
OCHTEHDBESPRSKING op vrijdag 1 juni 1962.

Aanwezig: HjJJYlT- E^fT- H>^- JXf- JM*'*- I^f- p/tf -

Afwezig : PIJJBVD

H.C vertelt hoe hij, na een gesprek met de heer t E.KO via
heeft kortgesloten op de journalist van de Provineiale Dagblad
pers. Deze wilde nl. een artikel schrijven over het feit dat verschillend
Polen uit de Poolse vereniging P.S.L, zijn gegooid wegens het innemen vac
een pro-communistische houding en contact onderhouden met de Poolse am-
bassade alhier.
H.C had van CS vernomen dat er veel ongerubriceerd materiaal over deze
materie bij ons ligt dat goed gebruikt kan worden en de heer juich
publikatie toe. Nu vernam H.C echter dat H.KO op een soortgelijk verzoek
van de Telegraaf afwijzend antwoord van H.BVD had gekregen. Na discussie
krijgt H.C toestemming van H.BVD tegen H.KO te zeggen dat hij zijn gang
kan gaan.

H.B memoreert dat wij twee jaar geleden een voorlopige conclusie bereikt
hebben over onze houding t.a.v. de P.S.P.. Na de statenverkiezingen heeft
H.B al eens met H.C besproken in hoeverre deze houding bestendigd moet
worden.
H.C heeft enige tijd geleden n.a.v. berichten een nota geschrev
waarin hij er op attendeert dat het Sowjet-blok de P.S.P. belangwekkender
gaat vinden dan de C.P.N..(notulen 30-1-1962).
KB/N herinnert er aan dat wij destijds in onze argumentatie aan Minister
Toxopeus hebben gezegd dat noch in de doelstellingen, noch in de handel-
wijze van de P.S.P. iets subversiefs zit. Bovendien hebben wij toen gezeg
de partij heeft geen betekenis. Dit laatste punt nu zullen wij moeten her
zien en vandaar uit redenerend moeten bekijken of wij onze houding en
activiteiten t.a.v. de P.S.P. moeten veranderen. Wij moeten daarbij reken
op druk van de militairen.
Wij moeten tot een analyse trachten te komen van wat zuiver pacifistisch,
en van wat socialistisch is in de P.S.P. ̂aedkylaatste element Bft» sterk
overheersen, Xoals H.KAZ de heer voor de televisie heeft horen
verkondigen^

1 juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op aaandag k juni 1962

Aanwezig: H.BV0 - PĤ 2m> - EJttd - JJ*& - JKv- PE^jf^- PE^ -

I

Afwezig : -

E.B wil ten aanzien Tan de laatste zin van de passage over de P.S.P, in
de notulen van vrijdag, er op wijzen dat niet net socialiatische element
in de P.S.P* overheerst, al zegt de heer dat voor de televisie.



- 2 -

PH.E brengt het terugtrekken uit het parlenentaire leven van de hear
ter sprake. Per September legt de heer zijn lidmaatschap

van de Tveede Earner neer en hij zal due ook als voorzitter van de BVD-
commissie door een ander vervangen worden.
Hen zegt, dat wij met de heer in deze laatste hoedanigheid goed
hebben kunnen samenwerken.

H.KAZ hoorde hoe bijvoorbeeld Leidse studenten op de P.S.P* gestemd heb-
ben, namelijk uit een soort verveelde reactie op de V.V.D.
H.KAZ vestigt verder de aandacht op een door het secretariaat van de P.S.
zaterdagavond in de Haagse Courant ingezonden stuk.

juni 1962,



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 5 Juni 1962.

Aanwezig: P£JBVV - KjUfL - &<F - 5*6"- FlÛ  - JŴ E - KB/t( -
Afwezig : H.BJIFD

H.B brengt de Terkiezingen in de Nederlandse Antillen ter sprake, die vrd
ongunstig voor de huidige regering zijn uitgcvallen. Deze kan nog wel op
een meerderheid in de Staten rekenen, maar in feite wordt het qua stemmei
aantal een minderheidsregering.

