
OCHTENDBESPREKING op woensdag 1 maart 1961

_^_ - __x
Aanwezig: PHygVD - EJBA - OJKT -

"~ 9^- ' -' ~~" ^ ^^

Afwezig :

H,B vermeldti even dat volgens de courant de Polen beweren een Amerikaans
netwerk te hebben opgerold, waarbij zij een 5-tal arrestaties zouden heb-
ben verricht»
Verder spreekt H.B over het lek in Amerika, waardoor de toekomstige Ameri-
kaanse politiek t.a.v. Europa, in geval van een Russische aanval, bekend
is geworden.

H.B ziet verder in De Volkskrant, dat de officiele adviseur van Kaaavoeboe,
professor Van Bilzen, zijn ontslag heeft aangeboden wegens het dubbele spel
dat de Belgen in Congo spelen.

PH.BVD krijgt om 12 uur de heren en bij zich om te spreken
over Kairo Zij schijnen onbevredigend nieuws te hebben.
H.C zegt, dat hij nooit iets gevoeld heeft voor een ondervraging door

en dat hij aanneemt dat dit geen succes is geworden.

PH.BVD heeft een verzoek van Dr. om het hoofd van de Rijkscentrale
voor Hechanische Administratie, , een briefing te willen geven,
offldat deze, een topschaker, samen met Max Euwe naar Rusland gaat om te
schaken en tevens in opdracht van de heer zijn licht zal opsteken
over de stand van de Russische techniek inzake computers.
KB/Q vraagt naar het causaal verband tussen schaken en computers. Het is
KB/G bekend, dat Euwe, die directeur is van kfrtTMextheaatieioh Coatrua te
Amsterdam, zich van de computers op de hoogte zou stellen. Het is dus moge-
lijk, dat hij op het idee heeft gebracht om mee te gaan.
Op vraag van H.D zegt men dat Euwe weliswaar een koude, berekenende figuur
is, maar a-politiek ingesteld en beslist niet communistisch. Hij is waar-
schijnlijk gewend aan een geprivilegeerde behandeling in Moskou en een
briefing van zou dan ook niet tot Euwe uitgestrekt moeten worden,
daar dit wel eens averechts zou kunnen werken.
Na heen en weer gepraat, waarbij H.D voorstelt de briefing door juffrouw

te laten doen en OVJ oppert haar bij de briefing door DOB1 aanwezig
te laten zijn met de mededeling, dat zij dit soort gesprekken in het ver-
volg zelf moet doen,
wordt besloten dat PH.BVD Dr. aal voorstellen juffrouw als
BVA bij de briefing te betrekken*

1 maart 1961.



OCHTEND3ESPHEKING op donderdag 2 raaart 196l

Aanwezig; PE^SffD - Kj&f- Ô ff - H^f'- E,/f - E^tf- KB/G

Afwezig :

Notulen gisteren;

H.D meent, dat Dr.Euwe niet directeur is van het Mathematisch Centrum.
H.B deelt mede, dat het instituut dat hij bedoelde was de Stichting Studie-

i. centrum voor Adminietratieve Automatisering, een orgaan van de Amsterdamse
universiteit.

H.B ziet In De Waarheid dat de Prawda in navolging van de Daily Worker een
artikel heeft opgenomen over hulpgeroep uit kerkers van de V.A.R. In dit
zeer openhartige stuk worden de toestanden in met name genoemde gevangenis-
sen in de V.A.R. beschreven, alsmede het feit dat communisten daarin worden
vastgehouden. In verband met de communistische politiek tegen Nasser is het
de moeite waard deze kennelijk centraal geinspireerde perscampagne te signa-
leren.
KB/N wijet er op dat de Chinezen al lang hebben geprotesteerd tegen het
vervolgen van communisten in de V.A.R. De perscampagne zou dus een conces-
sie aan het Chinese standpunt zijn.

H.B ziet verder, dat de Chinezen in De Rode Vlag de vrijheid van discussie
hebben aangekondigd, waarbij gesproken wordt over grotere intellectuele
vrijheid en betoogd wordt dat wetenschappelijke waarheid niets met dogma
te maken heeft. H.B heeft niet het gevoel dat veel Chinezen aan deze uit-
nodiging tot discussie gehoor zullen geven - in 1957 is op een dergelijke
uitnodiging wel een lawine van critiek naar voren gekomen, waarna de criti-
ci van het toneel verdwenen zijn.

H.KA vraagt OVJ morgen om 10.00 uur aanwezig te willen zijn bij een be-
spreking met B, KB/N en E over uitwerk-problemen.

- PH.BVD -
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 3 maart 1961 j
- - -_ - ________ ____________________ )

Aanwezig:

Afwezig :

H»B heeft in De Volkskrant gezien dat er een Nederlands Atoomforum is op-
gericht, waartoe door een aantal Nederlandse Industrieen en het RON het
initiatief is genomen. Voorzitter is Ir.1 , secretaris van de
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Commissie Bedrijfsleven van het RON. Het secretariaat van het forum is
ondergebracht bij het RON in Den Haag. Het forum zal in het vervolg Neder-
land vertegenwoordigen in het "Forum Atomique Europeenne" (Foratom), dat
op 12 juli 1960 te Parijs werd opgericht. Het doel van het Atoomforum is
bekendheid geven aan de ontwikkeling op het gebied van de kernenergie en
met name aan de activiteiten van de Nederlandse industrie en instellingen
op dit gebied, door middel van publicaties etc*

H»B ziet in De Volkskrant een bericht uit New Delhi, dat de Sowjet Unie
India helpt aan transportvliegtuigen voor het vervoeren van voorraden
naar de Noord-grens, waar India bezig is versterkingen aan te brengen met
het oog op mogelijke aanvallen van Communistisch China.

