge" kosten. De afdeling D heeft destijds in het NATO inspectierapport
duidelijk de onaanvaardbare risico*s van de tot nu toe gevolgde procedure
naar voren gebraoht en een en ander is ook destijds in een BVD panorama ver-
meld. van Buitenlandse Zaken heeft aan Binnenlandse Zaken doen
weten, dat zij acooord gaan met de destijds door de BVD gemaakte suggesties

- van -



van beroepskoeriers. _
Juffrouw heeft in het ontwoord van Binnenlandse Zaken aan Buiten-
landse Zaken gezegd, dat Binnenlandse Zaken het met deze voorgestelde rege-
llng in beginsel eens is, doch heeft hieraan een zinnetje toege-
voegd, dat men deze onaanvaardbare risico's eerst maar eens moest aantonen.
Huitenlandse Zaken kreeg hierdoor de indruk dat wij onze Minister niet zo
in de hand hebben. /uSŷ -
In zijn g»apreh ael QiuiTlya heeft H.BVD dit gehele geval nog eens doorge-
nomen en in overweging gegeven met deze voorgestelde regeling accoord te
gaan.'Volgens meent de Minister zich te mogen voorbehouden on,
OB andere dan door de BVD aangevoerde redenen, niet accoord te gaan met
deze regeling. H.BVD heeft gesteld, dat wij ons uiteraard beperken tot het
aangeven van de security risico's.j Volgens heeft de Minister in
deze vrijheid van handelen en kan hij andere motieven aanvoeren. H.£VD
heeft de indruk dat deze onverwachte reactie eigenlijk te wijten is aan het
bezwaar dat Binnenlandse Zaken heeft tegen brieven van Buitenlandse Zaken
aan de Minister van Binnenlandse Zaken, die getekend zijn door een afde-
lingshoofd en niet door de Minister van Buitenlandse Zaken zelf• Het zou
due ale een prestige kwestie gezien kunnen worden.
Hierop volgt een discussie over het brief-onderteken-protocol op de diverse
departementen en bij ons eigen departement lijkt de neiging te bestaan oa
alles ingewikkeld te oaken. Als voorbeeld beschrijft H.BVD de weg die
Surinaamse inlichtingeudienst-zaken moeten bewandelen, voordat ze de BVD be-
reiken. Hem is een geval bekend, waarbij door deze moeilijke weg de nomen-
clatuur van een behandeld onderwerp geheel verminkt op het eindpunt beland-
de.
H.BVD heeft medegedeeld, dat het contact met de Surinaamse Dienst
door hem opgevat wordt als het contact met buitenlandse zusterdiensten, dus
rechtstreeks en niet via departementen en dat dit ook in die zin geregeld
is. was hier niet erg enthousiast over,
Ov«r iil* kfiri irrpzimfr hftf^f t H.BVD neg aan- -medegedeelfl flat~ wif. er een
punt van will MI maken dat onze voorstellen niet veranderd moeten worden zon-
der onze voorkennis.
H.BVD acht dit incident een symptomatisch verschijnsel, dat onze aandacht
verdient.
H.BVD deelde verder nog mede, dat van oordeel was dat het contact
tussen BVD en Minister + Seoretaris-Generaal eigenlijk veelvuldiger diende
te zijn.

HiKA heeft een gesprek gehad met H.EO over de televisie-uitzendingen
van EO kijkt geregeld naar de T.V.-uitzendingen.

onderkent de noodzakelijkheid van op de hoogte blijven wat de T.V.
in Hederland biedt en is inmiddels in het bezit van een toestel.

7 april 1961,



OCHTENDBESPREKINS op zaterdag 8 april 1961

Aanwezigt B>g0j) - PĤ BTO - Ĥ Jfll - E»H - E*&~- JHtlf -

Afwezig t — ~-

Naar aanleiding van het dagrapport KB/IT, merkt H.BVD op dat het typerend
is dat de C.P.N, een beginselprogramma nlet aandurft, ondanke de gelijkge-
rechtigdheid van de partijen.
KB/N licht toe, dat men nog altijd voorkeur geeft aan het bewandelen van
de voorzichtige weg.

H«BVD deelt naar aanleiding van de notulen van 7-̂ —1961 nog mede, dat hij
gisteren de oud-Secretaris-Generaal Kan heeft gesproken* Dese stelde na-
drukkelijk, dat een brief van een Minister, ondertekend door wie ook van
zijn ambtenaren, beschouwd dieut te worden ale geechreven door de Minister
zelf.

Befererend aan een destijds door gestelde vraag of wij lets
weten over vliegvelden in Guatemalâ  die gebruikt zouden worden bij een
invasie van Cuba, leeat H»B een artikel voor uit De Volkskrant. Met vlieg-
tuigen zijji nu de invaeietroepen overgebracht naar plaatsen in Guatemala
en in andere gebieden rond de Caralbische Zee, die ale "springplank" zullen
worden gebruikt door een strijdmacht van 3*000 man*
KB/3 deelt mede, dat de afgesprongen Cubaanse ambassadeur van mening is,
dat er geen goed georganiseerde tegen-guerilla op touw gezet kan worden.
Er ontspint eich een discuseie over Cuba en de levensvatbaarheid van
Castro*a regime*

8 april 1961*



OCHTENDBESPREKING op maandag 10 april 1961

Aanwezig: HJTO - PE^BTO - Hjjtt - KJS- H^JfiK-

Afwezig : ——-

Korte discuesie naar aanleidlng van de KB/N dagetaat over het verzaaelen
Tan open informatie, hetgeen een uitgebreide wetenschap kan opleveren.
KB/N herinnert er aan, dat de Chinezen dit kennelijk beseffen en de methode
gebruiken on hun achterstand in te halen.