E.KAZ bespreekt het vooralsnog aagere resultaat van de besprekingen met
de heer in bijzijn van de beer ~ , over de begroting. Eet aantal
ambtenaren dat in de naaste toekomst de dienst zal verlaten, is klein
terwijl wij enkele andere personen in dienst zouden willen nemen. Wij hel
ben due getracht het aantal van 600 op te schroeven
tot 604.
De heer bleek zich eehter op het standpunt te stellen, dat wij binn<
de one toegestane begroting en personeelssterkte, onze problemen self
moesten oplossen* Het door E.KAZ naar voren gebrachte argument Tan de
"veroudering" van de dienst, sloeg daarom ook niet aan.
Aangezien H.KAZ niet wist in hoeverre de heer indertijd door Mr. Eii
hoven is ingelicht - (vrij volledig, meent de vergadering) - voelde hij
zich geremd in zijn pleidooi voor verhoging tot 60̂  man.
In eerste instantie was de medewerking dus niet zo groot. Zij konden all«
instemmen met 60k man als wij garantie gaven, dat wij zo spoedig mogelijl
naar 600 zullen terugkeren, een garantie die H.KAZ natuurlijk niet kon
geven.
Van de zijde Tan de heer krijgen wij wel medewerking - hij zal in
een nota aan de Minister Tan Binneftlandse Zaken de zaak voor ons beliehti
H.KAZ brengt dit due even ter sprake, omdat ook verdere aanwerving op he'
ogenblik wel erg moeilijk is. Op opmerking PH.BVD zegt H.KAZ, dat op ad-
vies Tan •, H.BVD een Toorgenomen gesprek met de Seeretaris-Generaa!
van Financien heeft uitgesteld tot nadat onze minister zich heeft uitge-
sproken.

H.KAZ heeft gisterenavond de F.S.P.-uitzending over Spanje beluisterd.
Hierbij werd men verzocht geld te storten om de Spanjaarden van het tota-
litaire juk te bevrijden, waarbij de merkwaardige vergelijking werd getr<
ken met Nederland in de bezettingstijd. Een en ander werd met veel vuur
en r̂ Tolutionair Slan naar voren gebracht.

H.B merkt op, dat wij daarvan wel op de hoogte zijn. Lezing Tan het
daags orgaan Tan de P.S.P. "Bevrijding", levert een behoorlijk inzicht i:
de doelstellingen Tan de partij op. Geheime doelstellingen zijn ondanks
jarenlang zoeken door BOO in samenwerking met KB/N niet geTonden.
KB/Q wijst er eehter op, dat door de verhoogde belangstelling

voor de P.S.P. hierin verandering kan komen. Dit is dan ook de
reden, aldus H.B, dat hij hieroTer een gesprek wil hebben (notulen 1-6-6
Afgesproken wor«t dat 7 juni om 15.0O uur hieroTer Tan gedachten zal wor
gewisseld. Aanwezig zullen zijn: H.BVD, PH.BVD, H.KAZ, H.B, H.C, KB/N en
KB/Q.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 6 juni 1962

Aanwezig: P£*«tn> - Ĥ Htz"- EKfi - ̂tftfl &K$ - PH,*«<* KB/a"*- KB/lf'-

Afwezig t

PH.E Testigt de aandacht op de publikatie in De Volkskrant ran de gespre]
ken van Djilas net Stalin. PH.E vindt het interessante lectuur, die de

vieie op de figuur van-Stalin verdiept.

KB/N had reeds fragnenten in Tine gelezen

PH.B deelt mede dat het boek in Nederlandse vertaling zal uitkomen.