H.K/CH vestigt de aandacht op het pamflet "China and the West", uitgege-
ven door de Britse Labour Party, die hierin stelling neemt tegen de voor-
standers van een verscherping van de kloof tussen Rusland en China. Men
stelt een uitnodiging van Macmillan aan Tsou-en Lai voor en een bezoek
van Macmillan bij Tsou-en Lai. Zij verwachten dat hiermee de toenadering
tussen China en Rusland gediend wordt, die volgens hen van belang voor de
wereldvrede zal zijn. Het wordt overi^ens als een academische vraag ge-
steld, omdat een definitieve breuk tussen Rusland en China volgens de
Labour Party onmogelijk is.

PH.BVD ziet niet in waarom de vriendelijke houding van Macmillan jegens
China een toenadering van China en Rusland tot gevolg zou hebben.
Tenslotte komt men te spreken over het sedert kort bekende feit dat de
zoon van Tsjang Kai-shek in Moskou is opgeleid en dat men algemeen aan-
neemt dat als deze zijn vader opvolgt, de kans groot is dat hij een ver-
bond met Communistisch China sluit, waardoor de bodem uit de Amerikaanse
politiek zou vailen.

H.D wil de kwestie van de koerierszending met KLM nogmaals aansnijden

Wij zijn over deze zaak in het verleden al eens ernstig bezig geweest en
zij is in de Ministerraad behandeld, waar men echter de ten uitvoerleg-
ging van het nieuwe koeriersplan van Buitenlandse Zaken niet nodig achtte,
voornamelijk omdat de toenmalige Minister -President Dr.Drees, verzending
per PTT ook veilig vond.
D heeft bij latere NATO inspecties er weer de nadruk op gevestigd, dat de
KLM koeriersverbinding een onveilige zaak is en heeft nu Buitenlandse
Zaken bereid gevonden dit project weer eens van stal te halen.
De heer heeft dus een brief aan Binnenlandse Zaken geschreven.
Bij ons is een antwoord geconcipieerd, maar H.D verneemt nu dat van
Binnenlandse Zaken uiteindelijk een brief is uitgegaan, waaraan de Secre-
taris-Generaal een passage heeft toegevoegd, die het doel van de brief
torpedeert, namelijk: "Of thans inderdaad dergelijke gevallen aanwezig
zijn, die een terugkomen op het in voorgaande jaren door de ministerraad
ingenomen standpunt noodzakelijk maken, zal uiteraard Uwerzijds t.z.t.
nader meeten worden aangetoond."
H.D heeft dit van Buitenlandse Zaken vernomen, die vanzelfsprekend de

- houding -



houding aannemen van "jullie laten ons lelijk In de steek".
H.KA merkt op, dat een copie van de betreffende brief van Dr. bij
de Dienstleiding in circulatie is. H.KA. veronderstelt, dat aan deze clau-
sule ten grondslag ligt de angst dat de begroting van Binnenlandse Zaken
door deze veranderingen belast zal worden.
H.D acht het onjuist dat het departement een brief van de BVD materieel
verandert en cloorzendt zonder ons hierbij te raadplegen»
PH.BVD is het hier mee eens en vindt dat dit een principieel punt in onze
verhouding tot het departement.
PH.BVD zal er vanmiddag nog met Dr. over spreken.
H.B is er van overtuigd, dat er een tendenz bestaat bij het departeiaent
om de grenspaal te verzetten, terwijl H.D betoogt dat zelfs al stonden
wij onder de Secretaris-Generaal, zoals 0.0. en V., de heer • even-
min een brief van ons net essentiele veranderingen, door ons ongezien,
fatsoenshalve zou kunnen laten uitgaan.

PH.BVD deelt mede, dat de P.O. Den Bosch weggaat en dat een strijd gaande
is <ftn zijn opvolging.
Verier deelt PH.BVD mede, dat de Hoofdcommissaris van Arnhem, , is
overleden.

PH.BVD verlaat de vergadering.

3 maart 1961.
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Aanwezig: PH-BTO - H-rf. - owf- Ejf- EJ^- H.F'"- KB̂ f- KB/ffe -
-™-̂ Gr.-»,»«~—. ^ <̂ ^ ^̂  ^ >'~ ^ *r

Afwezig :

H.B ziet een halve pagina vol scheldkanonnades van De Groot over de her-
denking van de februari-staking, waarbij hij zich beklaagt dat de verra-
dersbende (S.W.P.) op voet van gelijkheid werd gesteld met de C.P.N.
Hot is duidelijk dat de C.P.W. het volgend jaar niet meer zal meewerken
aan de gezamenlijke herdenking.

Uit ziet H.B dat Paul de Groot beweert, dat hij in de Kamer
benaderd is door de Burgemeester van Haarlem om steun voor de annexatie-
plannen van de stad Haarlem.

H.B heeft bericht gekregen van , waarin hij zijn stellingen geeft
voor een volgende bijeenkomst van de I.D.'s, die voor een deel overeenko-
men met wat H.B hem had gegeven, maar ook gedeeltelijk niet. H.B gelooft,
dat het nuttig is dat wij aan het verzoek van tegemoet komen,
om een en ander te distribueren aan de leden van de vergadering.
PH.BVD gaat hiermee accoord.

HfD werd gisteren aangeschoten door de heer Diepenhorst van het C.S.W.V.,
die had gemerkt dat hij nog geen uitnodiging had gekregen voor het offi-
ciele afscheid van de heer Einthoven.
H.KA merkt op, dat hij inderdaad niet op de lijst staat, dat dit ook
geenszins een volledige lijst is, maar dat er geen enkel bezwaar is dat
de heer Diepenhorst wordt gevraagd, hetgeen H.KA nog vandaag zal doen.

