
OCHTENDBESPREKING op vrijdag 1 September 1961

Aanwezig: PJL**tn) - ̂ JK^~ JÛ  pKtf- jpatf)'- KB̂ Ĉ - KB/W _ H.K/CH

Afwezig :

Discussie naar aanleiding van de berichtgeving in De Waarheid over het her-
vatten van de kernproeven. Voor deze op het eerste oog onbegrijpelijke maat-
regel van de Russen zijn verschillende verklaringen te bedenken, die echter
geen van alle erg bevredigend zijn.

H.B vestigt de aandacht op het feit, dat de geallieerden de K.L.M. en de
Sabena hebben verboden tijdens de Leipziger Hesse op Leipzig te vliegen. Dit
zou een repressaille zijn tegen het afsluiten van de Oost-sector van Berlijn.
In hoeverre de luchtvaartmaatschappijen van de geallieerden hier beter van
worden, is nog onbekend.

PH.D heeft voor zich de London Gazette van 25 augustus, waarin zijn opgeno-
men de regels voor de ambtenaren voor de buitenlandse dienst - weIke naar
aanleiding van het geval BLAKE zijn verscherpt. Zo verhindert bijvoorbeeld
een huwelijk met iemand die niet vanaf haar geboorte de nationaliteit van
het Verenigd Koninkrijk, Common Wealth of de lerse Republiek bezit, de diplo-
maat ooit een positie van betekenis te bekleden. Ook ten aanzien van echt-
scheidingen zijn de regels verschei'pt.
De welig tierende prive correspondence tussen ambtenaren van de buitenlandse
dienst onderling, waarin vaak de grootste geheimen werden besproken zal in
het vervolg onder de Official Secret Act vallen, met straffe bepalingen erbij.

H.K/CH heeft van Buitenlandse Zaken het verzoek gekregen of wij begin volgen-
de week de heer , Hr.Me. Zaakgelastigde te Peking, kunnen ontvangen.
H.K/CH, die een studiegenoot van de heer is, heeft een afspraak met
hem gemaakt op 5 September on 10.00 uur en vraagt wie nog meer met hem wil
spreken. Hij heeft tot de lunch tijd.
H.B zal BAB zeggen met H.K/CH contact op te nemen.
PH.C gelooft niet dat er voor C aanleiding is met de heer te spreken.
De heer vertelde, dat hij voor zijn vertrek naar China met allerlei men-
sen van de B.V.D. had gesproken' , aldus H.K/CH.
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OCHTENDBESPREKING op maandag k September 1961

Afwezig :

PH.BVD maakt de mutaties van afdeling C bekend.
KB/N merkt op, dat net hem vreemd voorkomt, dat hetgeen nu offioieel bekend
gemaakt wordt, reeds enige dagen geleden via de achterwacht in de dienst be-
kend is geworden. Hij vraagt zich af of net niet beter is in dergelijke ge-
vallen zodra een besluit genomen is, AURORA in te lichten.
H.KA legt uit, dat in dit geval deze procedure gevolgd is op verzoek van
PH.C zelf, die heden met vacantie is gegaan. PH.C heeft v66r zijn vertrek
zijn naaste medewerkers ingelicht.
Hierna volgt een gesprek over de slechte interne geheimhouding wat betreft
personeelsmutaties en over de wenselijkheid dergelijke mutaties eerder alge-
meen bekend te maken.
H.D etelt de vraag of deze mutatie nog consequenties inhoudt voor KO/V (PH.D).
H.KA deelt mede, dat de heren . en Van Doeveren in verband met hun nieuwe
functies de hun toebedeelde KO/V taak zullen afronden, waarna het geheel over-
gaat naar de heer (PH.D). Laatstgenoemde is bezig zich in te werken
met de heer ..

KB/N zegt desgevraagd geen aanvullingen op het dagrapport te hebben.
H.B spreekt dan over de wonderlijke samenstelling van deze groep "touristen".
Dit bezoek is kennelijk een NU affaire.
H.B betreurt, dat men aan dit soort reizen geen paal en perk kan stellen.

H.B zegt, dat het hem opgevallen is dat Henk HOEKSTRA in een districtsbe-
stuursvergadering te Amsterdam bepaalde zaken scherper heeft geformuleerd
dan tijdens de jongste P.B. C.P.N.-zitting het geval was. Henk Hoekstra zegt
namelijk op deze vergadering, dat de C.P.N. rekening moet houden met de mo-
gelijkheid dat zij in de illegaliteit zal gaan en dat te dien einde maatrege-
len genomen zullen moeten worden.
H.B acht het niet waarschijnlijk dat deze uitspraak berust op informatie die
de C.P.N. zou hebben, maar hij acht het wel van belang om een en ander te
blijven observeren.
KB/N meent, dat de C.P.N. aanneemt dat voor het ergste gebeurt, maatregelen
tegen haar genomen zullen worden.

H.B heeft gesproken met ~ naar aanleiding van de vraag van Kolonel
of en H.B niet wat meer contact met elkaar kunnen hebben. De

reden van deze vraag is duidelijk geworden: in verband met de gespannen toe-
stand wordt er tweemaal per week een vergadering belegd, waarbij de Chef Staf
alle nieuwe ter beschikking staande gegevens krijgt die ter vergadering
worden doorgenomen. is ook aanwezig op deze vergaderingen. Meestal
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heeft geen nieuwe gegevens (de BND-berichten gaan naar G2a).
vraagt daarom om indien wij bepaalde politieke belangrijke gegevens hebben,
hem deze te verstrekken, opdat hij in deze vergaderingen zijn steentje kan
bijdragen.
H.C deelt mede, dat voor zijn vacantie hem gevraagd heeft onze aan-
dacht te wijgen aan voor de militairen specifiek belangrijke zaken. Afgespro-
ken is, dat E.C en H.B een wekelijks gesprek met zullen voeren.
Op vraag KB/N of deze belangstelling puur militaire gegevens betreft, zet
H.B uiteen, dat het gaat om politieke zaken in de communistische wereld. Als
voorbeeld noemt hij de terugkeer in Nederland van Ponomarenko (lid C.C. -
CPSU), na de bekendmaking van de hervatting der S.U.-kernproeven. Hieruit
kan men bijvoorbeeld opmaken, dat het C.C. niet meer bijeen is.
KB/N acht dit verzoek logisch, daar het de taak van onze dienst is om achter-
grondkennis te verschaffen en hiaten zo mogelijk op te vullen.
H.D stelt de vraag of dit geen taak is voor het liaison-bureau, zoals dit
in de MID-overeenkomst aan de orde is gekomen.
Volgt gesprek over opinie en houding van in deze.

H.B ziet in De Volkskrant, dat Soekarno in Belgrade de "souvereiniteitspas-
sage" uit zijn rede van 17 augustus nog eens duidelijk onderstreept.

H.D heeft in de courant een klein berichtje gelezen over spionage bij Eura-
tom. Dit berichtje komt uit Duitse bron, waar men op dit punt wel aardig
ingelicht schijnt te zijn
Volgt een gesprek over Euratom geheimen en het al dan niet wenselijk zijn
van navraag te doen wat deze "affaire" te betekenen heeft.
H.D spreekt als zijn oordeel uit, dat men moet wachten tot men bij ons komt
of anders indien dit niet gebeurt via Buitenlandse Zaken informatie vragen.

PH.BVD is van plan de Mijnlieff-nota betreffende identiteitsbewijzen in de
vergadering van morgen te bespreken.

H.KA deelt mede, dat hij donderdag j.l. verzuimd heeft te vertellen, dat de
heer blijk heeft gegeven erg gesteld te zijn op handhaving van het
Panorama. Het mag dan wat aan de lange kant zijn, maar voor lezing kan hij
altijd wel de nodige tijd vinden.

4 September 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 5 September 1961

Aanwezig: PBvBVD - B>KA - "^c- 5»<T - ̂ Xf - KB/82 - K̂ B/H - Ĥ Z/CH

Afwesig i

Verder deelt H.B nede, dat hij in de courant heeft gelecen van bet officie-
le P.S.P.-protest tegen de hervatting ran de kernproeren. Dit is een seer
scherp geatelde rerklaring.

Eierna volgt een gesprek oTer BAPTIS, die politlek asiel heeft aangerraagd.
Er schijnt een ooaitl te zijn opgericht dat ateun wil verlenen aan dese
asielaanrrage.

H.B leest een artikel roor uit De Volkskrant, waarin de plannen Tan Bolten-
landse Zaken t.o.v̂  Nieuw Guinea bekend worden gemaakt, t.w. een trustee-
ship onder auspieiea van de TT.H.O.
PH.BVD is van oordeel dat geen enkel land happig is op het aanbinden Tan
de Indonesische aanspraken op Rieuw Guinea, doeh indien dese zaak Toor de
Algenene Vergadering wordt gebracht, dan sullen de Azlaten eeker aee gaan*
H.B veent, dat het politiek noch militair hondbaar cijn een pijnlijke situ-
atie kan geven.