H.KAZ komt terug op de notulen Tan gisteren, waar de vergadering ran

•ening was dat de heer "rrij rolledig" door Mr.Einthoven was inge-

licht. H.KAZ leest uit de notulen Tan 28 januari 1939 Toor: "Tot 18.30 w

heeft H.BVD gisteren net gesproken en hen aan de hand Tan de tableai

Tan H.KO een en ander oTer de dienst Terteld. wil dit laten bezinkei

en zal OTer een tijd terugkonen".
Het "Trij Tolledig" meent H.KAZ due Toor de Terantwoording yan de Terga-

dering te moeten laten.

6 juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 7 juni 1962

Aanwezig: §*B¥D -

Ĥ /CH

Afwczig : — —

PH.B vestigt de aandacht op de Comecon-conferentle die in Hoskou is be-
gonnen en waarran Albanie verklaard heeft dat zij onwettig is, omdat dit
land niet is uitgenodigd.
Voor de Poolse huisvrouwen is de conferentie aanleiding tot hamsteren o;
grote schaal, zoals De Volkskrant meldt.

H.BVD brengt verslag uit over zijn bezoek aan Londen.



OCHTSNDBESPREKING op vrijdag 8 .1uni 1962.
^ / . S ^

Aanwezig: PH^STO - H.KAZ - H*B-"- HxC^- H-C - PB/E - KB/fiT - O/!T - H.K^flfl
~* / ' S ^

Afwezig ^ " ""̂

H.C brengt verslag uit van hernieuwde activiteit rondom Joegoslavische
arbeiders. PH.D had gehoord dat de Staatsmijnen doende waren arbeiders
uit Joegoslavie te organiseren. H.C heeft Mr. in de arm genomen,
die na zijn licht te hebben opgestoken, met het volgende verhaal kwam:

1) er zijn 50 Joegoslaven, die als politieke vluchtelingen in Italie ver-
blijven.

2) een functionaris van de mijn LAURA was in Joegoslavie geweest en had
daar waargenomen dat in Kroatie een mijn was gesloten. Bij onderzoek
bleek hem, dat 400 geschoolde mijnarbeiders hierdoor vrijgekomen zoudc
zijn.
De mijnen hebben 2200 arbeiders te kort en zijn dus aan het onderhan-
delen gegaan met de Joegoslaven, die bereid leken het ondershands te
willen regelen.
Volgens was de kwestie in de ministerraad besproken. Nadat wij
Minister Toxopeus hebben geadviseerd dat hij een afwijzende houding
t.a.v. Joegoslavische arbeiders zou moeten innemen (notulen 5-4-62),
hebben wij geen bericht gehad over bespreking in de ministerraad.
PH.BVD stelt dus voor te beginnen bij juffrouw uittreksel uit
de betreffende notulen van de ministerraad op te vragen en aan de ham
daarvan met Justitie te gaan praten. Mr. is voor deze zaak
de vervanger van Mr. .« Volgens stond niet af-
wijzend tegenover de

H.B vestigt de aandacht op het bericht in de Volkskrant, over het te
Munchen plaatshebbend congres van de Europese Beweging. De 80 man tellen<
Spaanse delegatie heeft samen met kO republikeinse ballingen een motie
op het congres ingediend waarin herstel van de Spaanse demoeratie wordt
gevraagd als voorwaarde voor Spanje's aansluiting bij de Euromarkt.
H.B gelooft dat er weinig twijfel meer kan over bestaan dat Franco niet
lang meer aan de macht zal blijven, al kan de verandering zich langs
lijnen van geleidelijkheid voltrekken.





OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 12 juni 1962

Aanwezig: J£»B7l5 - PĤ BJ®'- H/B - ̂ *€̂ - PElE - RJ) - KB/Q -

Afwezig

H.C deelt mede, dat de Tsjechen in het vervolg uitreisvisa sullen ontvanf
waarran de aaziaum geldigheidsduur acht dagen is.
Op vraag H.BVD zegt H.C niet van mening te zijn dat de Nederlandse regerd
bij visaverlening aan IJ.Q.-ingezetenen discriminate door middel van Tit
van kortere geldigheidsduur toepast.

i
Op vraag H.BVD zegt H.B dat niet duidelijk uit De Volkskrant wordt, wat
Z.K.H. Prins Bernhard bedoeld heeft met »ijn aanval op Elsevier's Weekbli
en .