H.D heeft het rapport van de Marechaussee over het onderzoek naar aanlei-
ding van de vermissing van de tas van K/Z . Door de plv. Secre-
taris-Generaal van het Departement van Defensie ( ?) is direct
een commissie van onderzoek benoemd, bestaande uit een Luitenant ter Zee
en een Adjudant Onderofficier. Nadat de tas teruggevonden was, heeft men
vingerafdrukken genomen en daarbij teruggewerkt naar alle (26) mensen
die met deze zaak te maken hebben gehad. Er blijkt geen enkele niet te
identificeren vingerafdruk op tas of stukken te zijn aangetroffen. Dit is
een aanwijzing, maar geen bewijs dat de tas niet in verkeerde handen is
geweest. Verder is een aantal (12) mensen gehoord, die de tas in de tijd
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dat hij weg geweest is, officieel gezien hebben. De scholier blijkt een
17-jarige leerling te zijn van de 5e klas Gymnasium, die tevens voor zijn
vader moest waarnemen, die een tandtechnisch laboratorium heeft. Het is
dus begrijpelijk dat de jongen het bestaan van de tas is vergeten

PH.BVD zal het rapport gaarne ter inzage ontvangen.

H.KA heeft via KA2 en Mr. van Justitie vernomen, dat Minister
Beerman op de grensbewaking een miljoen wil besparen, hetgeen dan ter be-
schikking zou komen voor de Kinderbescherming. De sterkte aan de Zuidgrens
van de Marechaussee moet tot 50$ worden teruggebracht en ook aan de Oost-
grens wil men tot vermindering overgaan. Wij zullen door Justitie er bij
worden gehaald oo ten behoeve van de door de heer op te stellen
nota inlichtingen te geven over de taak van de Qrensveiligheidsdienst.
Men spreekt er over, dat de Marechaussee altijd schermt met de taak die
zij aan de grens hebben en die dus een sterktevermindering niet toelaat,
namelijk de "militaire grensbewaking11, een overblijfsel uit de boedel van
voor de oorlog, het eigenlijke QS3«

^ maart 1961.



OCHTENDBESPREKING op maandag 6 maart 1961

Aanwezig: P^VD _ Ĥ ttf - Ojtf - HyŜ - IJXĴ I ĝ - KB/G - K?A -

Afwezig t

H.D overhandigt H.C een bericht uit de Haagse Courant van 4 maart 19611
waarin een artikel uit het Duitse geillustreerde blad REVUE gedeelte-
lijk is overgenomen.
In januari van dit jaar is de arrestatie door de Duitse contra-spionage
verricht van de Duitse marine officier Walter KRENZ, die enkele maanden
in Hengelo beeft gewoond, waar hi3 bij Holland Signaal werd opgeleid in
de bediening van geheime vuurleidingapparatuur. Krenz heeft de gegevens
omtrent deze apparatuur daarha in Duitsland doorgegeven aan zijn oorlogs-
kameraad Erich SOMMER, die werkzaam was voor een Oost-Europese inlich-
tingendienst. Walter Krenz zit in de gevangenis in Karlsruhe.

6 maart 1961.

De ochtendbespreking zal dinsdag 7 maart om 09*13 uur aanvangen.



OCHTEHDBESPKEKING op dinsdag 7 maart 1961

Aanwezig:

Afwezig :

PH,BVD deelt mede, dat hij weet dat Majoor zv/aar aan
het denken is. De Marechaussee is niet boos, maar wel verdrietig.

is intussen met een vrij druilerig verhaal bij H.C geweest.

H.B deelt mede, dat Paul de Qroot nu een zeer felle aanval in het open-
baar heeft gedaan op de P.S.P. en daarmee opnieuw de kloof tussen C.P.N*
en P.S.P. heeft vergroot.

H.D vraagt hoe de ideJen zijn over de instelling van PITGWASH, dit in ver-
band met het feit, dat van de chef research Euratom, de Fransman ,
is vastgesteld dat hij voor Frankrijk de Pugwash conferentie heeft bijge-
woond.
KB/G weet, dat de Nederlandse professoren die lid zijn van het Pugwash-
comitS door oprechte wetenschappelijke motieven gedreven worden, maar
zich onmiddellijk zullen terugtrekken als blijkt dat er lets mis is.
KB/G ziet er een wat fellere VWO van het jaar 1951 in. Wat betreft de
Russen, gelooft KB/G dat zij de Pugwash in de schoot geworpen krijgen en
zich dit nog niet geheel realiseren, getuige het feit dat zij op de
Pugwash conferentie in Moskou kennelijk van nrLnuut tot minuut hun lijn

- bepaalden -
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bepaalden.
KB/G heeft e§n exemplaar van de documenten van deze conferentie die hij
heeft binnengekregen, aan Dres gezonden, het andere aan B en stelt voor
dat C de exemplaren van D krijgt, waarna caseofficers van de drie afde-
lingen zich. over de zaak kunnen buigen.
H.B betoogt, dat in geen enkel opzicht sprake is van een communistische
zaak, xnaar een zaak die geboren is uit een wetenschappelijke verontrus-
ting over de gevaren van de atoombewapening en de moderne oorlog, die in
het algemeen het meest aanspreken bij links intellectuelen.
Aan de Pugwash nemen echter behalve laatstgenoemde groep ook mensen van
het midden deel, die zich op wetenschappelijke wijze willen bezighoudsn
met de vraag: hoe kan een oorlog voorkomen worden.
Het is vrijwel uitgesloten, dat de Russen de zaak hebben georganiseerd,
bovendien zijn er teveel vogels van diverse pluimage in de Pugwash te
vinden dan dat de Russen zich hierin helemaal op nun gemak zouden voelen.
Aan de andere kant kunnen de plannen van Pugwash het Westen in verlegen-
heid brengen. H.B noemt als voorbeeld het onderzoek naar de "pressure
groups" in de V.S., die de ontwapening beletten. Met een analyse en in de
Jg£enbaarheid brenging hiervan zouden de Sowjets ongetwijfeld hun voordeel
doen, omdat een dergelijk onderzoek natuurlijk altijd eenzijdig is, daar
zijzelf het niet zullen toestaan. De kans dat de Pugwash een goede recru-
teringsgrond wordt, is volgens H.B niet denkbeeldig.
H.D recapitulerende, begrijpt dat t.a.v. de Pugwash dus sprake is van
een "spontane generatie" bij lieden die openstaan voor ideeen uit het
Oosten en zitten te pionieren op een terrein, waarbij de Russen bijzonder
belang hebben.