H.B siet Terder in De Volkskrant, dat de Russen de grena tussen Polen en
Oost-Duitsland hebben afgesloten.
Men is Tan mening dat dit Toortspruit uit de Trees dat een eTentuele Oost-
Duitse opstand zal oTerslaan op Polen*
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Maar aanleiding ran de "identiteitabewijzennota11 ran de h«er Mijnlieff, waar-
in deze maatregel wordt afgekraakt op grond Tan koaten, gevaar voor verval-
singen, paychiache weeratand en het feit dat ten tijde Tan ten eventuele be-
setting de beTolkingsregistera vernietigd souden worden, aaar dat de menaen
dan toeh nog deze identiteitabewijsen souden hebben, volgt een uitgebreide
discuasie. Aangehaald worden de aogelijkheden die er Toor een eventuele be-
Better souden sijn om toeh tot een registratie te komen, zoala Q.E.B.-boek-
houdingen, belastinggegevens e.d.
PH.BVD ia accoord xet het vooratel Tan H.KA on dese nota niet zoals versocht
wordt te paraferen dooh »et een tegenvoorstel te koaen.
E.B cegt dat hij het eene ia met het becwaar Tan psychiache weeretand, doch
dat deze weeratand Toor een groot deel oTerwonnen zou kunnen worden, indien
dese bewijzen teTena gebruikt souden worden voor het Termelden Tan diverae
•edische gegeTena« soals bloedgroep, ontTangen injecties, gevoeligheid Toor
bepaalde aedische preparaten etc. Bit sou maatachappelijk een nuttige atap
betekenen en voor de B*B«-organiaatie in oorlogatijd een groot profijt.
Hen apreekt over het feit, dat Mijnlieff net al sijn argumenten wel ver bui-
ten zijn eigen terrein gaat en dat wij net onze tegenarguaenten niet hetzelf-
de moeten doen.
H.D atelt, dat de heer Mijnlieff ala Hederlandae afgevaardigde in het Senior
ClTil Emergency Planning Committee wel degelijk Tan al dese saken weet heeft
en eroTer kan oordelen* Hij ia due niet buiten apel te setten met de argument
fasie dat het zijn terrein niet ia, want dan sou hij het S.C.E.P.C. in het
geding kunnen brengen.
Bealoten wordt, dat KA.2 bij de diverse afdelingahoofden tegenargumenten sal
gaan verzamelen om een nota aamen te atellen.
Hierna sal geaproken worden hoe het indienen Tan dese nota sal dienen te wor-
den aangebonden* Naar aanleiding Tan Tooratukken Tan dese materie memoreert
H.KA de nota Tan de Minister (CO 535*911) Tan april 19&1 betreffende onze ac-
tiviteiten in de Commiaaie » waarin de Minister de B.V.D. op de
vingera heeft getikt.
Er wordt nog overlegd dat officieel nota-contact met Juatitie over dese aan-
gelegenheid niet juiat lijkt, doeh dat mondeling contact geen kwaad sou kun-
nen*

3 aepteaber 1961.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 6 September 1961

Aanweeig:

Afweeig :

H.B spreekt over een artikel in De Waarheid van 5 September waarin de A.A.A.
resolutie wordt geeiteerd en waarin naar aanleiding van de P.S.P. rerkla-
ring dece wordt gedoodverfd als HATO-PSP.

H.B leeat tilt De Volkakrant de KVP reaolutie insake Berlijn roor. Het is
een verklaring zoals er reeds dozijnen bestaan en bevat niet veel Beer dan
gemeenplaatsen. Inzake de hervatting ran de Aaerikaanae kernproeren is H.B
Tan oordeel dat het benutten van het anti-Atoombo* sentiaent in het Westen
nu aanzienlijk Minder sin heeft.

Verder leest H.B in een New Tork-eorrespondentenberieht, dat Chroestsjor
onder militaire druk staat en in strijd gewikkeld is met een oilitaire
groep in de S.U. Een en auder ligt overigens in de lijn die twee jaar gele-
den werd opgepikt.
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H.K/CH doet Terslag Taa sijn gesprek met de Peking Tertegenwoordigerf de
heer . Deee wordt binnenkort OTergeplaatst naar
Canberra als tweede man. Zijn Teraoedelijke opTolger de heer , die
in Busland is geweest en die nn in Parijs Bit, sal oiistreeks oktober/novem-
ber Tertrekken. hoopt Toor zijn resterende 6 wekenperiode in Peking
nog een briefing te krijgen. Ook Toor ^acht hij het Tan groot be-
lang dat hij een gesprek »et de BVD heeft.
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H.KA do«t mededeling ran h«t overlijden ran Mr.Dr.HACKE ran
da ona destijds "beconcunerende" Stiehting Arbeidskraehtan Hederland. Heden
wordt da haar Hacka begraTen.

H.KA doat mededeling ran da ontvanget ran aan afaehrift Tan aan briaf ran
da Minister ran Justitie aan de Ministar ran O.K. an W., waarin daza zich
varanigt met da aan da Ministarraad toagazondan nota inzake cnlturala be-
trakkingan met eommunistische landan (C.O. 601.280).
H.C markt op dat dit de briaf is waarran de inhoud hem door op da
laatate rergadering bakend is gemaakt. Indien dace voorgestelde wijze van
warkan naar teTredenheid verloopt, blijven wij op da achtergrond.
H.KA cal ria PH.BVD da stukken naar H.B en H.C sturen; H.C cal bij
reageren.
TaToran wil H.B da zaak nog eans met H.C baspraken.

H.KA haaft bij zich da oogat Tan aen weak ambaasadeurscorreapondentie, t.w.
brieren Tan H.M. Tartegenwoordigers in Belgrade, Moskou, Tokio, Warschau
e.d. Daar daza heran allanaal erg hun best doen en vecl rapporteren, haaft
H.KA OTerleg gepleegd met H.ACD. In Teal gevallen namelijk is da inhoud Tan
daze correspondence eigenlijk niet interessant of belangrijk genoeg om ta
documenteren. Zalfs al zou men tot diracte Ternietiging besluiten, »oet aan
en ander toch Tia de ACD molen gesehieden, daar hat gaagendeerd is en dus
adeldon haeft Terkregen. H.ACD heeft in zijn nota nr. k&? Tan 5 September
aen Toorstel gedaan OB aan de hand Tan aen speciaal stempel te doen aangeren
of de betrokken eorrespondentie na rondlezing Ternietigd kan worden, dan wel
in het archief dient te vorden opgaborgan.
H.B acht in deze kwestie het kernprobleem dat indian aen atuk bij ACD binnen-
koat hat dan onherroepelijk beataat met als gerolg het gehele doorlopen Tan
de ACD bawerking. Anders gaat het met de buitanlandse rapporten an gegeranai,
die ondershands binnenkomen an na lazing an selectie hetzij Ternietigd het-
zij gaagandaerd worden.
Men is het er wel over eens dat daza ambassadeursoorraepondantie niet gekapt
moat worden, daar wij anders wal Toor ons interessante dingen zouden mislo-
pen.
H.D acht nog aan ander facet Tan belang namelijk dat wij weten dat onza
grota Triand Tan Oost-Europa hat betrokken atuk of de informatie ook heeft.
PH.BVD informeert naar de kwantflait.
Volgena H.BBglobaal 10 dergelijka stukken par week.
Hij Tarzoakt H.B aan en ander met BAB ta bekijken, daar deze aectie hoofd-
zakalijk kannis neemt Tan da betrokken eorrespondentie.
H.B is Tan oordaal dat het Toorstel Tan H.ACD da baste oplosaing is, daar !
alechts aen gering gedaelta Tan deze correspondence voor bewaring in aan- .; '
merking komt.

6 September 1961.



OCHTENDBESPREKIM op donderdag 7 aeptember 1961

Aanwezig: PH**VD - ̂JHT f̂ . PH*<- Hx»̂ - KB/9-"-

Afwezig : "

PH.BVD heet PH.C hartelijk welkom in AURORA.

E.B dost mededeliag dat de Belgen ona nu roor het eerat swart op wit infor-
matie h«bben geweigerd (notulen 1-9-1961). Zij hebben namelijk op een door
ons ingediead Terzoek om de eigenaara ran enige Belgiache auto's te identi-
ficeren het Tolgende geantwoord (CO 597.048/608.̂ 2):

"Luideaa de jongste ministeriele onderrichtingen, is het once
"diensten niet neer toegelatea in dergelijke aangelegenheden
Npolitieke inlichtingen nopens Belgen aan rreemde diensten
naede te delen".

KB/H rraagt zich af wat zij nu van ons en anderen rerwaehten. Dat wij door-
gaaa met inlichtingen gcren?
PH.BVD acht dit een kwestie die natuurlijk niet so kan blijren. Hij is van
oordeel dat de Buitenlandse Zaken brief inaiddels wel via onze ambassadeur
bij de Belgea zal zijn gearrireerd. Deze brief zou de heer
tekenen met afsehrift aan ons. In Terband met de vacantie Tan de neer

zal PH.BVD heden de heer opbellen en hem over een en
ander inliehten, terena informeren hoe het met de brief staat.
Volgt een discuasie waarin o.m. door H.D wordt geateld dat het veratandiger
lijkt alleen te informeren of de brief inmiddels gearriveerd ia, daar dit
een belangrijker zaak ia dan alleen maar het weigeren Tan inlichtingen.
Immera indien de Belgen dit werkelijk gaan Tolhouden, dan zal Tan onze kant
de grenaliberaliaatie weer teruggedraaid dienen te worden.
Aldua wordt bealoten: Toorlopig zal alleen gelnformeerd worden naar de brief.

H.B ziet in De Waarheid dat Karcua Bakker aan de Minister Tragen heeft ge-
ateld over het rerdwenen KISTEMAKEH document uit het archief WIMMER. Naar
aanleidiag hiervan deelt KB/6 mede, dat Kiatemaker oTer de hoofden Tan ieder-
een heen bezig ia geweeat zijn zaakje bij de IAEA in Weaen onder te breagen
en daartoe contact heeft opgenomen met de afdeling Reaeareh. Het Hoofd Tan
deze afdeling ia de Rua '. Nu moet dit op dezelfde manier orer alle
hoofden heea weer teruggedraaid worden op Terzoek Tan de Amerikanen, daar het
een geheim project betreft. KB/0 heeft dit gehoord Tan f die het
eea bijBonder TerTelende affaire Tindt.
Hierna Tolgt een geaprek OTer de wonderlijke weg die in deze zaak bewandeld
ia wat betreft de rubricering.
H.D zegt, dat en Buitenlandse Zaken iedereea teTreden willen houden, nl.
wat het F.O.M. doet moet geheim blijven, maar toch zoudea zij het graag aan
de man brengen. Een en ander zal toch uiteindelijk bij Euratom aangekaart
moeten worden, met ale te Terwachtea resultaat dat de gehele zaak plotaeliag
aa jarea beTeiligd moet worden.