H.D deelt mede dat D een verzoek van van de Laura om over de
Joegoslavische arbeiders te komen praten, maar een beetje afgehouden hee:
H.D heeft de notitie voor de minister voor zich. Er is nog geen antwoord
binnen op het verzoek van H.C aan juffrouw om uittreksel notulen
vergadering ministerraad.

12 juni 1962*



OCHTENDBESPREKING op woensdag 13 juni 1962

Aanwezigt H^SfD-

Afwezig : H.J0LB'-

H,B vestigt er de aandacht op dat het geschil Prina Bernhard -
blijkens de perspublikaties weer uit de wereld is, op een even vreemde au
nier als het in de wereld gekomen is.

E.B lecst een stuk uit De Waarheid TOOP over de maatregelen tot evacuatit
der ambtenaren uit Nieuw-Quinea die door Mr.Bot zijn voorbereid tijdens
zijn laatste verblijf aldaar. Dit is bekend gemaakt door de voorzitter vj
de R.K. ambtenarenbond A.R.K.A., Mr.Boekraad. Hierachteraan volgt een sti
je over de ware bedoelingen die de regering met deze evaeuatie zou nastr<
ven, namelijk het saboteren van een ordelijke overdracht aan Indonesie.
Verder zou de regering nu reeds trachten zich zoveel mogelijk te onttrek]
aan de uitgebreide financiele garanties, die zij ten aanzien van de evaci
andi heeft gedaan, ook als dozen zouden evacueren zonder dat vijandelijk-
heden daartoe nopen*
H.C en KB/H hebben het bericht over de evaeuatie zelf reeds eerder in
De Volkskrant gelezen*
H.B wijst er echter op, dat de onthullingen over de "ware bedoelingen" w<
den toegeschreven aan "Haagse politieke kringen" en H.B herinnert zieh d
deze bronvermelding reeds eerder werd aangevoerd. Blijkbaar hebben de coi
munisten daar een informant zitten.

PH.BVD heeft uittreksel uit de notulen van de Ministerraad ontvangen, wa.
in wordt gesproken over de toelating van sportbeoefenaars uit IJ.Q.-land
en zal deze aan H.C en H.B doorzenden*

Het op de Joegoslavische arbeiders betrekking hebbende uittreksel heeft
H.C gisteren aan H.BVD gegeven, die getracht heeft de nota van D aan
minister Tozopeus te slijten, hetgeen echter niet gelukt is. De sinister
wilde liever een brief hebben, aan de hand waarvan hij dan zijn collega1
kon waarschuwen. D zal het concept voor deze brief maken.



AURORA 1*t.6.62

VOLKSKRANT



OGHTENDBESPREKING op vri.idag 15 Juni 1962.

Aanwezig: H.Bfa) - PH.BVD - H.KAZ - H.B - H.C - E.jf- H.B - KE/&- Q/ff-
s x X'' .--" . X̂  X S^ ̂
H.K/CH

Afwezig :



QCHTENDBESPREKING op maandag 18 juni 1962.

Aanwezig: H^VD - FH.JBtfD - H.KAZ - fyti - £«<! - P l̂f - tt.-if'
/ X

H.E/CH
s

Afwezig :

18 juni 1962.



OCHTSNDBESPREKING op dinsdag 19 Juni 1962.

Aanwezig: H.BVft - HJ&Z - HwB - ̂  - PB<D - F^^- KB/<£ - KB/lf- E.K/&E

Afwezig : PII.BVD

H.B leest in net Vrije Volk van 15 juni dat Sal Santen en Raptis een aan-
klacht hebben ingediend tegen "De Waarheid11 en •I'HumanitS".