H.B ziet in de courant dat SUSLOV het partijcongres in India sal bijwonen.
Het feit dat de Chinezen niet door de Indiache regering zijn toegelaten,
stelt de Russen voor een merkwaardige situatie. Het volgen van de Chroests-
jov lijn noodzaakt hen echter op de koop toe te nemen, aldus H.B.
PH.BVD vraagt zich af of onze ambassade in New Delhi, bij Konde van de
heer Jongejans, over het congres zal rapporteren. Het is mogelijk dat hij
dit doet, maar het is niet zeker dat Buitenlandse Zaken deze rapportage aan
ons doorgeeft.

H.KA heeft een brief voor zich, ondertekend door Minister Visser, geconci-
pieerd door en gericht aan de Minister van Justitie met afschrif-
ten voor de Ministexsvan Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Verkeer
en Waterstaat. Defeneie vermeldt in deze brief het bezoek op 1 november ;)!•
aan de haven van IJmuiden door 20 Poolse motorloggers, die wegens het
slechte weer enige tijd eijn gebleven. In die tijd bevonden zich dus 650
Polen in IJmuiden en men knoopt hier de waarschuwing aan vast, dat dus in
het slechte weer-eeizoen in een haven als IJmuiden een vijandelijke macht
aanwezig kan zijn, die tot daden kan overgaan.
D« Minister van Defensie vraagt of in een dergelijk geval niet een restrie-
tie van bewegingsvrijheid aan de wal kan worden opgelegd.
Hoewel in het huidige tijdsgewricht van liberalisatie een dergelijk voor-
stel op veel tegenstand zal stuiten, is men er toch van overtuigd dat de
zaak moet worden behandeld.
H*C zal zien wat er aan te doen is.

10 april 1961,



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 11 april 1961 /
••••••••̂ ••••••• j

Aanwezig: JÛ ^ - H*** - W^B- Jktf̂ - Kftf'- l̂ B/H* - ttpK-

Afwezig :

DdLscussie over een artikel van Feme Hermans in Vrij Nederland, waarin hij
ale zijn standpunt verdedigt, dat in de zaak van Eaptis en Santen geen
sprake is van criminaliteit, maar elechte illegaliteit.

De beer . uit Moskou heeft een gesprek gehad met OR en B en PH.B
deelt mede, hoe de heer de welgelukte afachudpoging van een
Fransman heeft beschreven, die na zijn auto te hebben verlaten, per skies
een vliegveld is gaan verkennen. Toen hij bij zijn auto terugkwam, had men
de remolie laten weglopen. . had de indruk dat de volgerij in
Hoskou nog steeds toeneemt, niet alleen op hemzelf hetgeen begrijpelijk is
omdat hij provocerend optreedt, maar ook op anderen.
Yerschillende dingen die de heer vertelde, waxen bij OR en B niet
bekend, terwijl hij ze tooh aan Buitenlandse Zaken had gerapporteerd*
PH.B noemt als voorbeeld hiervan dat een jongen, , van de groep van

, in Odessa scheepebouw studeert.
Men vraagt zich af waarom deze informatie niet heeft toegestuurd en
PH.B zal,, van net Bureau Oost-Europa hier eens naar laten vragen.

PH.B ziet in De Volkekrant het verweer van de echtgenote van MarcuB^Bakker
tegen een artikel, waarin het feit dat zij aan een Simon de Wit prijsvraag
heeft meegedaan en deze heeft gewonnen, niet in overeenstemming met haar
anti-kapitalistische instelling wordt genoemd. Mevrouw Bakker ziet af van

-de -
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de, / 500,-- en heeft verzocht deze voor een liefdadig doel te willen ge-
bruiken.
KB/N deelt mede, dat de SWP van plan was om fel tegen het de,elnemen van
jnevrouw Bakker aan de prijsvraag te gaan ageren In De Zaanstreek,

H.D komt terug op de vraag van , welke hij niet zo alia vindt en
vraagt zich af wat wij hieraan eigenlijk moeten doen. Hoe moet men zich de
tenultvoerlegging van een restrictie van de bewegingavrijheid van 650
mensen voorstellen? Als er de volgende keer een passagiersschip komt met
1000 passagiers, doet zich dan hetzelfde geval niet voor? Wat heeft Binnen-
landse Zaken hiermee te maken? Toen dit verhaal in de vergadering
van de Inwendige Veiligheid naar voren heeft gebracht, heeft niemand er
eigenlijk op gereageerd.
E«C geeft toe dat de door genoemde bedreiging natuurlijk ten
nauwete samenhangt met de appreciatie van de Internationale militaire toe-
stand* Overigens bestaat de mogelijkheid van beperkte bewegingsvrijheid
voor zeelieden wel, maar in de Hederlandse havensteden wordt nooit gecon-
trdleerd wie er van boord gaan en weer can boord terugkomen.
In deze zin sullen wij onze Minister moeten antwoorden, aldus H.BVD.
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11 april 1961