- N.a.T. -
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Naar aanleiding ran da aabassadeurscorrespondentie (notulen gisteren) dealt
H.B made, dat BAB suggereert hat voorstal ran H.ACD ta aeeaptaren aet aan
derde aogelijkheid, naaelijk "aan jaar oplaggen". Dit zal dan wordan toege-
paat, wannear besoek van da afBandars Tarwaeht kan wordan, opdat dezen bij
•ventuele baapreklng Tan bun producten kunnan sien dat bieraan da nodiga aan-
dacbt is baataad.
Da vergadering gaat bieraee aeeoord an H.KA sal aan an andar met H.ACD opne-
aan.
In principa zal BAB aan Tan da dria aogelijkbeden aangaTan. Indian aan andera
sectie of afdeling dit wil wijzigen, ia oTarleg natuurlijk aogelijk.

FH.BVD baaft aat da baer gaaprokan oTar da asialaanTraga Tan RAPTIS.
Tindt dit aen nare zaak, daar bij Traaat dat wij aan precedent krij-

gen, juist nu da Franse ragaring aangekondigd haaft aan groot aantal in
Frankrijk wonende Algerijnen ta willen deporteren naar Algiers. Hij stelda
dat aiasebien wel een 500 Tan daze Algerijnen asial in Nederland aoudan kun-
nan aanfragan. Hij is Tan plan de Griakse regering ta verzoeken aan Tarklaring
af ta geven dat Raptis in zijn aigen land niet TerTolgd zal worden. Hieraada
zou da redan Toor politiak aaiel koaen te verTallen.
Bierop Tolgt aan uitgabreide discusaia over da grondan waarop aen NATO-land
de onderdaan Tan aen andar NATO land kan uitwijzen of politick asiel sal kun-
nen geven an OTar de politieke en eriainela aspecten die daarbij in bet ge-
ding kunnen worden gebracbt.
H.D zi«t bet geTal RAPTIS niet ala een precedent t.a.T. eventueel asiel Tra-
gende_Algerijnen. BoTendien trekt hij sterk in twijfel of de Griekse rege-
ring nberbaupt aen dergelijke Terklaring zal willen afgeven.
H.B aobt bet fait dat Raptis asial rraagt in aen land waar bij bepaald niet
feestelijk bebandald ia, wel een duidelijka indieatie dat Raptis zeer goed
weet dat bij er in Qriekenland nog reel sleebter aan toe zou zijn.
PH.BVD Tat als BVD-oordeel saaen, dat boe eerder Raptis Terdwijnt, des te
lieTer bet ons zal zijn.
KB/N aerkt nog op, dat indien bij asiel krijgt, Raptis bepaald politick niet
stil zal zitten in Nederland*

PH.BVD is- bij de beer geweest, die eennpersoonlijke brief Tan Minister
President Eaanuals tar sprake bracht, waarin daze zegt dat zij sleebt bediend
worden door de B.V.D. Zij krijgen alleen aaar routine-antwoorden op bun Tra-
gen. Hij wil graag duidelijker en uitgebreider ingelicbt worden, act naae of
de lieden oatrent wie zij inlichtingen vragen, nationalist, eztreaist of coa-
aunist zijn.
PH.BVD Terwaebt binnenkort wel aen dienaangaand verzoek Tan de Vice Minister-
President.
H.X/CH Toegt bieraan toe, dat de Surinaaasa regering bet oordeel Tan de BVD
niet Tertrouwt. Wij zouden de Surinaaers teveel door de Nederlandse bril zien.
leaand die zicb in Nederland anti-Nederlands gedraagt, BOU door ons ala coa-
aunist gedoodverfd worden. Suriname zou graag de aensen die bij de BVD ean
oordeel Toraen over Surinaaers in Nederland op een of andere wijze leiding,
althana inatrnetia willen laten geven door een Surinaaas daskundiga.
PH.BVD bad de beer geadviseerd een open sociologiscb onderzoek te
doen instellen naar de Surinaaers in Nederland. Aan de reaultaten Tan dit
onderzoek zouden wij dan nog eniga opmerkingen kunnen toevoegen.
H.B Traagt of wij veel aanvragen uit Surinaae krijgen.
Volgans H.K/CH hebben wij tot dusverre in 1961 zeven aanvragen ontvangen en
beantwoord.
H.B aerkt nog op, dat bij onlangs de oude CAW eorraspondentie eens baeft na-
gakeken en bij vindt bat eenvoudig diep-beachaaend boa veel lieden destijds

- als -



•Is "communist" sijn doorgegeven.
Volgens H.K/CH denkt men IK Suriname dat wij veel Beer h«bben dan wij door-
geven.
Hierna volgt een discussie over de geringe betekenia van het communisme in
Suriname. Over de contacten die naar huis teruggekeerde Surinaaers net
Nederlandse relaties onderhouden.
H.K/CH zegt, dat de heer Emanuels o.a. bezorgd is over de correspondentie-
contacten, die bijvoorbeeld en nog met Nederland onderhouden*
H.B ia wat bezorgd over de dubieuze positie, indien wij informatie gaan ver-
strekken over nationalisten en hij vraagt zich af of het gewenet sal zijn,
gezien de sfeert deze informatie heden aan de Surinamers door te geven.
H.K/CH zal blij zijn i.v.m. zijn doorgeefbeleid als deze kweetie voor eens
en altijd rechtgetrokken zal zijn*

PH.BVD is bij de Hederlandse Bank geweest inzake het verzoek on politieke
gegevens over het personeel te ontvangen .
Het blijkt, dat de Nederlandae Bank tot 1957 de benodigde criainele gegevens
ontving van het Ministerie van Juatitie. Daarna is dit gestopt.
H.D aerkt op, dat to*en de wet op de Jostitiele Documentatie van kracht werd.
Sedertdien heeft de Nederlandse Bank geregeld pogingen gedaan on toch weer
bediend te worden. PH.BVD heeft het adviea gegeven deze zaak in de directie
te bespreken.
H.D merkt nog op, dat dit het ons welbekende liedje is, dat ten gevolge van
het in werking treden van de wet op de Justitiele Doeuaentatie, Justitie de
deur dicht doet, waarop belanghebbenden zich tot de BVD wendden. Hij aeht
het beter dat de Nederlandse Bank via Financien bij Justitie aan de bel
trekt, daar de Hederlandae Bank niet bij te beveiligen bedrijven onderge-
bracht kan worden.

7 September 19il*



OCHTENDBESPREKINQ op Trijdag 8 septeaber 1961

Aanwecig:

Afweclgt

Naar aanleiding van het KB/N dagrapport wordt vastgesteld, dat de belangstel-
ling die de C.P.N. Toor Ferrarez heeft, zeer begrijpelijk IB in verband net
cijn rol in het H.V.V.
KB/H deelt B«de, dat Ferrarec tegen diena rerwachtingen in, het niet tot
roorsitter Tan de V.T.B. heeft weten te brengen.
H.B merkt op, dat hij teroren over Ferrarez's pogingen «et de heer

heeft geeproken en dat dese reeds an fait bleek te cijn.
De in het dagrapport genoeade Dr. , die vel aeer bij HULST op bezoek
ko«t, is veraoedelijk assistent of iets dergelijks aan de Utreehtse uniTersi-
teit. Hij heeft wel meer met Russische reisplannen rondgelopen.

H.B leest in De Waarheid, dat men erg boos is op de S.ff.P. die haar anti-
kernproefTerklaring heeft afgelegd on bij de P.S.P. in het geTlij te koaen.
Verder ziet hij enige schaaateloze Iszwestia citaten OTer deze kernproeTen,
waarin de kritiek Tan het Westen tunrerfroren wordt oagedraaid.

-H.B deelt -
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8 »ept«b«r 1961.



BCHTENDBESPBEKIHG op Baandag 11 September 1961

Aanwesig: JJK̂ VD -̂ Ct̂ - *,*<• E*C '-J^tT- ip/tf - ipff - H>JE/CH

Afwecig :

Verder deelt H.C nog Bede, dat een Russische auto ia geaignaleerd, die in de
buurt Tan Vborschoten Barine-zendBaBten heeft gefotografeerd. Een en ander
!• nog ia onderioek.

11 September 1961•



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 12 September 1961

Aanwesig:
Afwecig t

H.B eiet in de courant, dat de Ruseische transitreicigers
deel uitmaken ran een uit 8 leden bestaande Hussische delegatie onder

leiding Tan de Russiache Vice-president PALEZKIS. Dese delegatie zal in Bruo-
ael aan de Interparlementaire eonferentie deelnemen, die van 14 tot 22 Sep-
tember zal worden gehouden.
Men Termoedt dat net hier een oonferentie betreft ran de Interparlementaire
Unie.
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H.KA heeft goed nieuws. Juffrouw heeft aedegedeeld, dat het BeYeili-
gingsvoorschrift 11-1961 door d« Ministerraad is aangenoBen

• Dit is een groot sucees voor afdeling D.
Hierna volgt een gesprek over de noeilijkheden die op de lange weg ran BVD
naar het Ministerraad-accoord onderronden sijn, o.a. de door de heer
opgeworpen barriere, die tenalotte toch nog als hefbooa heeft gewerkt.
H.D merkt nog op, dat de beveiliging van Binnenlandse Zaken an toch ook door
de heer aangepakt sal moeten worden.
Hierna rolgt nog een algeneen gesprek orer de direrse aoeilijkheden die wij
ondervinden op het departe»ent, o.a* door het niet tijdig of heleaaal niet
ingeschakeld worden bij taken als eulturele samenwerking, ambtenarenreiBen
achter het U.S., identiteitsbewijzen e.d.