H.B tenslotte kan zich voorstellen, dat Ghroestsjov de Pugwash liever als
politiek instituut ziet bestaan, dan dat hij er in gaat opereren of mani-
puleren.

H.KA was gisteren met H.AZ op het departement om te spreken over de jaar-
lijkse proiaotie-voorstellen. Men bleek nog steeds een geheel verkeerde
voorstelling te hebben van de afdeling ACD, die volsens de heren een afde-
ling Post- en Archiefzaken was, waarvan aan het hoofd iemand zou moeten
staan met een ranR van ten hoogste coamieo* H.KA heeft toegezegd, dat wij
opnieuw een beschrijving zullen geven van de werkzaamheden van ACD. De
promotievoorstellen worden er niet door tegengehouden, wel het perspectief
dat wij getracht hebben erin te brengen, aldus H.KA.

7 maart 196l»
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Aanweeigi

lifwesig i H«ByD-
i3̂ ^̂ f̂f̂ "**

H*EA. doet mededeling ran het OTerlijden ran de heer ran EJ«
De heer la o2 jaar oud geworden*

KB/H deelt mede, dat er een aogalijkheid bestaat op *«n staking in d« hont-
hav«n in Amsterdam. Dit batreft een teehniache kwestie.

H»B koat aan de hand ran een B-rapport terug op het Daohata Coaite, waarroor
de heer de Minister President heeft benaderd in verband met de
oprichting van een patronage-comiti voor de Nederlandse afdeling van het
Internationale Dachau Comiti Zij willen
eich nu tot Prins Bernhard en o«a* de Voorzittera van Eerate en Tweede Kamer
wenden.
OVJ dealt deagerraagd mede, dat H.BVD professor De Quay heeft medegedeeld
hoe het Nationale Dachau Comiti in elkaar sit. Professor De Quay sou nagaan
of de bevering Tan t dat Premier en Eardinaal
medewerking hadden toagezegd, op waarheid berust. Zo ja» dan kan professor
De Quay sijn toesegging gestand doent 20 nee, dan sou hij sich terugtrek-
ken.
Het is duidelijk dat een poging gedaan wordt om het Internationale Dachau
Comite, dat een mantelorganisatie is, dm te krijgen, aldus H.B. In het
Rationale Dachau Coait& hebben de eommunisten al geen kans meer en H.B
somt namen op Tan te goeder naam en faam bekend staande Hederlanders* Mooht
de poging om het Internationale Comitfc uit eommunistische handen te krijgen
lukken, dan sou dit een groot succes zijn. Dachau ligt in de Duitse Bonds-
republiek, hetgeen de saak TereenToudigt*
In Terband met een eventueel ophanden zijnde benadering Tan de KamerToor-
zitters voor het ere-comiti en Prins Bernhard voor het beschermheersehap,
vraagt H»B nu, of wij een en ander moeten gadeslaan of ons ermee moeten
bemoeien.

- Op Traag -
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Op rraag van PH.BVD zegt KB/ft, dat wij gevoegelijk konnen aannemen, dat
self slch van de werkelijke situatie van het eomite in het verle-

deu en thane terdege bewust is, daar hij zich er tevoren ran verzekerd heeft
dat hij g«en at«un rerleende aan een eoamunistiBche aantelorganiaati*.
Afgeaproken wordt, dat OVJ d« beer niettaain nader op de hoogte
sal brengen ran onze wetensehap over het Dachau Conite* OVJ sal hiertoe
tevoren contact opnemen met H.B«
Terder sullen wij Minister Toxopeue inlichten, zodat hij Tan antwoord kan
dienen in geral men zich tot hem wendt, bijToorbeeld van de zijde van het
Parlement»

H.D heeft gisteren met Buitenlandse Zaken gesproken over Dr.. •
Diens Pugwaah instelling bleek enigermate bekend te zijn. Dr. blijkt
in de oorlog in Los Alamos te hebben gewerkt en het is dus goed mogelijk,
dat hij gedreven door persoonlijke, emotionele, motieveu zich bij de
Pugwaah heeft aangesloten. Dr. schijnt verder professor van
de Staatsmijnen te kennen, die in dezelfde hoek sou zitten.

8 maart 1961.
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- HpXC - OW'- T&° - K«C - Erff - W/S - %£/*- EjyfcR
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Aanwezig:
Afwezig i

Van juffrouw la een brief van d« Ministers Tan Buitenlandse Zaken en
Eoonomische Zaken aan de Ministerraad binnengekomen, handelende orer de kwes-
tie van de geheimhouding van octrooiaanvragen Tan het R.C.N. verband houdende
met het UC project. Door Minister Luna als eerste ondergetekende wordt naar
Toren gebracht, dat indien wij ertoe zouden besluiten niet tot geheimhouding
over te gaan, de Duitse Bonds Republiek en de V.S., waar de project en geheim
zijn verklaard, aan once goede trouw zouden konnen twijfelen* Minister de
Poua kan zich met hetgeen Minister Luns betoogt, geheel verenigen.
De brief wordt aan ons toegestuurd met rerzoek om commentaar en PH.BVD en
H.EA zijn Tan mening, dat deze zaak over ons heen gaat en wij er niets mee te
maken hebben* PH.BVD Traagt zich overigens af , of Minister Luns zich niet met
zaken Tan Defensie bemoeit*
H*D, die er aan herinnert, dat hij Fock reeds oaanden geleden heeft laten
weten, dat in Hederland in de atoomhoek geen zaken zijn, die uit oogpunt Tan
Defensie geheim gehouden moeten worden, merkt op, dat als de geheimhouding
een feit wordt, er geen octrooi no dig is* De geheime oetrooien zijn ervoor
iemand te beletten iets uit te vinden Tan Defensie zaken, dat Tan bijzonder
belang kan zijn* In dit geTal echter, waar een door de regering betaalde

bezig is, behoeft Defensie niet te werken met een geheim octrooi,
omdat ze het project eenvoudig tot geheim kunnen verklaren.