OCHTENDBESPREKING op woensdag 12 april 1961

Aanwezig; B̂ D - HJML - Jgf- Jfcf-
Afwezig : PHyffVD -XH.1J/M

KB/N doet mededelingen die in de dagstaat zullen worden opgenomen*

EB heeft in de ktant gezien dat op het Binnenhof een soort bom is ont-
ploft en vraagt zich af of hier nog naar gekeken moet worden i.v.m. de
aangekondigde activiteit van c.s.
Het betreffende K/CH rapport is door H.K/CH aan ' van Buiten-
landee Zaken gegeven en door PH.BVD aan de PG, Den Haag.*
Afgesproken wordt dat HC CBO de Haagse ID zal laten opbellen om te vragen
wat zij Kan de ontploffing weten en of zij zich er in will en verdiepen.
HD wijst erop dat de opgeleide sabotage-man van de Haagse ID erbij gehaald
zou most en worden*

HD vestigt er de aandacht op, dat het blad "De Zaanstreek" van 20-3
artikel wijdt jran het f eit dat eindelijk het Achtpaar VONK toestemming
heeft verkregen om naar Nieuw Zeeland te gaan* Van de zijde van Bui ten-
lands e Zaken noch van Nieuw Zeelandse zijde zijn wij hierover ingelicht.

HD deelt mede dat ook in de D-hoek er een voorbeeld is gekonen van hetgeen
HC gisteren heeft aangesneden t.a.v. de ID-onderzoeken die niet door £ TX.
mogen worden overgenomen.

- 2 -

* H.K/CH heeft het eveneens aan de heer van het Staatssecretari-
aat voor Nieuw Guinea gegeven (Notuleerster).
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E.BVD deelt mede met HE afgesproken te hebben dat men om de tafel zal
gaan zitten en afgesproken wordt dat aan dit gesprek HE - HC - HD en
KB/H zullen deelnemen* KB/N heeft nooit moeilijkheden gehad en ziet geen
reden om aan het gesprek deel te nemen.

12 april 1961.



OCHTENDBESPREKINO op donderdag 13 april 1961

AanwezigJ HJg- "SL - j**B- HrfC -

Afwezig : PH.BJ«f

Op vraag van H.BVD vertelt H.B hoe zijn lezing dins dag voor het Defensie
Studie Centrum is verlopen. Daar de voordrachten van professor in
het verleden moeilijkheden bleken op te leveren voor de toehoorders, was
besloten dat H.KO zou beginnen met een uiteenzetting van de communistische
terminologie.
Nik H.KO sprak in plaats van professor , die eiek was, Pater ,
O.E.S.A.. uit Eindhoven, die een voortreffelijke uiteenzetting heeft ge-
geven over de filosofische grondslagen van het marxisme.
Vervolgens was de beurt aan H.B aan wie men had gevraagd te spreken over
de praktijk van het communisme, en wel in het bijzonder hoe de communist en
in de massa werken. Hit de vragenstelling en ook uit de reactie van admi-
raal i bleek H.B dat hij met zijn voordracht in zekere zin teleurgesteld
heeft, daar de weinig afschrikwekkende realiteit niet geheel overeen
bleek te komen met wat men zich van de communistische praktijk had voorge-
steld. Op vragen over de 5« colonne, de communistische planning in de
koude oorlog en communistische insurrectie bijvoorbeeld, had H.B uiter-
aard weinig te antwoorden gehad.
Dezelfde ervaring heeft H.B opgedaan met Generaal ., die hem onlangs
vroeg naar zijn opinie over de gedragingen van de communisten in geval van
oorlog. H.B heeft . toen uiteengezet dat men nooit moet vergeten dat
de communisten vastgeroest zijn in hun al dan niet spontane overtuiging,
dat een oorlog all een zal ontstaan door een aanval van het Westen, dat
verder volgens de communisten de wereld een periode is binnengegaan dat
dank zij de kracht van de socialistische staten het Westen al niet meer
bij machte is aan te vallen - dat er dus t.a.v. de gedragingen van de com-
munisten in een ingevolge communistische agressie ontstane oorlog, niets
valt te voorspellen. Het komt er dus op neer dat de communisten een

positie innemen voor een situatie, waarin zij waarschijnlijk
nimmer zullen komen te verkeren. Voor het geval het Westen ale laatste
stuiptrekking inderdaad tot een aanval zal overgaan (communistische visie),
zullen de communisten zich vanzelfsprekend door geen enkel ethisch argu-
ment laten beperken in de middelen, waarmee zij aan de kant van het commu-
nisme aan de strijd zullen deelnemen.
H.B eindigt met Pater in de speciale aandacht van H.BVD aan te beve-
len. Voor de Dienst zou een filosofische uiteenzetting over de achtergrond
van het marxisme, zoals Pater deze geeft, en die vanzelfsprekend
dieper gaat dan H.KO dit kan doen, zeer zeker zijn nut kunnen afwerpen.

H.C deelt mede, dat de I.D. Den Haag heeft medegedeeld op vraag van CRD,
dat de bom op het Binnenhof een grap is geweest. zal een rapport in-
dienen.

H.BVD brengt verslag uit over de bespreking die gisterenmiddag met de
Marechaussee heeft plaatsgevonden en waarbij aanwezig war en: H.BVD, H.C,
H.KCP en van de Marechaussee Kapitê n en de heer
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Van Hulst. Er waren drie punten van besprekingi

1) de verbindingen van de Marechaussee over de grens;

2) het felt dat de Harechaussee zelf betrouwbaarheidsonderzoeken in
de preventieve sfeer uitvoert en

3) het standpunt van de Marechaussee, namelijk dat zij het reoht
heeft om de door nun verkregen inlichtingen op contra epionage
gebied ter beschikking te stellen van wie zî  ervoor in aanmer-
king vinden komen,

waarvan alleen punt 1̂ ) behandeld is*

13 april 1961.