12 septeaber 1961.



OCHTENDBESPREKIHQ op woensdag 13 eepteaber 1961

Aanwezig:

Afwoxig t Ĥ Btf) -

KB/N deelt aede, dat de Vredeseonferentie in Oost-Berlijn niet als zodanig is
doorgegaan , in verband Bet de Internationale toestand.
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H.B heeft in de courant gelezen, dat RAPTIS een andere
nationaliteit heeft gekregen.
PH.BVD zal navraag doen bij de heer

H.KA brengt ter aprake de inatruetie die Justitie voor de Marechauaaee heeft
opgeateld roor de grenacontrole aan de Zuid-grena.
Haar aanleiding Tan deze instruetie had Majoor PH.C gebeld en ge-
zegd dat hoewel deze instruetie hen nu verbood naam en peraonalia van reizi-
gera te vragen, zijn menaen toeh wel kans sullen zien aan ona oude rerzoek,
koeriera e.d. te spotten, te Toldoen. Hij ia bereid dit te doen, dock daar
zijn inatruetie dit niet toelaat, sullen wij eerst Bet Juatitie overleg moe-
ten plegen.
H.XA ia van oordeel, dat *ij argumenten aoeten hebben om bij Juatitie te be-
togen dat deze procedure abaoluut noodzakelijk is. Hij heeft PH.C dan ook ge-
Traagd de nodige arguaenten op te atellen.
H.C merkt op, dat roor deee zaak de reeda bekende argumenten blijTen gelden.

Orerigena
blijven wij in deze in hoge Bate afhankelijk van , naaelijk of Ben
daar tijdig en aocuraat aankoBst ran dergelijke peraonen doorgeeft.

13 September 1961•



OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 14 September 1961

Aanwezig: &*8TO - PBVfrfD - Ĥ tf"- Ĥ S*'- '&,&?'- H^- EEJ/€f- 1JB/N .

Afvteig :

H.B declt acd*, dat de Yred«econf*rentie in Oost-Berlijn niet doorgcgaan i«,
oadat de Weet-Duitse delegatie niet aanweeig kon cijn. Men had due niet
roorzien, dat deze delegatie op 1 September niet aanwesig kon zijn.
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H.C is bij de heer geweest oTer de Kairo-zaak. Hij refereart aan
onze brief.

Daarna hebben wij in een Tolgende brief ge-
steld, dat het rapport Tan de bevindingen zeker niet naar Kairo gestuurd
moest worden, alvorens de security ter plaatse in goede banen geleid sou
zijn. Bit zou eerst maar eens in orde aoeten oaken. Volgens
gaat voorlopig geen verre reizen ondernemen, zodat de supervisie
Kairo onder de inspecteur Buitenlandse Dienst blijft ressorteren.
Men Tindt dit nogal wonderlijk.

is ran oordeel, dat de security op de ambassade in Kairo nu al heel
wat beter is geworden en dat het rapport daarom toch wel rrij gegeven kan
worden. De ambassadeur heeft blijk gegeven een goed begrip voor
beveiliging te hebben»

H.C had nog gezegd, dat het hele bereiligingsbeleid op het terrain van H.D
ligt en dat niet op eigen houtje moet werken.
H.C is het in'beginsel met eens, dat het Kairo personeel, althans
de ambassadeur en de heer , kanselier en beveiligingaman, op de
hoogte gebraeht moeten worden van de berindingen. H.C wil hier verder niets
•eer aan doen.
Op r̂ aag Tan H.BVD deelt H.C nog »ede, dat »eer dan zijn Toorganger

it self het beleid wil bepalen. Hij wil eeht wel chef zijn. Qraag sou
nog een gesprek hebben met H.D.

H.B leest Toor uit De Volkskrant een artikeltje OTer de uitwijzing Tan
RAPTIS.

H.B leest in De Waarheid, dat de comunisten door blijTen gaan net petionne-
nentsacties inzake Berlijn. 2ij doen dit reeds geruiae tijd; weliswaar in
eigen kring, zodat de Terzamelde handtekeningen geen iaponerend aantal berei-
ken, doch het stelt heel wat voor in scherpe tegenstelling tot wat er rerder
in Nederland gebeurt en dat is niet reel anders dan een uitermate slappe
KVP-Terklaring .

H.B merkt op, dat
de Oost-Duitsers nu weer een vervolg hebben op het NATO-

plan M.C. 70 en wel nummer M.C. 96. Hij leest dit in een artikel in Heues
Deutscbland Tan 8 September, waarin dit plan wordt geciteerd net bijzonder-
heden.
Men acht het noodzakelijk bij de MID een appreciatie te Tragen of dit arti-
kel klopt met M.C. 96.
H.BVD stelt, dat wij aan moeten Tragen of hij wel weet dat deze din-
gen gezegd worden, daar het niet zeker is of men bij de MID Neues Deutschland
geregeld leest.
H.C deelt nog mede, dat wij niets meer uit de -zaak Ternomen hebben
wat Toor Nederland Tan belang is.

- PH.BVD -



PH.BVD is bij de he«r Mijnlleff geweest om te spreken over de Justitie-
brief betreffende identiteitsbewijzen . Deze brief was bij
de heer van afdeling Binnenlands Bestuur terecht gekomen, die
aan de heer Mijnlieff had gerraagd wat hij er aee aan moest. De heer Mijn-
lieff had toen gezegd, dat hij dit varkentje wel sou wassen en kraken.
Mijnlieff gaf nu ruiterlijk toe, dat dit ook een zaak van de B.V.D. is, waar-
mee hij ona dus de wind uit de zeilen heeft genonen.
Ha de volgende week eal een gesprek plaatsvinden met de heren Graafland en
Mijnlieff, waarbij ook de B.V.D. aanwezig zal zijn. Mijnlieff vertelde nog,
dat de Minister niet veel TOor een dergelijke regeling voelt.

14 September 1961*



OCHTENDBESPREKIMa op Trijdag 15 September 1961

Aanwezig: Hx*TO - PK

Afwezig : H^ABT

Kort gesprek over het KB/H dagrapport en de mentaliteit Tan de rredeabewe-
gingen, die in Oost-Berlijn yertegenwoordigd waren.
Behoudens de Denen ligt de denkaysteaatiek Tan deze hoofdzakelijk partijnen-
•en geheel in de Russische lijn.

Haar aanleiding Tan de KB/Q dagstaat, Traagt men zieh af vat radiokristallen
precies zijn.
H.D legt uit, dat dit speciaal geslepen kwartekristallen zijn, Tast ingesteld
op een bepaalde golflengte, die atoringrrij zenden en ontvangen garanderen.

H.D zegt nog, dat deze kristallen zeer waardeTol zijn in apparatuur, waar men
na montage niet meer bij kan, bijToorbeeld televisie-apparaten, raketten e.d.
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H.B ziet in De Volkskrant, dat Borghouts (Orerste Tan de K.P.) zich in een
open brief tot de Bussen heeft gericht.

Verder leeat hij in De Waarheid een bericht, dat hij tot nu toe nog niet in
andere coorauten had gelezen. Het verhaal van de Amerikaanse ambassadeur in
Venezuela die een tas net documenten was kwijt geraakt bij de eonferentie
van Punta del Bate. Het bleek OTerduidelijk dat dese voor Amerika belangrij-
ke documenten in handen Tan de Cnbanen waren geraakt*
Dit geval bleek reeds bekend. H.BVD had het tijdens zijn Tacantie in Franae
eouranten gelezen*

H.B heeft roor zich CO 610,624, waarin een brief Tan ,
de Algemeen Secretaris Tan de Europese Beweging in Hederland•(Beweging Tan
Europese federalisten). De heer deelt mede, dat de redaetie Tan
"Nieuw Europa" belangstelling heeft Toor de omTang Tan de contaeten die in
de afgelopen jaren door het Weeten »et Oost-Europa zijn gelegd in de Tor*
Tan sport-, cultuur- en wetenschapuitwisseling en reizen Tan jongeren delega-
ties en handelsnissies. Hij Terzoekt hierin onze aedewerking.
H.B aeent, dat dit lets voor H.KO is en heeft reeds contact met hem opgeno-
men. H.KO bleek de heer te kennen en had al enige malen vergeefe ge-
tracht de heer tot medewerking aan zijn psychologische oorlogToering
te bewegen.
H.KO zal de heer een globaal oTerzicht geTen oTer hetgeen hier o»-
gaat.

15 September 1961.



OCHTENDBESPREKIHG op maandag 18 sept«mb«r 196!