H«B: ziet in De Waarheid, dat wij gerust kunnen zijnj onderzoek heeft uitge-
wezen, dat bij het verongelukken Tan de Hugo de Groot geen sabotage in het
apel is geweest
E.D neemt aan, dat dit bericht uit de hoek Tan komt,

H,B leeet uit de New York Times een bericht Toor, waarin een uitspraak Tan
het Supreme Court over mechanische afluistermiddelen wordt gegeven, en wels
"a listening device is illegal". Er wordt een vrij uitvoerige beschrijTing
gegeven Tan het systeem over de spike microphone en H«B maakt zieh ongerust
dat, moeht Paul de Groot dit onder ogen krijgen, hij weer de zenuwen zal
krijgen*
EB/G en KB/N delen mede, dat het systeem van de spike microphone geen bij-
zonder goed procedt is en allerminst nieuw. Het is in de handel Terkrijgbaar*

H.B deelt mede, dat het Toornemen bestaat in de kringen Tan Verenigd Verzet
een rechtszaak aanhangig te maken tegen de P.T.T. in Terband met het weige-
ren Tan de verzending van de Globke briefkaarten
Op grond van art. 60 Tan het Postverdrag is duidelijk, dat het Verenigd
Verzet geen voet aan de grond zal krijgen* Mogelijk is het him dus alleen om
de publieiteit rondom de rechtszaak te doen*

E.D deelt
mede, dat t.a.v. de bantering van de beveiliging bij Euratom, de

B.V.D. is aangewezen als het staatsorgaan, waar sij mee te maken hebben*

PH.BVD Terzoekt om toezending Tan de formulering Tan hetgeen H.D zegt en die
is vaatgelegd in de correspondentie*

9 maart 1961.



OCHTENDBESPEEKIUa op Trijdag 10 Mart 1961 "

Aanweeig: HU*TO -J&gf- QjW-

Afwezig t

E«B heeft gieterenaTond gelezen, dat eea 5-tal economen ait h«t Westen een
entmoeting in Oost-Duitsland hebben gehad met 5 Oost-blok «conomen.
Doel Tan de ontaoetiag was zich t« beraden op de eoonomiache gevolgen Tan
««n ontwapeniag an na afloop is een geaeenschappalijk coaaunique b*k«nd g«-
maakt, dat noeh in het Costen, noctx in a«t Westen »rnstig« veretoringen
Tan de economie, ale gevolg Tan het uitvallen Tan de bewapeningeinduBtrie,
hoeTen te worden geTreesd*
Het gaat hier OB een ontmoetlng Tan bonafide figuren (TOOP Nederland profea-
Bor )4 die de communisten gewoon hua gang hebben latea gaan* Het
merkwaardige Tan de uitspraak IB, dat hiermede in feite een propaganda-
thema Tan de Itassen Bonder meer wordt getorpedeerd, namelijk dat het Westen
niet kan ontwapenen, oadat dit een Tolledige ineeastortiag tot geTolg BOU
hebben* Blijkbaar acht men de ontmoeting uit propagandistisch oogpunt be-
sien Tan grotere waarde dan het hierboTengenoemde thema, dat oTerigens vel-
iswaar door de communisten is bedacht, maar waarmee ook Teel mensen uit het
WesterBe kamp instemden.
Men siet hierin weer eea beTestigiag Tan het feit dat de zaak niet meer
tegen te houdea, op drift is geraakt en door Chroestsjov niet meer tegen-
gehonden kan worden*

H»B Testigt Terder de aandaeht op de arreatatie Tan twee spionaea in
ilbanie, die Toor de Ruseen zouden hebben gewerkt, gepaard gaande met her-
aieuwde anti-ChroestsjoT maatregelen.

- PH.BVD -
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PH.BVD vraagt of er zaken sijn voor Dr. , waar hij vanochtend been
gaat.
H.D sou graag willen weten, waarom juffrouw bij PH.BVD is komen
praten over een stuk van het Security Committee, handelende over de toegang
tot gerubrieeerde wetensohap door parlementariers*
H»C an H»D setten ulteen, dat er een lange strijd tuseen het departement
en ene la gevoerd over de behandellng ran de stukken ran het Security
Committee. Wij ontrangen de stukken, maar hebben nlet kunnen tegenhouden
dat de Minister een Informatieoopie kreeg. De heer is tege-
ffloet gekomen aan onze claimt dat wij deze saken self behandelen, waar hij
nu ook wel de wenselijkheid Tan inziet, daar het hem anders over het hoofd
sou sijn gelopen*

H.KA vestigt de aandacht op het berieht in pers en radio, dat de Republiek
Indonesia geen genoegen neemt met de behartiging ran de Nederlandse belan-
gen door Engeland en dat voortaan deze belangen niet meer behartigd sullen
worden*
Indonesie heeft ook de T.A-R. verzocht haar bemoeienlssen te harer behoeve
In Hederland te staken*

10 maart 196l«



OCHTENDBESPHBXINa op zaterdag 11 aaart 1961

Aanwazigt

Afwazig I H»jHaf - H*jg/(sH

Motul«a glat«r>a;

H»a heratelt hetgaen hij giataren zai an daalt mada dat da ontaoatlng van
da econoaan niat in Oost~Duitalandt maar in Kial haaft plaatagarondan*
Tardar zai da laatate zin ran daza passage als Tolgt varandard wordan:
"Man ziat hierin wear aan bavaatiging van hat fait dat da saak op drift ia
garaakt, hatgaan ChroaatajoT roor grota problaaan atalt".