OCHTENDBESPEEKING op vrijdag Ik april 196!

Aanwezig: H^gyp -

Afwezig :

Overigens gelooft H.B dat deze zaakt alsmede de contrSle door de Partij op
deelneming aan de vredes-Paasmars geschlkt zijn voor publicering in de
per s.
Afgeeproken wordt, dat BFR een opstel zal maken, dit ter contrSle aan
KB/N zal voorleggen en het vervolgena aan H.KO zal doen toekomen.
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H.D deelt mede, dat DOB gegevens heeft gekregen over de zaak van de ambte-
naar van Economische Zaken, die gegevens heeft verschaft aan een public
relations bureau hier ter stede "* De ambtenaar heeft
niet gehandeld om er financieel beter van te worden, naar heeft een vrien-
dendienst willen bewijzen. Economische Zaken vindt het niet zo plezierig
dat zij de betreffende ambtenaar kwijt raken - het was iemand die nogal
eens deelnam aan delegaties naar het buitenland.

H.KA vraagt zich naar aanleiding van het hedenmiddag plaatshebbende CVIN
over Indonesie af, of wij nu maar zonder meer de afgang van de Nederlandse
politick inzake Nieuw Guinea noeten accepteren en of er niemand is die zijn
stem hiertegen verheft.
Eierop volgt een verhitte discussie, waarbij H,D een toenemend gebrek aan
respect voor de Nederlandse regeringsleiders voorziet, met als uitloper een
min of meer dictatoriale regeringsvorm a la De Gaulle*

14 april 1961.



OCHTENDBESPREKING op zaterdag 15 april 1961

/

AanweziglJBgglf- Ĥ f - ̂Ĥ lf- jf*<f̂ - H>«f- KB/H* - KB/Jr"-

Afwezig :

Aangezien het huls van H.BVD wordt opgeknapt, zal H.BVD aan PH.BVD vragen
of deze de borrel op 21 april te zijnen huize zou kunnen houden.
H.B zal een programme voor het bezoek opmaken.

i
H.BVD spreekt eerdaags H.M. Zaakgelastigde in Boedapest, Mr. ,
op diens verzoek*
H.C zal navraag doen bij CS of er speciale punten ter bespreking zijn.

Mr. heeft gisteren afscheid genomen en zijn opyolger Mr.
voorgesteld* Laatetgenoemde komt nog eens een

keer kennie maken met H.Dt PH.D, H.C en CS.
H.C merkt op dat wij van de gelegenheid gebrnik moetcn maken Buitenlandse
Zaken af te helpen van het idee, dat bij de B.V.D. CS de enige is die de
gegevens op dit gebied mag hebben en de dossiers mag inzien.
Verder moeten wij trachten het aantal gevallen dat wij voor hen behandelen,
waarin veel werk voor ons gaat zitten en die vaak achteraf met contra-
spionage niets te maken blijken te hebben, te verminderen.
Een concept-brief van CS hierover is op het ogenblik bij H.C in studie.



- 2 -

H.BVD heeft gisteren het nieuwe Hoofd MAEID, Kapitein op het
CVIN ontooet.

i had aangekondigd dat hij bij het volgende CVIN afscheid zou nemen.

H.BVD vertelt, dat h±^j>&~b£&~&r£8 de allerlaatste ontwikkeling heeft ge-
hoord, namelijk dat Soekarno, die niet de geschiedenis wil ingaan als,degene
die ter wille van zijn geschil met Nederland zijn eigen land heeft laten
verkomneren, toenadering zoekt tot Nederland* Pit moet uiteraard langs een
grote omweg gespeeld worden.
Een zeer belangrijk psychologisch punt is bij Soekarno, dat hij nooit in
Nederland is geweest. Hij is bijzonder trots op het feit dat hij goed Neder-
lands spreekt. Als de Nederlandse Eegering in 19̂ 6 Soekarno voor een bezoek
aan Nederland had uitgenodigd, zou Nederland van die zijde een hoop ellende
bespaard zijn gebleven, aldus H.K/CH.

H.C komt te spreken over de vergadering over de Rode Boheme
Afgesproken wordt dat H.C de stukken die B en C hierover hebben gemaakt zal
laten multipliceren en toezenden aan degenen die aan de bespreking zullen
deelnemen, t.w.t H.B, BPO, KB/N, EZ1, KB/Q, H.C, FH.C en ORES. De datum van
de vergadering zal later worden vastgesteld.

15 april 1961.



OCHTEMDBESPREKINQ op maandag 17 april 1961

Aanwezig: ffjffu* - HKBVD - Ĥ JflT - 5«1J - Jt£& - B̂ lJ -
Afwezig : TL^pe£ '

Hotulen zaterdag

H.BVD vestigt et de aandacht op, dat hij het bericht over de toenaderings-
poging van Soekarno niet op het CVIN, maar elders heeft vernomen.

H.BVD deelt mede, dat inmiddels een interne bespreking heeft plaats gehad
over de marechaussee vergadering van 12 april en dat hij bezig is notulen
van deze vergadering te maken, ter voorkoming van ffiisverstanden.

E.C vestigt de aandacht op de arrestatie van in Israel. Deze
zou voor de Oost-̂ uitsers spionage hebben verricht.

H.B leest uit de Waarheid gedeelten voor van een interview van Minister
Toxopeiis, bij diens aankomst op Schiphol. De toestand roudom Nieuw Guinea,
wordt niet begrijpelijker door de uitlatingen van de minister.