- 2 -

PH.D heeft met Buitenlandae Zaken gesproken over de Europese ruimte-
onderzoek-organisatie. Daar bij dit onderzoek geen security te pas zal
komen, is de noodzaak voor contact met neutrale veiligheidsdiensten weg-
gevallen.

19 juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 20 juni 1962.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H^KAZ - B>BX- HXf' - PHiD - F&&-- KB/G -
/ , .-•' •• •'• S
H.̂ /CH

Afwezig :

Naar aanleiding van betreffende Cubaanse en communistischi
belangstelling voor Spaanse arbeiders in Nederland vraagt KB/N wie hier
iets aan moet doen. Enerzijds zijn het Spaanse arbeiders, anderzijds be-
treft het een communistische activiteit, PH.D somt uit een staat

de aantallen Spaanse arbeiders op, die werkzaam zijn in Nederlandse
bedrijven. Totaal zijn dit 2500 man.

Hierna volgt een geeprek over de ontvankelijkheid van deze lieden voor
comnunistische propaganda en een vergelijking wordt getroffen met Italiaa
se arbeiders in Nederland. Op een vraag van H.BVD vertelt KB/N dat wij
nauwelijks iets merken van op Italianen gerichte CPN-activiteiten. Men
stelt vast dat wij nog weinig af weten van het complex Spanjaarden en dat
er een goede uitwisseling dient te bestaan tussen de 5 belanghebbenden
(B, C, D, KB/G en KB/N). " _

Besloten wordt dat de ac-
tiviteiten op de Spanjaarden door KB/N - B behandeld zullen worden. KB/N
stelt nog voor de politieverbindingen in wier ressort

Spanjaarden te werk zijn gesteld, te attenderen op de
mogelijkheid van "bewerking van communistische zijde".



- 2 -

H.BVD herinnert de vergadering aan zijn verzoek van vorige week materiaal
te leveren voor de bijeenkomst met de Kamercommissie over twee weken.
De heer zal nog als voorzitter optreden en er wordt aan gewerkt
de heer Vondeling begrip voor de BVD bij te brengen.

20 juni 1962.



OCHTENDBESFREKING op donderdag 21 .juni 1962.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.KAZ - H.B - H.C - Ĥ  - PJKlf - KB/6

H.K/CH

Afwezig : ——



- 2 -

H.KAZ doet mededeling van een geslaagde proef, waarbij een aantal door hei
bij name genoemde mensen van AZ en ACD in de gelegenheid is gesteld een
cursus "Doelmatig werken" te volgen die werd gegeven door de beer
van net Bureau Organisatie en Efficiency van Binnenlandse Zaken.
H.KAZ leeet passages uit de brief van de beer voor. Qebleken is:

1) dat bet personeel van de BVD van een zeer critische instelling blijk
beeft gegeven, maar ook van een grote belangstelling. De critische in-
stelling vindt waarschijnlijk baar grond in bet karakter van bet eigen
werk.

2) dat dit personeel in baar prestaties ver boven ambtenaren van deze ran
gen, maar elders werkzaam, uitstak.

3) dat de compartimentering remmend werkte op de gang van de gesprekken e:
dat de cursisten zelf voorstelden bogergeplaatste ambtenaren, die een
ruimer inzicht in de dienst hebben, de cursus te doen volgen*

H.KAZ is besloten de k sectiechefs van ACD de cursus te laten volgen* Op
vraag van H.B zegt H.KAZ dat behalve de beer , geen andere buiten-
staanders bij de gesprekken aanwezig zijn en dat hij t.a.v. de comparti-
mentering en ambtsgebeim voiledig begrip bleek op te brengen.