KB/N Barkt nog naar aanlaiding ran zijn dagataat op, dat da aehtargroad Tan
da bazwaran Tan hat Centrum tagan net eigannachtig optradan Tan
ia, dat zij bang zijn dat da S.W.P. of da ouda E.V«C. langa zijwegan con-
tact zullan aaken met hat boitanland* BoTendien willan zij ar lets aan Ter-
dianan*

11 aaart 1961.



OCHTENDBESPHEKING op maandag 13 aaart 19&1

lanwezig: PB>Blb - H^DT - <prf - H^e •

Afwezig t

Haar aanleiding Tan de KB/N dagstaat (het plam OBI la het april nuaaer ran
het Centrumblad een kaart Tan Nederland af te drukken, waarop raketbaaes zijn
aangegeven) Traagt H.D of wij de ailitairen niet Tan dit roorneaen in kennis
aoeten atellen*
Men komt te spreken oTer het strafbaarheidsaspect Tan de geplande publieatie,
Terder OTer het felt dat in Heues Dentschland ook een dergelijke opstelling
heeft gestaan t.a.T. West-Duitsland
KB/H is nog bezig na te gaan hoe de ooaaunisten aan de wetenechap koaen; hea
is bekend dat zij o.a. uitgaan Tan publicaties in De Waarheid*
PH»BVH Traagt zieh af of de ailitairen hun geheiaen wel goed genoeg bewaken,
waarop H»D betoogt dat ook Troeger al aan. de orde is geweest dat als aen een
project geheia wil Terklaren, aen sich tevoren goed aoet oTertuigen dat het
eok werkelijk geheia gehouden kan worden* Bij Tliegrelden ligt in Kederland
de saak seer aoeilijk. In het geval Tan raketbaaes sijn alleen de lanoeer-
plaatsen ceer duidelijk als codanig kenbaar, niet echter de opslagplaatsen

Us de geheiahoudixig toeh niet te Terweeenlijkea is, aldus H.C, laten wij de
ailitairen dan aanraden er een propagandapunt t.a.T* de steeds aterker wor-
dende defensie Tan het Westen uit te slaan.
Voor inbeslagneaing Tan het blad of Toor een strafeaak souden de eoamunistea
ens aaar al te dankbaar »ijn.
Afgesproken wordt, dat de ailitairen (] ) Tia E (BCP) zollen worden ge-
waarschuwd*

H*D Traagt of het wenselijk zou zijn oa aet de JKARID tot een OTereenkoast te
koaen t.a.v, de respeetieTelijke taken, in de geest Tan het etatuut MID-BVD.
Ha discussie besluit aen eerst eens af te wachten hoe het traetaat aet de
MID werkt. Dan zou eerst de^LUID aan de beurt koaen, die al een klein jaar
~het statuut aet de MID ter bestndering in hun besit hebben
Pas als de wenselijkheid en het nut Tan een dergelijk traetaat Toldoende ge-
bleken is, zouden wij de Marid, waaraee wij nooit enige aoeilijkheden hebben
gehad, kunnen verzoeken zich aan te passen bij de tractaten, die de Terhou-
ding Tan BVD aet de twee andere ailitaire diensten regelen.
PH.BVD heeft Tandaag een gesprek aet Kolonel op diens Terzoek en
weet nog niet waaroTer.
H.BbTertelt, dat wij gepolst zijn t»a»T. een bezoek Tan de C.I.-detachementen
aan de BVD en dat hij de heren in prineipe welkoa heeft geheten, aaar ge-
Traagd heeft het niet te overhaast te doen plaatsTinden. Mogelijk wil
daaroTer spreken*

PH»BVTt koat terug op hetgeen H.D 3 aaart j»l» aededeelde orer de kweatie Tan
de koerierszendingen Tan Buitenlandse Zaken en het feit dat Dr. aet