OCHTENDBESPKEKINQ op vrijdag 1? maart 1961

Aanwezig: F£*Sfi> - jj^flf- 0 - iptf - H^T H^< KB/rf KB/T*
Afwezig :

KB/0 vraagt of er een officiele exegese Tan de Bienet bestaat over de tweede
afleTering van bet Terhaal Tan SMIRNOV. KB/Q heeft sitten kijken of er een
boodschap ult het Terhaal valt t« destilleren.
H.C meent, gezien het oonmentaar Tan de betreffende desk, dat dit laatete
niet het geval is, maar kan alsnog hiernaar Tragen*
PH,BVD deelt mede, dat hij het artlkel heeft toegestuurd aan Tenkink en

en aan Minister Toxopeus-v

PH,a Testigt de aandaeht op een grote adTertentie Tan de Vereniging Nederland-
USSE, gisteren in de F*R«C*, over goedkope reizen naar Bnsland*
KB/Q vraagt of B kan nagaan in welke bladen de adTertentie is verschenen*

PH.BVD heeft door de radio gehoord dat het verslag van de handelemiasie naar
Hbskou door het Centraal Orgaan voor Economisehe betrek-
kingen met het Buitenland, is gepubliceerd. De in het Terslag vastgelegde re-
sultaten zouden een uitbreiddLng van de ha&del Hederland/Rusland rechtvaardi-
gen.

PH.B vestigt de aandaeht op het gezamenlijk optreden Tan Henk Qorteak,
Dr, i en de heer voor het WerkcooitS Tan de anti ailitaris-
tisehe studentenorganisatie, in hun ftmetie Tan hoofdredacteur.
Hen vraagt zieh af in hoeverre de heren bien etonnes de se trouver ensemble
•ijn.

- E.D -
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H.D signaleert hernieuwd eigenhandig actie neaen zijdens juffrouw •.
In net over de emlgratie nota bereikte aocoord koat een paragraaf TOor,
waaraan volgens haar moet worden toegeroegd dat een uitgebreid onderzoek in-
gesteld moet worden* EE.D heeft haar er op niet BO vrieadelijke wijae op ge-
wezen, dat het ftpooord berelkt is na een bijzonder aoeilijk overleg en dat
zij hier niet aan noest gaan tornen - dat zij zioh overigens bewoog op een
gebied waar de BVD het beleid uitmaakt. De aoeilijkheid is echter, aldus
H»D, dat juffrouw zich dan altijd beroept op aogelijke vragen of
aanmerkingen van de Secretaris-Generaal of de Minister, waar zij op Toorbe-
reid aoet zijn. De grondslag ran haar optreden is volgens H.D echter: verander
zueht en benoeizueht. Qua begrip BVD en beveiliging is zij een "babe in the
wood". H«D gelooft dan ook dat het bijzonder nuttig is dat duidelijk onder-
kend wordt dat juffrouw. > aan het Hsturenn is*
PH»BVD rindt dat H.D dit tegen haar aoet zeggen - hijzelf heeft tegen
Dr. gezegd dat hi3 de indruk kreeg dat juffrouw wat al te
ac'tief was, waarop hij .een bianco reaotie kreeg*
H.KA herhaalt hetgeen hij ook laatst heeft gezegd , na»e-
lijk dat de aanier waarop juffrouw meepraat en zich met de aftfelingen
in yerbinding stelt, absoluut verkeerd is.
PH.BVD gelooft dat er dan maar/een liaison aoet koaen en noeat KJL2.
H.KA. aerkt op dat hij juffrouw altijd gezegd heeft zich aet hem, als
centrale figuur, in Terbinding te stellen - aen gelooft rerder niet dat KA2
the right aan in the right place is.

H*D toont een Perintrep Tan de ailitairen, waar op de kaft staat geschreren,
Militaire Inlichtingen Dienst, daaronder de spreuk: "In tenebris lucensf, aet
daazrtussenin een fakkel.
?

17 aaicrt 1961.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag l8 april 1961

Aanwezig:

Afwezig : —

H.C deelt mede, dat de eerste van de tw«e lezingen heeft ge-
houden over Poolse inlichtingendiensten en -activiteiten, aan de hand van
informatie afkomstig van dertig defectoren.
Het gedeelte handelende over het toezicht op de Westerse diplomaten in
Warschau zal voor D belangrijk zijn t.b.v, de briefing van diplomaten en
one werd verzocht vooral gebruik te maken van deze gegevens. Wij zullen
een en ander op echrift krijgen,
De tweede causerie van zal behandelen de directieven van de
dtensten aan de agenten.

PH.BVD deelt mede, dat de heer CS of CS/H zal opbellen.

PH.BVD overhandigt de door hem opgestelde samenvatting van de vergadering
met de Harechaussee van 12 april ter bestudering aan H.C.

H.B ziet in De Volkskrant, dat vandaag het proces in Osnabruck tegen
en Oeldrieh begint

H.B ziet in De Volkskrant dat een nieuw ontwerp voor een speciaal Benelux-
verdrag zal worden voorgebracht voor de Interparlementaire Benelux Raad
over uitlevering en rechtshulp in strafzaken. O.a, zullen Nederlandse
opsporingsambtenaren bij de achtervolging van personen die verdacht worden
van een misdrijf, waarvoor uitlevering mogelijk is, de grens mogen over-
schrijden. Uitlevering voor politieke misdrijven zal echter niet mogelijk
worden. Verzoek om uitlevering zal dan niet meer langs de diplomatieke
weg gaant maar van Minister van Justitie tot Minister van Justitie. Bij-
stand op strafrechtelijk gebied zal ook worden verleend voor feiten die in
de aangezochte Staat niet strafbaar zijn.
H.KA deelt mede, dat de heer '. dit ontwerp heeft voorgebracht, maar
dat de Belgen er weinig voor voelen.