Volgt een gesprek over de moderne administratie bij onze sectie Financien
dank zij de belangstelling en voortvarendheid van H.FID. In de bele diens
is geen parallel van deze moderne metbode te vinden en van ACD is nimmer
enige stimulans uitgegaan. Dit betekent niet dat de mensen van ACD bun
vak niet zouden kennen, maar ook door de gebrekkige aansluiting van ACD o
de rest van de dienst, blijven zij bet zien als een probleem van documen-
tenordening, terwijl iemand als ORES bet kan zien als gelntegreerd in bet
werk dat wij doen.

21 juni 1962.



OCHTEMDBESPREKING op vri.jdag 22 Juni 1962.

Aanwezig: H^tf/D - PEUBVD - H.KAZ - B«flf - E^- H*!)' - PJKfe - KB&f
S' / ,'•' -• *̂  jT f ^ X^

^

Afwezig :



- 2 -

H.B ziet dat de overigens bijzonder onbetekenende verklaring van het D.B
van de C.P.N. lets welwillender gestemd is t.o.v. de P.S.P. dan de laats
tijd het geval was. Overigens wordt ook hier gezegd dat de P.S.P. zijn
winst voornamelijk heeft gekregen dank zij het feit dat zij televisie
zendtijd had.

Op vraag H.B licht KB/N het bericht uit de dagstaat nader toe.
Het aantal leden van de delegatie van de Nederlandse Vredesbeweging is
door Moskou van 1? teruggebracht op ? a 8. KB/N weet nog niet de volledi
eamenstelling van de delegatie.

H.B komt in dit verband te spreken over het Wereldjeugdfestival.
H.BVD en KB/N delen mede dat er twee groepen gaan, een van de V.U. en ee
van de R.K. Vereniging Veritas uit Utrecht. Zij gaan ondanks het feit da
de Nederlandse Studenten Raad zich afzijdig houdt.

22 juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op maandag 25 Juni 1962

Aanwezig: H.B7D - PH.BVD - R.KJ& - Ĥ B"- H*CT -"'

Afwezig :

25 juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op dinsdag 26 .1uni 1962.

Aanwezig: IUBVD - PH^JHrB - H-jMC^- E 1̂"- IJ^ -J*tf> - HJE- KB/*f -

Afwezig :

H.K/CH leest gedeelten voor uit een circulaire die
heeft rondgestuurd aan Indonesische- en Bapoea-studenten in

Nederland, "opdat gij broeders Uw nationaal besef verstevigt."

1. Er is een passage over de betekenis van de vrijheidsstrijd: "Voor ons
in Nederland is het goed vast te stellen dat wij d.e Nederlanders niet
haten, wel de koloniale politick en de anti-Indonesische stemming
in Nederland die door de regering wordt aangewakkerd."

2. Een passage over de voorlichting in Nederland. Gewaarschuwd wordt tege
krantenberichten en radio- en televisie-uitzendingen, "die de indruk
wekkenv alsof onze broeders in Irian Barat zich zo maar overgeven en
geen moreel hebben etc. Men laat mensen optreden voor de televisie en
woorden zeggen die niet uitgesproken zijn door henzelf, maar door mens
die er naast staan maar wiens gezicht niet zichtbaar is."
De berichten over het neerschieten van Indonesische transport- en
jachtvliegtuigen: allemaal gelogen, "want de Indonesische vrijwilliger
troepen worden er nog elke dag aan land gezet en ondervinden daarbij
de steun van de bevolking."

3. Een passage over het plan Bunker.
"In Nederland leidt men de zaak om de tuin. Het is nu toch wel gebleke
dat de Nederlandse regering bij de debatten in de Tweede Kamer gewei-
gerd heeft het plan Bunker op tafel te leggen. In feite willen ze het
niet, ze zijn er alleen op uit de Indonesiers zwart te maken."

4. De Nederlandse doelstellingen in Irian Barat. "Nederland wil er een
tweede Korea van maken en wil de republiek op de grond krijgen. Hierto
strooien ze zand in de ogen van de internationale wereld en het eigen
Nederlandse volk."