• een -
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een naderhand toegevoegde zin de bedoeling van de brief aan Buitenlandae
Zaken heeft getorpedeerd.
PH.BVD aeaoreert dat de BVD Tan Binnenlandae Zaken het betreffende briefje*
waarin staat dat de Minister Tan Binnenlandae Zaken het in beginael aet
het Toorstel Tan Buitenlandae Zaken eens is, Toor aede~paraaf heeft ontran-
gen. Wij hebben deze paraaf gegeven, waarna Dr. een zin aan de brief
heeft toegevoegd, naaelijk dat Buitenlandae Zaken eeret aoeat aaatonen dat
de voorgestelde verandering noodzakelijk waa. Zoala ook H.D op 3 aaart jl.
reeda Tertelde, ia Buitenlandae Zaken zeer gebelgd OTer dit antvoord.
PH.BVD heeft giateren tegen de heer gezegd dat hij niet de bodea
uit onze concepten aoeat halen, sender ona erin te kennen. Dr. bleek
het atuk, waarop de brief Tan Httitenlandae Zaken waa gebaaeerd, niet te ken-
nen en Tond dat Buitenlandae Zaken dat had aoeten Ternelden. PH.BTD had bier-
op geantwoord, dat Tanzelfaprekend Buitenlandae Zaken aanneemt dat dat atuk
bekend ia - en dat het op de wag Tan juffrouw had gelegen het in het
ontkennende geTal op te vragen* Dr. waa eehter Tan mening dat de
BVD het concept krijgende, het atuk had aoeten bijToegen Toor achtergrond-
kennia. Toen PH.BVD zei Tan vening te zijn geweeat dat het departeaent de
aangelegenheid ale een foraaliteit son beachouwen, aprak Dr. dit
tegen s hier werd iamera teruggekoaen op een bealiaaing Tan de MinMerraad.
Dr. bleef erbij, dat Buitenlandae Zaken of BVD de bedoeling had «oe-
ten toelichten en Tond niet dat het op de weg Tan juffrouw lag het
atuk erbij te Tragen.
Wat betreft de bodea uit de brief halen, zei Dr. , dat dit een kweatie
Tan redactie waa. Eet MOeat aogelijk mijn de redactie Tan een brief te Ter-
anderen.
PH.BVD aerkt hier naar aanleiding ran de eritiek uit de Tergadering t.a.T*
Dr. op, dat het hier niet een brief Tan de BVD betreft, aaar eea
brief Tan de Minister Tan Binnenlandae Zaken. Ala de heer het er
eehter niet mee eena ia, kan hij het terugaturen, aaar zonder onze voorken-
nia wijzigingen aanbrengen, ia Toor ona onaanTaardbaar. PH.BVD Tindt dit dan
ook een verrelend aymptoo*.
OTJ hoopt, dat Dr. ieaand blijkt te zijn, die weliawaar zijn fout
niet wil erkennen, aaar zich nietteain voor herhaling Tan dergelijke inciden-
ten zal hoeden. OVJ raadt PH.BVD dan ook aan aet Terdere actie te waehten,
of zich weer een dergelijk geTal voordoet.
H.D deelt aede, dat wij de zaak bij Buitenlandae Zaken even hebben tegenge~
houden, aaar haar nu due zullen laten doorgaan.

13 aaart 1961.



OCHTENDBESPRHINQ op dinsdag 14 aaart 1961

lanwezigt Ĥ iOC - O)f<f - ̂ - BX"- B>tf - ̂B/fi -
Af wezig i

H»D Traagt naar aanleiding Tan de KB/N dagstaat of ooit beTestiging ver-
kregen is Tan de herkoast Tan het eerste pamflet*
H.B Traagt H.D dit bij BBL te willen Terifieren.
KB/N eegt toe te sullen eien of wij op een nog geriehter aanier kunnen na-
gaan wii Tan de Italiaanse arbeidera partijlid aijn.
H.D Terklaart desgeTraagd dat D de bedrijTen naloopt OB te cien hoe de
Italiaanse arbeiders geplaatst »ijn. Dit blijkt erg uit elkaar te lopen*
Over het algemeen is er op de bedrijTen «aar veinig soesah met de Italia-
nen*

ff.C Testigt er de aandacht op, dat de tweede en laatste afleTering Tan
het rerhaal Tan SKIRNOV eirculeert. Bet is nog belachelijker en Tager dan
het eerste*

H.B leest uit De Waarheid een bericht Toer OTer de Heitse Peel, waar in
Venray een samenkomst heeft plaatsgeTonden Tan hoogwaardigheidsbekleders
Tan Defensie, Landbouw, 0*K* en W,, de Coaaissaris Tan de Eoningin in de

- ProTineie -
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ProTineie Liaburg en de Burgeaeester* Men Traagt zich af of het hler gaat
oa de besteaaing ran de Heitse Peel roor de opslag van Atooawapens.
H,B Testigt er daarom de aandaeht op, oadat gisteren dergelijke Waarheid-
publieaties ter aprake zijn gekomen ale oitgangspunt Toor een samenhangend
OTerzicht t.a.v. de verraardiging waarran de atrafbaarheid aan de orde
kwaa. H,B atelt zich TOor, dat De Waarheid in het onderharige geval een ver-
slaggerer naar de Heitse Peel •tnurt, die erentueel uitvindt dat het ter-
rein ter bestearning ran Defensie is gekomen, waarna de oonclusie rrij een-
Tondig wordt.
H»D Tertelt naar aanleiding Tan zijn geaprek ran gisteren dat DOB/H in een
gesprek vet de LUID heeft gehoord dat de coaaandanten van Tliegbaaes op-
dracht hebben geen enkel coaaentaar te geven op rragen of al dan niet atooa-
wapens op KLU, objecten zijn opgealagen. Deze order is uitgevaardigd nadat
iemand die zich eaployi ran de Leeuwarder Courant noeade, de vliegbasis
Leeuwarden heeft opgebeld net deze vraag, aaar de Terbinding verbrak toen
de telefonist hem met de coaaandant Terbond. Naar aanleiding ran dit rerhaal
koat H.D er nogaaals op terog dat wij z.i. de LUID ran dergelijke, kraehtens
ens charter alleen roor ons toegankeli jke, wetenschap op de hoogte moeten
etellen.
H.B heeft alleen eontact net de Landaaeht en Traagt zich af of het de aoeite
waard is dit nit te breiden tot de Lnchtoacht* Hier doorheen speelt de kwea-
tie Tan de C«I*-detachementen vaaroTer giateren ook gesproken is* Bet is
H,B naaelijk gebleken dat er op de inforaatiebladen Toor de C.I.-detacheaen-
ten neer details worden gegeven dan hea persoonlijk nodig lijkt. H»B heeft
een dergelijk blad laten opTragen en wil Bet de Dienstleiding bespreken wat
hieraan gedaan aoet worden. Dit sal wel niet Teel kunnen zijn, oadat beper-
king bepaalde aensen brodeloos zou aaken, hetgeen de saaenwerking weer niet
ten goede sou koaen*
H»D wil in dit Ter band aededelen dat hi j DOB/H heeft ge-rraagd zich aet BCP
in Terbinding te willen stellen oadat bij D ook plannen bestaan de aenaen
Tan de C*I*»detaehementen bij elkaar te halen Toor een korte KO-curaua.
H«B gelooft inderdaad dat het Terstandig is hier een kort gesprek tnssen
B en D te organiseren* H*B staat wat gereserTeerd tegenoTer de toenaderinga-
pogingen Tan de C»I»*»detacheaenten^ oadat hij geTraag Toorziet - wil hen
echter niet al te zeer bruaqueren*
H,D wijst er op, dat wat D betreft de LUID niet OB Beer inforaatie koat,
aa«r alleen een zaak als door hea genoead, in de aandaeht Tan een liaison
aanbeTeelt* H,D gelooft niet, dat er Toorlopig aanleiding is Toor H.B oa de
liaison tot de LUID uit te breiden - D kan Toorlopig de verzoeken Tan de
LUID effectueren. H.D wil alleen aaar even signaleren, dat als B zegt nooit
eontact aet de Luid te hebben, dit zich aisschien als een lacune zal doen
blijken.
In de hierop Tolgende discnssie spreekt H.EA. als sijn aening ait dat B Toor-
lopig geen contact aet de Luid aoet entaaeren. Contra spionage-zakea kan C
ter attentie Tan de Luchtaacht brengen en Terder heeft D het lopende con-
tact. Verder krijgt de Luchtaacht ons maandoverzicht en alle schriftelijke
rapportage die ook naar de MID gaat*
KB/G Traagt of DRES niet iets ait te dragen heeft Tan hetgeen hij bij het
Defensie Studie Centrua heeft opgestoken. KB/0 aeende begrepen te hebben dat
de trend Tan de cursus was dat de atrijd in het luchtruia boTen alles belang-
rijk wordt. Als dat zo zou zijn zouden wij aisschien ons werk daaraan aoeten
aanpassen en inderdaad de Luid aeer aandaeht aoeten geven.