- H.B heeft -
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 19 april 196l
/V

Aanwezig: H

Afwezig : —

H ĴBgH!) - Pg*#0D - E^XA - fySB- fyrt-JttD- O/lf - KJJ/H - H.

H»B ziet in De Volkskrant, dat in Londen veer een nieuwe myeterieuze
spionagezaak behandeld wordt.

H.B maakt melding van het manifest van 100 Nederlanders, die verklaren dat
Nederland in Nieuw Guinea een taak op zich heeft genomen, waartegen het
niet is opgewassen en waarin zij eisen dat Nederland de zaak voorlegt aan
de Verenigde Naties en bij voorbaat verklaart zich bij elke beslissing van
de Verenigde Naties te zullen neerleggen. Tot de ondertekenaars behoren
professor , de socioloog en professor " .
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19 april 1961



OCHTEHDBESPEEKING op donderdag 20 april 196! V

Aanwezig: E.plD - PĤ PTO - H^fef - TS^f- -^f- BL.̂ f XB/lf'- KJ/fcZ"- H.1J/CH

Afwezig : -----

KB/N2 deelt mede dat de CPN een protest-demonstratie door het A.N.J.V.
tegen de invasie op Cuba voorbereidt.

H»B ziet in de courant dat Oeldrich in zijn beroepstrote zich bij het
proces in Osnabruck er lelijk in heeft gepraat door te vertellen dat de
valse bankbiljetten drukkerij een dag na de arrestatie succesvol had kun-
nen draaien. Het is duidelijk dat de pers t.a.v. de informant met zijn
vermoedens op het rechte spoor is*
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H.B vermeldt een bericht uit De Volkskrant dat opnieuw een geheiffi document
van de Britee Marine uit de safe van een groot technisch bedrijf is ver-
dwenen.

20 april 1961,



OCHTENDBESPREKING op maandag 20 maart 196!

Aanwezigs PĤ STO - Hjjtt- CjJHJ.- Hjjf̂ - Ĥ 8̂ - Efff'-

Afwezig I H.J

S*B leest in D« Volkskrant in een artikel dat Rahman zijn pogingen om te
bemiddelen in de kwestie Nieuw Guinea opgeeft, waarna oen discussie volgt.

KB/G heeft door de radio gehoord, dat er een zuivering in de Joegoslavische
coamunistische parti;} plaats vindt, aangezien gebleken is dat sonmige ele-
ment en «an de zijde van China zouden staan.

deelt mede, dat de B7A van Economische Zaken een gesprek met zijn
Minister heeft gehad dat zeer bevredigend was*
H»D leest het besprekingsrerslag van DOB Toor.
"De Minister was er namelijk in geinteresseerd wie het toch was die zo
"hardnekkig achter de stukken aanzat. Hij sprak er zijn waardering over
"uit, dat de B7A niet schroomt bij hoog- en laaggeplaatsten aan de bel
"te trekken, indien zulks uit beveiligingsoogpunt noodzakelijk is* Het
"resultaat van zijn aanhouden is geweest, aldus , dat hi 3 nog
"twee ontbrekende CVIN~stukken gekregen heeft. Minister De Pous deelde
"mede, het enige nog ontbrekende CVIH-stuk niet te hebben. Dit aoet door
"zijn Toorganger Minister Zijlstra zijn medegenomen",

Dit houdt ook een compliment voor DOB in, die de BVA's door middel van lezin-
gen en besprekingen de riohting heeft aangegeren hoe te werk te gaan.

H.D Traagt zich af of het berieht orer de aanslag op de Spaanse consul-
generaal te Geneve niet doorgegeven sou kunnen worden aan die I.D.'en, in
de plaatsen waar Spaause arbeiders te werk zijn gesteld en waar consulaten
zijn gevestigd. Men is het hier mee eens*
PH.BVD heeft vanmorgen met H.K/CH een gesprek met v.d.Minne en Mijnlieff
en zal ook over het betreffende berieht spreken.

20 maart 1961.



OCHTENDBESPHEKINQ op vrijdag 21 april 1961

Aanwezig:

Afwezig :

Afgesproken wordt, dat KB/G a.s. vrijdag 28 april een uiteenzetting zal
houden over zijn verblijf in Israel voor een met E.E uitgebreide ochtend-
vergadering.

H.C deelt mede, dat een Rus die de Jaarbeurs heeft bezocht, op Schiphol een
open tas heeft laten staan die is gevonden door een KLM-employe die vroe-
ger bij de Marechaussee is geweest. afge-
wacht moet worden of er behalve folders van de Jaarbeurs iets van meer inte-
resse in zit.

H»B leest nog een en ander voor uit De Volkskrant over het proces in
Osnabruck.

- H.K/CH-
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21 april 1961,



OCHTENDBESPREKING op zaterdag 22 april 1961

Aanwezig: H^BJKT- PH^JTO - H^flT - J&S - H^tT- ^fD- O/6T- O/it -
Afwezig : -——

H.BVD overhandigt een courantenartlkel aan H.B, van de band van Geert van
Tijn en getiteld "Partij v.d. Arbeid, waarom hebt U Politeia verstoten?"