Aanwezig: Ê Sft) - P̂ B̂ D - JJ**A - Hj>ax- Jrf̂ T- Ĥ T- PJKlf - K|/ef - O/lf

Afweeig :
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Op een vraag van H.BVD zegt PH.WD, dat bet POM zich eind van dit jaar uit
bet -onderzoeklngswerk sal terugtrekken. D« onderzoekfase IB voor-
bij en de befaande 5 gehei»e patenten zijn in h«t buitenland ondergebracht.
Be bele zaak ie slecbt gespeeld door Buitenlandae Zaken. Wij weten eigenlijk
heleaaal niet hoe of wat.
Hi j mal dit binnenkort weer gaan bespreken Bet Buitenlandse Zaken

H.C heeft een zeer plezierig gesprek gehad Met over enkele accute
zakeo, o*a. de personalia oontrole Tan Russische koeriers
: Deze lieden zijn gemakkelijk te vinden, daar zij onveranderlijk in
gereserveerde coupefa reicen en bijzonder veel koffere bij zich hebben. Met
•edewerking van Juetiti* sou een zeer sivpele procedure on deze lieden tijdig
te spotten zeker wel nogelijk zijn. H.C heeft nog onderstreept dat net zeer
belangrijk voor ons is op de hoogte te blijven van de aankomst van koeriers
en due ook sweepers.
Op een vraag van H,BVD zegt H.C dat de heer bepaald niet zuur was,
doch zeer plezierig in net gesprek.
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had in een van de Benelux-rapporten een zinsnede zien ataan Tan de
hand Tan een minister of een directeur, waarin deze de wenselijkheid naar
voren bracht dat i.r.m. het aehteruitgaan Tan het vreemdelingentoezicht, deze
zaken dienen te ressorteren onder grensbewaking. Hij zag hier Teel in en wil
traehten hoever hij hiermee kan konten.
Volgens H.KA is de heer echter geheel abuis*
Dan Tertelde de heer nog een verhaal over een Pools jacht, dat door
de douane vrij was gegeven als plezierjacht. Een Marechaussee, die aan boord
was geweest hoewel hij er niets te maken had, had Teel films, camera's en
fototoestellen opgemerkt.
KB/32 volt dit *an met de opmerking dat hierover een groot rapport bestaat
en dat de Marine " nogal Terbolgen was over het feit dat dit
"plezierjacht" tenslotte afmeerde midden in de haven Tan Den Helder.

H.B ziet in de courant dat de D.F.U. (Deutsche Friedens Union) ongeveer l£
Tan de stemmen heeft rerzameld bij de Bondsdag verkiezingen Tan gisteren.

H.B ziet in De Waarheid, dat de Indonesier OMPI wederom
Terdwenen schijnt te »ijn met een grote som geld*
Na H.K/CH mededeelt, is Ompi het gewesen hoofd Tan de Economieche afdeling Tan
de Indonesiache ambassade te Washington. Hij was nitgestapt en via Belgie
naar Nederland gegaan, waar hij asiel heeft aangevraagd. Dit is hem niet ge-
Inkt en enige tijd daarna bevond hij zich weer in Washington*

H.K1 deelt mede, dat hij Toor het laatst aanwezig is bij AUBORA en dat m.i.T.
morgen Bijn plaats wordt ingenomen door H.AZ. lij dankt in een kort woord de
aanwecigen Toor de jarenlange prettige samenwerking.
In zijn antwoord onderstreept H.BVD nog eens het nut Tan deze ochtendbespre-
kingen. Hij is het eens met bepaalde beewaren tegen deze gewoonte, namelijk
het kost wel tijd, maar het grote nut acht hij dat de afdelingshoofden be-
kend worden met elkaars problemen, hetgeen de alleszins nodige integratie
eeer ten goede komt.

18 September 1961.



OCHTENDBESPREKINO op dinsdag 19 September 1961

Aanwezig:

Afwezig : ----

H.C rertelt OTCT het gesprek dat H.BVD, H.C en FH.C gisteren met de heer
van O.K. en W. hebben gehad, naar aanleiding Tan de vragen ran

Marcus Bakker over het bekende voor belastende stuk, dat bij het
Rijksbureau voor Oorlogsdoeumentatie verdonkeremaand zou zijn.jHet bleek.
dat dit stuk dlsculperend voor is. Eet betreft hier corresponden-
tie van de leidiag ran het Eamerlingh Onnes laboratorium (' en

_), die zich, om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz van hun personeel tot
Dr< ~ hadden gewend met het verzoek te willen intervenieren bij de
betreffende autoriteiten, daar het Kamerlingh Onnes laboratorium voor het
Propagandaministerium werkte* Ter staving van deze bewering gaven zij een
opsomming van de 32 projecten waar zij mee bezig waren. schreef
daarop aan het Propagandaministerium, dat een en ander hem weinig geloofwaar-
dig voorkwam. van het Propagandaministerium relateerde deze zaken
aan zijn vertegenwoordiger in Nederland, een zekere ;, met de opmer-
king dat het Propagandaministerium volgens hem "belogen" werd. Van de 32
door het Kamerlingh Onnes laboratorium genoemde onderwerpen was er volgens

slechts een die met enige moeite ondergebraeht son kunnen worden
in de eategorie "Propaganda". Dit was juist het werk waar mee
bezig was.
Deze brief is overigens zodanig geredigeerd dat door een bepaalde bijBin de
argeloze lezer toch de indruk zou krijgen, dat werkte op het ter-
rein van de Kriegsindustrie.
Dr. De Jong van het Rijksbureau Oorlogsdoeumentatie, die de BVD welgezind
is, had gesproken over een lek in zijn bedrijf en hij had Onderwijs gevraagd
of het nuttig zou zijn de BVD hier bij te halen. H.C had hierop geantwoord,
dat eventuele BVD bemoeienis met dit rijksbureau een bijzondere moeilijke
zaak zou zijn, door het outbroken van staatsgeheimen ter plaatse. Bovendien
zou het zonder enorm veel werk niet mogelijk zijn te onderzoeken, wie een
bepaald stuk allemaal gelezen kan hebben. Het is overigens zeer nuttig om met
de heer De Jong te gaan praten.
PH.D is ook van oordeel dat, afgezien nog van de werkzaamheden die bij het
instituut van De Jong plaatsvinden, het in verband met de duizenden mensen
die voor allerlei zaken naslag komen,doen, bijvoorbeeld dissertaties en
andere aetiviteiten, het ondoenlijk is een eventueel lek na te gaan.
H.BVD noemt in dit verband enige door genoemde namen van Duitsers,
die in deze laboratoriumkwesties aetief geweest zijn, o.a. een zekere

, die door De Waarheid er met de haren bij gesleept is, is overigens
door Nederland in 1933 schoongeschreven en door Justitie van de lijst van

- onwelkome -
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onwelkome Treemdelingen afgevoerd. Dit heeft H.BVD van CS gehoord.
H.B vindt dit zeer verontrustend, daar in d« oorlog een zeer ac-
tief SS'er is geweest, die op mandaat - dus niet voor eigen gewin - Neder-
landse laboratoria leeg roofde.
H.BVD vindt het opmerkelijk, dat op het moment dat De Waarhcid tegen

• stookt, er in Duitsland ook iete met hem aan de hand lijkt te zijn.
H.B memoreert hier, dat Marcus Bakker, een tijd geleden in
Oost-Berlijn is geweest on oorlogsdoeumentatie te raadplegen. Dit kan er
natuurlijk nee te naken hebben.

H.C deelt mede, dat het antwoord ran O.K. en W. aan Marcus Bakker hierop neer
zal komen, dat het "rermiste" document deel uitmaakt ran een grote hoeveel-
heid ongeschift en nog te bestuderen materiaal, waarorer t.z.t. een geexe-
geerd rapport zal verschijnen. De inhoud ran het gewraakte document zal
slechts in het juiste verband begrijpelijk zijn en daarom is publicatie op
het ogenblik niet mogelijk.
H.BVD yertelt nog, dat een principieel onderscheid maakt t.a.T.
a) zuiveringsdossiers, waarroor een peremptoire ezemptie geldt en b) dit
dossier, waarvoor hij een dilatoire ezemptie wil laten gelden: t.z.t. kan dit
wel open komen.
H.C deelt mede, dat hij een uittrekael heeft gegeven ran ons
i --dossier. zal hier nog wel nut Tan hebben, daar hij in het ge-
heel niet op de hoogte was van de rol ran en bovendien nog te
maken zal krijgen met de benoeming ran aan de Technische Hoge-
school in Delft.
Men heeft '. verder nog geattendeerd op '

I, die en door Minnaert in door De Jager gepousseerd wordt
voor de functie van Vetenschappelijk Hoofdambtenaar aan de Utrechtse Sterre-
wacht. Hierbij is medegedeeld, dat Minnaert op zijn minst communistisch
sjmpathisant genoemd mag worden en dat De Jager en communisten zijn*
Helaas berindt deze benoemingskwestie zich in een vergevorderd stadium, zodat
bij een weigering O.K. en W. deze gegevens ter tafel zou moeten brengen.

heeft gesteld, dat hij er voor voclt am de in de wetenschappelijke we-
reld werkzame communisten, indien enigszins mogelijk, op een object, bijv.
de Utrechtse Sterrewacht te concentreren, zodat andere objecten zoals FOM en
Leiden schoon kunnen blijren.
De heer ., die bij dit gesprek aanwezig was, had het sollicitatie-
onderzoek geleid. Volgens hem was hier goed uitgekomen.
kon zich orerigens niet goed voorstellen, dat De Jager politick niet te ver-
trouwen zou zijn, daar volgens hem deze man toch nauw sameawerkt met de Ame-
rikanen.

H.BVD heeft de indruk, dat
dan ;.

een beter begrip voor onze dienst heeft
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Haar aanleiding ran «en rerlofaanvrage, stelt H.BVD, dat het toeh wel wense-
lijk zou zijn dat een bepaalde categorle BVD-aabtenaren tijdens de rerlof-
periode bereikbaar is en hij meent dat aantekening van het racantieadres bij
de betreffende afdeling ale raate order ingevoerd moet worden.
KB/K en KB/02 delen mede, dat dece procedure bij hun afdelingen reeds ge-
volgd wordt.
Bij K/CH is dit ook de gewoontet sleehts door een Bisverstand was H.K/CH
enige tijd geleden moeilijk te vinden.

19 September 196l«



OCHTEKDBESPREKINa op woensdag 20 September 1961

Aanwezig: &Bv - PĤ Brf) - ̂ tf - Ĥ - HyB*-

Afwezig :

H.B vestigt de aandacht op het overlijden Tan Kolonel PINTO. De Volkskrant
is vrij kala in haar eloges over dec* "Pimpernel ran de 20ste eeuv".