5. De hulp van het buitenland. "Nederland heeft zijn bewapening eigenlijk
gekregen van de NATO, die bedoeld is om tegen de Sowjet Unie te ge-^
bruiken, maar thans wordt zij benut om het nationalisms in Indonesie
te onderdrukken zoals ook het geval is met andere West-Europese landen
die vrijheidsbewegingen onderdrukken in Afrika en Azie. Daartegenover
staat dat Indonesie wapens krijgt van de Sowjet Unie, waaruit blijkt
dat alleen de Sowjet Unie bereid is ons ten voile te helpen.
De huidige situatie houdt een belangrijke politieke aanwi^zing in voor
ons land en tevens is van ons land en alle landen van Azie en Afrika
uit de nationalistische bewegingen te concluderen welk land aan onze
zijde staat."

6. Tenslotte een waarschuwing aan alle Indonesische studenten en studente
van Irian Barat in Nederland. Weest op Uw hoede etc. "Wij zijn ervan
overtuigd, dat de studenten die hier zijn, evenals onze bloem der nati
zich niet zullen gedragen slechts als toeschouwers."

- 2 -



OCHTENDBESPRJ3KING op woensdag 27 .iuni 1962.

Aanwezig:

Afwezig



- 2 -

Gisteren heeft de gecombineerde (uitgebreide) ID-vergadering plaats ge-
vonden. Het concept-"Richtlijnen bantering politieke antecedenten" is dae
bij behandeld. Het is practisch een walkover geworden. Er waren geen prir
cipiele bezwaren, slechts hier en daar een technische opnierking, waarvan
in de definitieve vorm gebruik zal worden gemaakt. De aanwezigen waren
zeer te spreken over dit concept. H.BVD voegt hier aan toe dat de heren

, , en voortreffelijk werk hebben ver-
richt.

H.BVD doet met gemengde gevoelens mededeling van het aanstaand vertrek
van H.K/CH die aangezocht is voor de functie van wetenschappelijk hoofd-
arabtenaar A aan de V.U. per 1-10-1962. H.BVD wenst H.K/CH van harte gelut
met zijn benoeming en betuigt tegelijkertijd zijn spijt dat hij gaat ver-
trekken.

2? juni 1962.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 28 juni 1962.

Aanwezig: H.BVlJ''- PB̂ BVlT- HjltMf*- tt*«^ EX*̂ . ILJS- ft^E - $Pflf

Afwezig : —-

Op de buitenlijn werd opgebeld door een dame die uit anget haar naam niet
wilde noemen. Zij beschuldigde een hotel-barhoudster hier ter stede dat zij
een pseudo-echtgenoot heeft, een man met een vreemd accent die zich verstop
houdt.

H.B ziet in de Volkskrant dat Soblen de benen heeft genomen. Men heeft hem
daartoe dan ook wel de gelegenheid gegeven.
De Waarheid vermeldt met foto de aankomst van Nestorov

28 juni 1962.
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Aanwezig:

Afwezig : ——

KB/N licht toe en zegt dat deze Eongaren bijzonder actief
zijn en overal In hot land gesignaleerd worden tijdens gesprekken net CPN-
figuren* Wij kennen de achtergrond: zij komen als touristen en maken vak-
bonds- en politieke propaganda, zij het in besloten kring.

H.B ziet in De Waarheid dat men in het voetepopr ran Neues Duitsland een
campagne ontketent tegen de nieuw benoemde P.G.' in West-Duitsland. Verder
echrijft De Waarheid uitgebreid over Soekarno's reactie op de beruchte
"verklaring" van de Nederlandse woordvoerder.

De Telegraaf van j.l. zaterdag heeft uitgebreid
geschreven over Indonesische activiteiten vanuit Bonn en Brussel die geric
zijn op het verkrijgen van gegevens omtrent onze radar-installatie op Nieu
Guinea*