H.B ziet dat Oeldrich 2-J- jaar gekregen heeft. Hij gaat niet in hoger be-
roep, omdat hij nog maar negen maauden te zitten heeft en hij dan kans
loopt dat dit nog langer zou worden, omdat de tijd tussen net in hoger be-
roep gaan en het voorkomen van de zaak voor het Hof, niet mee wordt gere-
kend voor de detentie.
H.BVD spreekt over de bijzonder langzame afwikkeling van de zaak tegen
Raptis en Santen door de Nederlandse Justitle.

H.B ziet een uit de New York Times aangehaald artikel volgens hetwelk een
foutieve waardering van de binneulandse politieke toeetand op Cuba door
CIA de reden van de mislukkiug van het Cubaanse avontuur is*

Hen spreekt verder over het afstemmen van de V.N. begroting voor de Congo
en de machtsovername in de stad Algiers door het Franse leger.

H.KA deelt mede, dat 6 mei a.s. de eerste vrije zaterdag zal zijn. Van
maandag t/m vrijdag zal dan tot 20 minuten na 5 uur worden gewerkt.

H«B ziet in De Volkskrant dat een groep personen in Nederland, waarvan
de exponent zou zijn, contact wil opnemen met Soekarno om van

gedachten te wisselen over Nederlands Nieuw Guinea. De zegsman is

22 april 1961,





OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 25 april 1961

Aanwezig: PjMm) - "SLJiff- HB - HfiK̂ - KK. KB/tf /• TK3f& - H.
Afwezig : H.BVJT ' "^ ' ' •

EC deelt mede, dat de inhoud van de op Schiphol gevonden tas van
geen interesse bleek te zijn

Op vraag van PH.BVD zegt HD dat verzending van aangetekende poet van
een geheim stuk niet tegen de voorschriften is; verder dat uitlenen
van het stuk deel uitmaakt van het beleid t.a.v. de "need to know"
en ons due niet aangaat.
Er is dus sprake van een onvoldoende nakomen van de beveiligings-
znaatregelen door de Luchtmachtstaf en nagegaan zal worden of de wijze
waarop de aangetekende verzending verzorgd werd een gesprek met de
PTT nodig maakt.

HB ziet in de Volkskrant dat Robert Kennedy is belast met het onder-
zoek tegen CIA, daarbij geassisteerd door Maxwell Taylor, de vroegere
chefstaf, een en ander i.v.m. de mislukte invasie in Cuba.

HB ziet in de Volkskrant dat Paul Rijkens een verklaring heeft af-
gelegd over contacten met OE JENG, die als afgezant van Nasoetion
heeft gesproken. Het initiatief tot het gesprek is volgens Rijkens
uitgegaan van Nasoetion, Rijkens heeft OE JENG introducties bezorgd
in politieke kringen. OE JENG heeft aangekondigd het resultaat van
zijn gesprek aan Soekarno te zullen rapporteren.

HB ziet in de Volkskrant dat in Karlsruhe het proces tegen FRENZEL
is begonnen.

HC vestigt er de aandacht op dat de courant het bericht over STALMANN
vanochtend nu zo brengt

, nl. dat STALMANN gevaar liep in handen te vallen van de Pool
STRUSZ die indertijd de Deense diplomaat BLECKEKBERG heeft gerund

- PH.BVD -



_ 2 -

PH.BVD heeft gisteren een gesprek gehad met de overste van
dê LUID i

Overste was ontevreden over de BID, waar zij nooit
lets van kregen. PH.BVD heeft de minierne omvang van de BID en de klei-
ne begroting aangevoerd als verklaring van de geringe output.
HD zegt dat kennelijk een groot deel van de activiteiten van de BID
op economisch gebied liggen* Zo waren zij bang geweest dat ook hun
informatie In de maandverslagen van de BEB zat, welke door een ambte-
naar van Economische Zaken aan een public relations bureau werden
verstrekt

25 april 1961,



OCHTEHDBESPREKINa op woensdag 26 april 1961

~s
Aanwezig: Pĝ CTO - Ĥ S - Ĥ tf - Hy0x-

Afwezig : H.BJT
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H.KA heeft gisteren met K/OV diens rapport doorgenomen, getiteld: "BVD voor-
bereidingen in verband met buitengewone omstandigheden", phase I*
E.BVD heeft reeds zijn goedkeuring aan dit rapport gehecht en K/OV heeft
H.KA verzekerd dat de inhoud is doorgenomen via de COBO delegatieleden met
de afdelingshoofden, die het wel verder in de afdelingen zullen brengen.
K/OV zal een circulaire ontwerpen voor de afdelingshoofden over de maatrege-
len die genomen moeten worden in de eerste phase, de zogenaamde mobilisatie-
phase, Dit zijn bijvoorbeeld intrekken van toegekende verloven en voorschrift
voor een vaste bezetting van 1 man van iedere afdeling, met nog speciale
instructie voor AZ en BVA.
De Minister moet toestemming geven voor bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld
aansluiting op het departementen-noodnet en uitbreiding van de telexverbin-
ding. Dit kost geld, due moet er een brief uit aan de Minister voor goed-
keuring hiertoe. Deze brief zal ook af deling D inter esseren, omdat als ge-
volg daarvan 0»0« en V. een bepaalde man aan zal/wijzen als verbinding, aan
wie wij in deze omstandigheden onze inlichtingen kwijt kunnen.
K/OV is nu bezig met phase II en III voor te bereiden, in het geheel komen
er *f phasen. Over deze volgende phasen zal wel eerst nader overleg plaats
moeten hebben, aangezien zij meer ingrijpende gevolgen zal hebben.