H.B ziet in de courant, dat er nu een plan is voor de civiele verdediging.
Het punt dat H.B hierin heeft getroffen, is dat de regering maatregelen
(het inrichten van bestuursoentra op een veilige plaats) wil treffen voor
een imaginaire situatie, welke in het rapport van K/OV »et enkele regels
is afgedaan, terwijl 6 pagina's zijn volgeschreven over een situatie die te
vergelijken is met die ran de laatste wereldoorlog - iets dat volgens H.B
irveeel is.
Er volgt een langdurige discussie, die volgens H.BVD meer in een C.O.B.O.-
vergadering thuishoort. PH.BVD doet mededeling van de z.i. vrij simplisti-
sche zienswijze van Mr.Mijnlieff, die hem o.a. heeft medegedeeld waarom de
B.V.D. niet zal worden geevacueerd.
PH.D betreurt het de eritiek van H.B niet in de C.O.B.O. te hebben gehoord
en zet uiteen waarom, hangende de beslissing van een verantwoordelijke rege-
ringsinstantie, wij de oorlogsvoorbereiding ter hand moesten nemen BO goed
en zo kwaad ale dat op dit tijdstip mogelijk is. Dat- iedere activiteit onmo-
gelijk is als een moderne waterstofbom boven Hederland zou vorden uitgewor-
pen, weet PH.D ook, en ook dat men in dit optimale geval niets kan doen,
maar dat is geen reden om niet niettemin de oorlogvoorbereiding, hoe gebrek-
kig ook, ter hand te nemen. Gebrekkig bijvoorbeeld, omdat de regering
sleehts een klein gedeelte ter beschikking stelt van het bedrag van 2 mil-
jar d gulden, waarop jaren geleden de eiviele verdediging werd begroot.
H.BVD stelt voor de discussie te staken en bij de volgende C.O.B.O. te her-
vatten.

PH.D komt terug op de notulen van gisteren pagina J: het voorstel van H.BVD.
PH.D ziet een dergelijke vaste order als een belangrijk htuDpmiddel bij
fase I van de oorlogsvoorbereiding en zou deze tot alle BVD-ambtenaren wil-
len uitbreiden.
H.B heeft in zijn afdeling reeds mededeling gedaan van een en ander en hen
die van plan zijn bun vacantie zwervende door te brengen, gezegd dit op de
aanvrage te vermelden.
Besloten wordt de verlofaanvragesteneils dienovereenkomstig te vijzigen. Ook
bij aanvrage van een enkele dag verlof zal het adres moeten worden opgege-
ven.

H.BVD heeft gisteren de nieuwe Directeur van Europa, Mr.
gesproken.
Over zei de heer , dat deze bij het departement voor gek
wordt versBten, omdat hij aan security doet. Over de deskundigheid en kennis
van is iedereen het eens, maar daar met hem geen gesprek te voeren is,
wordt zijn positie langzamerhand zeer gelsoleerd.

- Mr.
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Mr. vertelde dat hij het concept ran voor de brief
aan de Nederlandse Ambaesadeur in Brussel naar aanleiding van het aide-
memoire van H.BVD ~ had gezien en dit zo'n slap aftreksel
vond, dat hij aannam dat de ambassadeur bij lezing absoluut niet zou besef-
fen dat dit een ernstige zaak is.
H.BVD heeft hierop verzocht de zaak even aan te houden en zal materiaal ver-
zamelen, dit aan sturen en tegelijkertijd opbellen dat
hij dit gedaan heeft.
PH.BVD heeft het concept van vluchtig gezien
en vond dit niet slecht. heeft er daarna iets aan veranderd

, waarna beiden met vacantie zijn gegaan en het concept
aan het reizen is gegaan door het departement ".
H.C stelt voor, dat de Dienstleiding H.M. Ambassadeur enig materiaal ter
adstructie doet toekomen, wanneer de brief eindelijk uitgaat.

Mr. vertelde verder dat een secretaresse van Buitenlandse Zaken,
bij wie alle telegrammen samenkonen, een reis heeft gemaakt op een Franse
boot naar de Zwarte Zee havens. H.BVD vraagt zich af, of zb iemand nu geen
briefing moet hebben.
PH.D vindt dergelijke verhalen achteraf altijd een beetje triest als er
toch niet preventief wordt opgetreden.
H,BVD kreeg van een goede indruk omtrent diens security, terwijl
H.C bekend was uit zijn Parijse tijd, dat hij wat roomelig met de stukken
cms prong.

Op vraag van H.BVD zegt H.C, dat PH.C zal gaan praten met Dr. de Jong van
het Hijksbureau voor Oorlogsdocumentatie (notulen gisteren).

H.BVD deelt mede, dat op 28 September a.s. in de grote cantine afscheid van
H.KA zal worden genomen, Hierbij zullen aanwezig zijn alle hoofdambtenaren,
alle KA lieden en verder delegaties uit de andere afdelingen. H.AZ zal
grootte en samenstelling van deze delegaties vaststellen. De heer is
ceremoniemeester.
Een cadeau zal worden aangeboden door het personeel. Ha afloop zal iedereen
persoonlijk H.KA ten afscheid de hand kunnen drukken.
De afdelingshoofden zullen op de afscheidscocktail ten huize van H.KA op
26 September een geschenk aanbieden.

20 September 1961.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 21 September 1961

Aanwezigl Ĵ Stflf - VBpftfl*- f^flf - tyd- p*f- T^idf- KB/B'Z'-

Afweeig : --- - —

H.C deelt mede, dat PH.C een gesprek heeft gehad met de heren en
, n.a.v. de suggestie van om de IJ.G. koeriers

te spotten ~ . wil ons daar gaarne bij van dienst
zijn, naar de instructie van de Marechaussee, die na de grensliberalisatie
is gewijzigd, zal dan veranderd moeten worden, hetgeen wij bij Justitie
zouden aoeten klaarspelen*
PH.BVD zal de notitie van PH.C alsmede de instructie ontvangen.

H.B ziet( dat Zwitserland twee Tsjechieche diploaaten heeft uitgewezen. De
Zwitserse P.O., Dr. , deelde mede, dat Zwitserland als verzamelfentrum
wordt gebruikt voor berichten uit West-Duitsland.

PH.D komt terug op net voorstel van de Minister van Defensie aan de Hinister-
raad om ook aan burger-ambtenaren een, verplichting op te leggen OB reizen
aehter het IJ.G. te melden . In de Ministerraad-vergadering
van 1 September is besloten dat de Minister van Binnenlandse Zaken zal bekij-
ken wat er voor de eiviele departementen kan worden gedaan. Hiertoe heeft
PH.D gisteren een gesprek gevoerd met Mr. van Juridische Zaken van
Overheidspersoneelezaken, Binnenlandse Zaken. De heer ~ : was bezig met
het opstellen van een eireulaire, die minister Toxopeus aan zijn ambtgenoten

- zal -



/een eirculaire aan alle daarvoor in aanmerking komende anbteaaren te rTcEten
i.p.v. alleen aan de chefs, - 2 -

zal sturen met daarop een Toorbeeld van een eirculaire die de ministers moe-
ten uitsturen, ter verkrijging van enige unif oraiteit . In deze laatate eir-
culaire wordt gewezen op de gevaren van reizen achter het U.G., ook voor
de Veiligheid van de Staat. Verder wordt aan de hoof den van diensten en de
chefs opgedragen, wanneer hun het voornemen van een ondergeschikte tot een
dergelijke reis bekend wordt, deze op de gevaren te wijzen en als ze de
reis beschouwen als een gevaar voor de Veiligheid van de Staat, net de BVA
van het departeaent contact op te nemen.
PH.D heeft in het lange en moeizame gesprek zijn wens niet kunnen doorzetten,/'

CT KknJi$gfc, omdat de chefs
niet altijd op de hoogte zijn* Verder is aen accoord gegaan met het voorstel
van PH.D, om Joegoslavie er niet bij op te nemen. De aoeilijkheid was bij
het gesprek, dat zij eerst bereid zijn vergaande aaatregelen te nemen, wan-
neer er werkelijk saillante gevallen zijn geweest van ambtenaren die achter
het IJ.3. in moeilijkheden zijn gekomen.
Men spreekt er nog over, dat Binnenlandse Zaken de BVD weer buiten deze zaak
heeft gehouden en dat wij van Buitenlandse Zaken hebben moeten horen, dat
deze zaak speelde.
Het uittreksel uit de notulen van de Minis terraad van 1 September heeft
PH. BVD pas gisteren onder ogen gehad.
H,BVD vindt dit dan ook een zaak die op de agenda voor zijn bespreking met
Dr. geplaatst moet worden en sal over het verloop ervan gaarne worden
ingelicht.

H.BVD werd gisteren opgebeld door het Hoofd Security Bureau EURATOM,
, die op 2? September om 10*00 uur zijn opwachting komt oaken.

H.BVD heeft met hem afgesproken, dat dan met de heren van D zal worden be-
sproken wanneer de heer zijn opleiding kan krijgen.

H.K/CH vertelt, dat Koningin-Moeder Elisabeth gisterenmiddag is aangekomen
en gisterenavond de gast is geweest van . Vanmorgen gaat Bij de
lucht in.

PH. BVD vertelt, hierin door H.B en H.C aangevuld, dat H.B, H.C en hijzelf
gisteren op bezoek zijn geweest bij de MID, ingevolge een uitnodiging van

destijds, die one graag wilde laten zien wat de HID doet.
Men werd ontvangen door Kolonel '. en overgegeven aan Overate .
Majoor heeft een uiteenzetting gehouden over de politieke situatie,
die van een wat simplistische zienswijze getuigde en PH. BVD gelooft dan ook
dat een gesprek met nuttig zal zijn.
Majoor gaf een interessante uiteenzetting van de militaire toe-
stand, die van degelijkheid getuigde.
Hierna werd tezamen gelunched. De stemming was zeer plezierig en ook van de
zijde van de MID werd gememoreerd dat dit samenzijn op Grote Verzoendag mis-
schien een teken aan de wand zou kunnen zijn.
Waar het om ging, waef&raag hoe zij inlichtingen van ons kunnen krijgen. Hier
bij moet bedacht worden, dat dit een requirement is dat geheel op het gebied
van de positive intelligence ligt en dat zij in bronnen niet zijn geinteres-
seerd.

Het is hun te
doen oa vergroting van hun kennis en wij hebben dan ook het gevoel, dat wij
moeten bekijken hoe wij hen kunnen bedienen, daar dit nu eindelijk eens een
Nederlandse behoefte is, die reeel is. ELke aorgen is er een bijeenkomst met
deChef-Staf, waarin onder deze bijzondere omstandigheden Q2a het eerst aan
het woord komt.
Het nauwe contact is nu gelegd. De heer zal iedere week bij H.B en

- H.C -
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H.C komen voor een gesprek.
Op rraag H.BVD zegt PH.BYD, dat hzn requirements ten dele binnen onze moge-
lijkheden lagen en H.B gelooft ook, dat wij bepaald wel lets kunnen bijdra-
gen tot hun kennis.
Zij Bitten in dezelfde positie ale wij: ale klein land kan je oprapen de
kruimels die van de tafel vallen. Hun pogen is OB in deze moeilijke tijd
zoveel mogelijk bij elkaar te barken, want ook bij SHAPE komt bepaald niet
alles ter tafel*

H.C
gelooft dan ook, dat wij als onderdeel van net Nederlandae Overhelapparaat
ten voile moeten meewerken aan bet verscaaffen van inlichtingen rechtstreeks
aan de militairen.
Dezetoenadering tot de MID zal wel enigszins ten detrimente ran de BID gaan
- zij zijn kennelijk bezig bet failliaement Tan de BID aan te vragen.
H.BVD memoreert dat hij indertijd tegen en heeft gezegd
dat wij in bet algemeen de positieve intelligence bij hen op tafel leggen,
offldat dit roor ons bijproduct is en zij bet beste kunnen beoordelen waar een
bericbt bij de Strljdkrachten terecht aoet komen. Dat wij bun de berichten
geven in bet goede vertrouwen dat zij de geeigende militaire instanties in-
lichten. Dit is dus in feite een doorbreken van deze afspraak.

Kolonel lijkt geen al te grotc achting van zijn ondergeschikten te
genieten, want op nauwelijks toelaatbare wijze spraken dezen over bet feit,
dat bij in 14 dagen voor ben niet te spreken was geweest, omdat hij bet zo
druk had in zijn functie van lid van de commissie, die moest uitzoeken waar-
om de militaire kapel op de Taptoe had gespeeld The Saints go marching in,
een jazz metodie, die ingevolge de voorschriften niet gespeeld mocht worden»

H.BVD deelt mede, dat volgende week weer een werkgesprek met de Marechaus-
see zal plaatsvinden. De beer Van Maanen heeft afscheid genomen van ,

, en en heeft geconstateerd, dat de stemming t.o.v,
de BVD allervriendelijkst is.

21 September 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 22 September 1961

Aanwezig: Ĥ -BVD - PĤ WrtT- Ĥ t̂  - JJ&- %#*- $Stf6 - KB/MT -J&ti -

Afwczig : —

H.B vestigt de aandacht op een bericht met grote kop in Be Waarheid over de
bijeenkomst van SS*ers onder leiding van HARTMAN, met een foto van laatstge-
noemde erbij.
H.BYD memoreert het atuk in De Brug over regelmatige bijeenkomsten van oud
SS'ers in een kroegje in Amsterdam, terwijl de B.V.D. de politie sou verhin-
deren er tegen op te treden.
Behalve door de P.G.'s worden wij due ook van communistische zijde lastig
gevailen over het rechtseztreaisme, aldus PH.BVD.

H.B, als vast parkeerder op het Yerhulstplein, heeft een situatieschets met
begeleidend schrijven van de Caltex ontvangen, waarin wordt aangedrongen ge-
durende de komende twee weken rekening te houden met op het plein te houden
autokeuringen. In de situatieschets wordt one gebouw met forse letters als
,B.V.D. aangeduid. H.B vestigt hier alleen de aandacht op, omdat voor het per-
soneel nog steeds de fictie geldt, dat dit niet geweten mag worden.

Op vraag van PB.D eegt H.BVD, dat op 2? September a.s. alleen met de beer
besproken zal worden hoe zijn opleiding kan plaats vinden. Dit

hoeft dus niet.lang te, duren, zodat H.D of PH.D niet te lang gemist zal wor-
den bij de vergadering yan het Informeel Overleg met de militairen op hetzelf-
de~uur.

• ' ', . ~,

H.B veettigt t Js.v. PH.D in zijn functie als K/OV, de aandacht op het feit,
dat De Volkekrant een serie artikelen over de zelfbescherming in oorlogs-
tijd is begonnen.

«.

Op vraag van H.BVD, zegt PH.D, dat H.D en DRES/J hedenmiddag het afscheid
van Dr. zullen bijwonen. PH.D en DRES zullen de heer ~ in Heelsum
zien.
H.BVD hoopt hedenmiddag tijd te kunnen vinden, maar kan hem anders in Heel-
sum>spreken, waar Dr. een voordracht zal houden over "Ervaring in de
beveiliging van gerubriceerde opdrachten".

H.BVD heeft van H.KO het Heelsum-programma gekregen. Twee groepen uit het
bedrijfsleven zullen elk 1-J dag hieraan deelnemen. Aangezien H.KO de anti-
sabotage op gang wil brengen, heeft hij nu eens een directeur laten optre-
den, t.w. de heer van de N.A.N., die zal spreken over " Management
en beveiliging", welke voordracht door H.D is voorbereid. H.KO vraagt nu wie
van de B.V.D. aanwezig zal zijn.
PH.D geeft op: PH.D en DRES drie dagen. DVE de tweede groep, geassisteerd
door DVE/H. DPB (anti-sabotage) en DPB/6 delen het op voor de sectie DPB.
Afgesproken wordt, dat verder zullen deelnemen: H.AZ voor de eerste groep,
en de heer . Verder zal EH1 in aanvulling van DPB gaan.
H.B en H.C zullen trachten even te komen om afscheid te nemen van Dr. .

H.BVD deelt mode, dat H.K/CH en BAB, 2, 3 en k oktober naar Munchen gaan.
KB/N hoopt op deze data zich te kunnen vrijmaken en zal contact opnemen met
H.K/CH.

_ H.C -
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H.C brengt op verzoek van H.BVD verslag uit over de bijeenkomst bij Admiraal
Kist, die gisteren heeft plaats gevonden ter bespreking van het Toorstel Tan
de Marechaussee om te komen tot een generale ondervra-
ging Tan uit Rusland komende grenspassanten. De Marechaussee sou de eerste
ondergraging aan de hand Tan questionnaires doen en TerTolgens de nan indelen
Toor de belanghebbende militaire en andere diensten. Dit zou dus Teel Terder
gaan dan louter identificatie aan de grens. De vraag Tan de Marechaussee was
a) of men hiertoe bereid was en b) zo ja, of de Terschillende diensten dan
de Tragen konden geTen die Toor hen relevant waren.
Ter bespreking hierTan waren samen gekomen onder Toorzitterschap Tan Admiraal
Kist:. en ' Tan de Marechaussee, H.BVD, H.C en PH.C Tan de
BVD, en Tan de MID. Tan de Marid, Tan
de Luid e n " ^ en Tan de BID.

1. De BID Terzetto zich tegen ten uitToerlegging Tan het plan, de MID en
LUID waren er voor, de Marid had uberhaupt geen interesse. Al deze diensten
hadden gesteld, dat in elk geval de BVD het groene licht moest geTen, in
de Torm Tan een Teiligheidscheck v66r de onderTraging. Dit plaatste de
BVD meteen op de tribune ter aanschouwiug Tan het krakeel tussen MID en
BID onder sussende woorden Tan Admiraal Kist en stilzwijgen Tan de Mare-
chaussee. . *
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OCHTENDBESPREKINQ op Baandag 25 September 1961

Aanwezig:

Afwezig :

Binnenlandse Zaken heeft interesse getoond voor de bijeenkomaten van S3'era,
waar H.B vrijdag j.l. de aandacht op vestigde en waarover KB/N reeds tevo-
ren had gerapporteerd. H.AZ en BOG hebben een persinforaatie voor de beer

klaar gemaakt over dit onderwerp.

H.C deelt aede, dat de heer , vrijdag ORES heeft opgebeld met de
mededeling, dat hij iemand van het Vrije Volk aan de telefoon had, die bW
weerde te beschikken over een dossier over .
ORES heeft, naar mening Tan H.C prematuur, hierop opgebeld die
interesse toonde voor wat er in het dossier staat.
Voorlopig is afgesproken, dat vanmiddag om 1̂ .00 uur sal proberen
het dossier in te zien of hier te krijgen ten behoeve van de BID*
PE.BVD heeft bezwaar tegen deze gang van zaken, iomers wij hebben ons nu BO
opgesteld alsof wij er iets mee te maken hebben. PH.BVD vindt dit bepaald
niet gunstig. mag ORES wel opbellen, aaar niet om aetie te nemen.
PH.BVD wil graag precies vastgelegd hebben in een rapport van , zo-
wel als van ORES, hoe de gang van zaken is geweest.
PE.BVD is accoord net het voorstel van H.C on de zaak uit te stellen tot
na terugkonst van H.BVD, waarna de zaak op dienstleidingniveau kan worden
doordaeht.
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25 sept«mb«r 1961•



t
OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 26 September 1961

Aanwezigt JUflVD - PH<UVD - H^t£ - H^8" -̂ BX3^- M^ff^- O/tT- O/'lf -

Afwezig : ——

Ter bespreking van de -rapportage zullen op 5 oktober a.s.

na AURORA bijeen koaten: H.BVD, PH.BVD, H.B, BPO, KB/N, H.C en KB/Q, onder

voorzitterschap van PH.BVD.