26 april 1961.



OOTENDBESPREKIWG op donderdag 2? april 1961.

Aanwezig: PB>«t?D - HJaT"- H»^- Hp""- HB<- KB^*- KB/fr'*- E.K/flgf
Afwezig : ^ ^ ^ ^

Notulen gisteren:

H.KA wil in de passage over K/OV in de vijfde regel ran onderen de zin
ale volgt veranderd hebben: "..., omdat als gevolg daarvan 0.0. en V.
een bepaalde man aan zal moeten wijzen als verbinding."

EC deelt mede dat Mr. , H.M. zaakgelastigde in Budapest,
als tweede man op de Ambassade in Buenos Aires tewerk gesteld wordt.
De beer is gisteren komen praten en het gesprek is zeer
plezierig verlopen.
Men zegt dat de heer getuigd heeft van een zeer goede in-
stelling op beveiligingsgebied en dat hij het zich bij het nemen van
beveiligingemaatregelen bepaald niet makkelijk heeft gemaakt.

HB ziet in de Volkskrant dat een zekere ASNDT 10 dagen geleden, op ver-
zoek van Interpol, in Maastricht is gearresteerd i.v.m. een moord die
enige jaren geleden in Geneve is gepleegd op Marcel LEOPOLD, die voor
de Algerijnen wapens verhandelde. Uitlevering van ARNDT is door Zwitser-
land aan de rechtbank Maastricht gevraagd.
HB brengt het ter sprake omdat het interessant voor CRD zou kunnen zijn*

2? april 1961.



OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 april 1961.

i
Aanwezig: jL-B*t - PĤ ftfD - H jat̂ - Ĥ - HflK"! HB<

'

H.BVD beet E.AZ hartelijk welkom in de kring van AURORA.



- 2 -

KB/G voegt zich bij de vergadering.
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H.BVD zal van het bovenstaande alsnog een apart verslag dicteren.

28 ftpril 1961.



to
OCHTENDBESPSEKING op zaterdag 29 april 1961 J

Aanwezig: IUBWT- P^BvlT- H.̂ *'- KB- M<- Jiff- ^/cT- KB/N - H.

HC maakt melding van het verdwijnen van een in Groningen woonachtige
marechaussee, cursist van KO. Be man bleek aan een geestelijke abberatie
te hebben geleden en is later opgedoken bij zijn schoonouders in Spijke-
nisse.
H.BVD merkt op dat deze man als cursist minder geschikt lijkt.

H.BVD heeft nog vergeten te vertellen dat hij gezien heeft dat in Luxem-
burg de heren van de dienst ieder nun eigen tikwerk doen.
XB/G merkt op dat dit bij de Oostduitse diensten verplicht is, zuiver
vanwege de security,

KB/G maakt melding van een 'stunt van Philips* Philips heeft nog steeds
een fabriek in Polen aan de gang te houden, zodat nog al wat employe*'s
van Philips daar been reizen. Nu is laatst een Nederlandse machinebank-
werker teruggekeerd die in Polen van zijn Nederlandse vrouw gescheiden
en met een Poolse vrouw getrouwd is, met wie hij samen is teruggekomen*
Hij wilde echter nog een keer naar Polen terug, waartoe Philips toe-
stemming heeft gegeven* Niet echter dan nadat zij geregeld hadden dat
hij aan de grens zou worden gefouilleerd om te zien of hij stukken bij
zich had* Dit bleek niet het geval te zijn en iedereen is zeer tevreden.
Bovendien is de man nu verboden nog naar Polen te gaan.

EB ziet in de comrant dat HD gerustgesteld kan zijn, want dat de Raad
van de Luchtvaart heeft geconstateerd dat het ongeluk met de Hugo de
Groot niet op sabotage heeft berust. De voorzitter heeft medegedeeld,
dat de enige bron een bericht in Le Monde van 1958 is geweest en dat
achterhaald is kunnen worden dat het niet juist was*
HD merkt op dat de Rijkspolitie dit steeds heeft geweten maar dit voor
zich gehouden heeft• HD is overigens blij voor De Waarheid dat haar uit-
spraak bevestigd is,

- HB ziet -
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HB ziet dat nu de merkwaardige stagnatie in de aanvoer van levensmidde-
len naar Moekou zich heeft uitgebreid tot benzini, volgens Associated
Press* HB vraagt zich af of dit een teken is, dat de transportmiddelen
elders gebruikt worden, b.v. ten gunste van een 1 mei te ensceneren
propaganda-stunt•
H.BVD heeft hierover niets gehoord in het CVIN,

H.BVD vertelt dat Adm. Kist in zijn afscheidsrede op het CVIN voor
o.a. heeft verteld dat, voordat hij coordinator werd, hem van alle

kanten waarschuwingen hadden bereikt tegen de BVD, die als grootste
dienst een typische machtsoverschrijder zou zijn. Dat daarvan evenwel
niets gebleken is. Dat het allemaal uitstekend ging en dat alleen met de
militairen nog "wat theoretische kwesties te regelen waren".
Kolonel heeft met geen woord gerept over de brief van Kist be-
treffende het Statuut BVD - MID, aldus H.BVD,

HB deelt mede dat dinsdag enige ohefs van Cl-detachementen bij B komen,
Daar H.BVD dan in Heelsum is zal PH.BVD de heren ontvangen.

29 april 1961.



'(«> */**