H.BVD zegt op vraag van PH.D, dat deze de I.D.-vergadering vanmiddag

niet behoeft bij te wonen, daar het om de Werkgroep gaat. H.BVD heeft

overigens van gehoord, dat het uitstekend loopt, waarop H.B zegt

dat QU tenminste eeht eonstruetief meepraat.

26 September 196l»



OCHTENDBESPRERINS op woensdag 27 September 196!

Aanwezig: E^yrff - PĤ Svl) - Ĥ fĉ -PHx!̂ -JKfT - FJKlT - £9/tf - K&jff- H.£/Clf
Afwezig : ——

H.BVD heeft nog over de hollerith-maehine geaproken met die zei
dat,het begint te lonen, maar dat zij dan ook alles van iedereen vaatleggen,
Men spreekt er over, dat ACD weigert een kaart te maken van peraonen, waar-
van minder bekend is dan een door ACD gesteld minimum.

KB/G brengt nog zijn requirement van een fotokartotheek ter sprake, met na-
slagmogelijkheid, zodat het bijvoorbeeld zin heeft de herkenningen van
E XIII voor later gebruik vast te leggen.

H.C leest een notitie van PH.C voor over een onderhoud met Dr. van
het F.O.M. laboratorium. Verder is gesproken over ., die o.a. mede-
deelde dat professor De Waarheid-redactie zou hebben geadviseerd
de actie tegen te ataken.
Uit deze en nog andere mededelingen uit deee notitie is in ieder geval wel
op te maken, dat De Waarheid inderdaad geen vaste informant in het F.O.M.
heeft .
H.C zal PH.C instrueren over een en ander mededeling te doen aan de heer

PH.B ziet in De Waarheid, dat het D.B. maandag tot een reaolutie is gekomen,
dat De Waarheid zaterdag's met twee bladen zal worden aangedikt. Met het oog

- op de -
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op de eolportage zal het nunter dan reeds *s norgens uitkomen. Verder zal
de abonnenentsprigs «et 5 ct. per week worden verhoogd.

FH.B elet In De Waarheid, dat de belangstelling van de militairen uit Ossen-
drecht Toor de bijeenkomat Tan het A.N.J.V. in Breda *eer groot was. Sen en
ander is echter nielukt, doordat "de BTD aich net zaalafdrijving heeft bezig
gehouden"*
Daar het hier miliciens uit geheel Nederland betreft, is het inderdaad niet
uitgealoten dat in de betreffende kazerne een aantal ANJV'ere zit, aldus
PH.B.
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2? September 1961,



OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 28 September 1961

Aanwezig: Ĥ Wf̂  - PB>BtfD - HjAZr"- Ĥ - B>eX- PJJ**1 -

Afwezig : -—-

KB/G vestigt de aandacht op het bericht in De Telegraaf, dat de buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen in Moskou i.v.m. de onder te brengen deelnemers aan
het partijcongres, zijn verbannen naar ruimten met slechte telefoonverbin-
ding aan de rand van de stad - behalve Sabena, die een flat in de stad heeft
toegewezen gekregen.

H.C deelt mede, dat PE.C gisteren een gesprek heeft gehad met Dr. L, de Jong
van het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie. Dr. de Jong en de heer
hebben zoveel mededelingen gedaan, dat PH.C nog een rechercheur zal sturen
om het verslag op papier te krijgen. O.m. hebben zij medegedeeld dat men
alleen vanaf 1955/1956 ongeveer weet wie inzage van het dossier hebben gehad.

• zelf bevond zich hieronder, in de periode voor de communistisehe
perscampagne. Verder deelden zij mede, dat Klinkenberg eeu stuk ontvangen
zou hebben van professor Presser, maar een verkeerd stuk, hetgeen de aanlei-
ding zou zijn geweest tot de hetze*
H.B ziet dat De Waarheid met een verhaal komt dat in januari 1961 een rap-
port is uitgebracht. In verband met de security aspecten zou dat een geheim
rapport zijn, dat men uit militaire overwegingen weigert over te leggen. E.B
weet niet of dit verhaal op interne wetenschap berust.

H.B vestigt de aandacht op het bericht in De Volkskrant, waarin als opvolger
van Allen Dulles wordt genoemd: John McCone, 59 jaar oud, R.K., Republikein
en laatstelijk voorzitter van de Commissie voor Atoomenergie.

PH.D brengt verslag uit over het bezoek van het Hoofd van het Security Bureau
Euratom, de heer , die de indruk maakte zich met veel ijver in de
problemen in te werkeu. Hi3 getuigde van een zeker vakmanschap, hetgeen
echter ook coaching van kan zijn, over wie de heer zich in
zeer waarderende termen uitliet.
Over vertelde hij, dat men nu ook in Italic
probeert deze op een voorzichtige manier er bij Euratom uit te krijgen.

is de ondergeschikte van en zwaait de
scepter in Ispra.
Er is lang gesproken over het screenen van de candidaten door Euratom <

, in welke kwestie het standpunt van de Nederlandse regering
eindelijk door de Duitsers wordt onderkend.

deed mededelingen over het rigoureuze "enqu&te de moralite", dat
neerkomt op een uitgebreid betrouwbaarheidsonderzoek en over het waarschijn-
11jk door ingestelde, maar afgeschafte bewakingssysteem in Brussel, dat
zich uitstrekte tot het volgen van Euratom-medewerkers.
H.BVD heeft ook een goede indruk van gekregen en bleek hem van
vroeger te kennen.

• H.BVD -
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H.BVD OTerhandigt PH.D ter agendering een brief van de Minister over bevei-
liging Radio Omroep.

H.B ziet nog een berichtje in De Volkskrant, dat de politic in West-Berlijn
een zekere H. van R. heeft gearresteerd, komende uit Oost-Berlijn. Deze per-
soon waarover H.C meent seer gegevens te hebben, sit nu in Helnstedt gevan-
gen in afwachting van overleg tussen de West-Berlijnse en Nederlandse poll-
tie.

28 September 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op Trijdag 29 September 1961

Aanwezig: H.JJJH3 - PĤ tf) _ JMtZ -5** - B>*fX- PJMf"- KB̂ "- KB/lf -

Afwezig : ——

KB/K sou gaarne, nu eijn bezoek aan Munchen een week is uitgesteld, in het
beffin van de week de bespreking willen hebben

, zodat voor het vertrek van PH.BVD eventueel een tweede beepre-
king kan volgen.
H.BVD zou gaarne ook aan de eerste bespreking deelnemen, maar is dan in
Heelsum en na overleg wordt besloten dat men maandagaiddag om 14.00 uur zal
vrijhouden.
Als PH.BVD en H.B kans zien hun afspraken voor dinsdagmorgen te versehuiven,
zou men de bespreking liever dinsdagmorgen na de ochtendbespreking hebben,
zodat men lets meer tijd heeft om het uitgebreide rapport van BPO te bestu-
deren.
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H.BVD deelt mede, dat hij van heeft vernomen, dat er een berieht
uit Moskou was gekomen, dat ondanks vele telegranmen geen enkele toegang
voor de Nederlandse consul is verkregen bij en .
H.BVD heeft H.C verzocht een time-table ran de faeiliteiten die wij in bet
geval SMIRNOV hebben verleend op te stellen ten behoeve van de pers en deze
aan de laten overhandigen.
De heer deelde nu mede, dat hij een en ander aan de pers heeft
doorgegeven, maar "natuurlijk niet het geval SMIRNOV had genoemd". H.BVD
heeft zijn teleurstelling hierover uitgesproken tegenover : .
Hierna belde op, dat er berieht uit Moskou was gekomen, dat
voor 4 en 5 oktober een groot show-proces a la U 2 wordt georganiseerd
tegen de beide Jongelui en dat de gehele Russische pers erheen geredigeerd
wordt.
Sprekende over het felt, dat dit misschien de ogen van Mr. zal openen,
vestigt H.C de aandacht op het zeer zachte en eerlijke requisitoir dat Mr.

in de zaak heeft gehouden.
PH.BVD denkt, dat dit een door opgedrongen vervolging is en dat

ergens corruptie ruifct of zich als mede-querulant met verwant
voelt.

PH.D doet melding van een telefoon die, naar hij aanneemt over de dienst-
telefoon, gisteren binnenkwam van de griffier van de Tweede Earner, de heer

,, welke telefoon bij E IX 1 is terecht gekomen en naar het idee van
FH.D niet is behandeld in overeenstemming met de belangrijkheid van de heer

. De heer _ sneed het probleem aan van het opsporen van micro-
foons en vroeg of de BVD hier iets aan deed, waarop E IX 1 de zaak een
beetje heeft afgehouden. PH.D zal nu vanochtend een orienterend gesprek met
de heer hebben. PH.D neemt aan, dat H.E er met H.BVD over gesproken
heeft.
PH.BVD vindt inderdaad, dat iemand als de heer te woord gestaan
meet worden door de Dienstleidiug en dat hij niet mag worden afgehouden.
PH.D is ook van plan hier vanochtend iets over te zeggen.

29 September 1961.