H.B ziet in de courant, dat is OTerleden.

- H.B ziet -



H,B ziet de naaen Tan professor , Pater en Pater
In verband met de Vredesaars ran het Japans* eoaiti tegen de Atooabewape-
ning« Daar aeer en aeer aensen van het aidden zich aanslulten in het kader
Tan anti atooaboa activiteiten (Pugwash) , kunnen wij
hier dus niets tegen doen. Het is overigens een ontwikkeling die te denken
geeft. H.B is van plan oa t.b.v. Fonteyn en onze Minister een opstellinkje
te laten aaken ran anti-atooaboa en Tredesaanifestaties die rondoa Pasen
in Nederland zullen plaatavinden, aet Teraelding ran de achtergrond van de
organiserende eoaite's*

aaart 1961.
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Aanwezigt PB..BW -

Afwezig t

Hotulen gisteren:

H.B wijst er op dat, toen hij gisteren sprak over de toenaderingapogingen ran
C»I»-detachementen, hij de C«I*-detacheaenten Tan de Luchtaacht bedoelde,
waaraee hij liever geen contact wilde aanknopen.

KB/Q kondigt een dagstaat aan over

H.B aignaleert twee artikelen van de hand Tan eea Tan de Poolse partij
philosofen, , waarin hij achrijft dat het coaaunisae de strijd oa de
geest Tan het aenselijke individu Terliest. Hij wijst er op, dat de eoaau-
nistische denkwijze een belangrijke greep aan het verliezen is tegenoTer de
idealiatiache opponenten en wijat Terder op de fundaaentele Teranderingen
die in het communistische denken tot stand cijn gekomen*
Daar dit een offioiele en dus goedgekeurde opinie is, is het een interesaant
Terachijnsel en het staat ale zodanig in sterke tegenatelling net beweringen
Tan het Duitse blad Der Spiegel, dat de artikelen Tan Crankshaw ziet ala een
in scene-zetting door Chinezen en Rusaen gezamenlijk. De Engelsen dachten
namelijk alia te zijn t.a.v. de publicatie Tan Crankshaw

en hebben de suggestie gedaan dat er in
Oost-Europa een lek was, hieraan toevoegende dat zij Termoedena hadden dat
de Raasen het opzettelijk hadden laten uitlekken* De Christian Science
Monitor achrijft nu dat het duidelijk is dat wij te aaken hebben aet een op-
Bet Tan Peking/Hoakou om het Westen in de luren te leggen en ale aen de wer-
kelijke achtergrond weet, is het wel duidelijk dat aen bewijat wat aen wil
geloTen, aldua H.B, hetgeen ook blijkt ait de kinderlijke argaaentatie en
weerleggingen*
KB/H aerkt op dat ala 5 jaar geleden een dergelijk artikel geachreTen sou
zijn, wij gezegd zouden hebbeni "dat is zeer goed aogelijk. Dat blad be-
achikt blijkbaar over goede inforaatiea1**

Op Traag Tan H.D deelt PH»BVD aede, dat hij een telefoongesprek heeft ge-
Toerd aet de heer OTer de ambtenaar Tan Econoaische Zaken die
Tertrouwelijk gerubrieeerde stukken Tan de BEB aan een public relation*
bureau heeft verkocht
PH.BVD had hea geTraagd waaroa deze zaak ons niet is geaeld* De heer

zei niet begrepen te hebben dat dit de bedoeling was, waarop PH.BVD
heeft betoogd dat waar wij bij Sconoaiache Zaken het neaen Tan beTeiliginga-
aaatregelen beTorderen, het toeh logisch is dat wij Tan een lek op de

- heogte -
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hoogte geeteld willen worden. De heer rerzocht PH.BYD de heer
geen schuld aan te wrijren, daar deze in zijn opdraeht had gehandeld.

De heer heeft one aadere aededelingen toegezegd. Justitie heeft
de zaak in onderzoek en de heer deelde mede, dat de betreffen-
de ambtenaar eerrol ontalageu zou worden*
H.D Terwondert zich over het adjectief "eerTol". Zoals PH*BVD mededeelt, wil-
de men de man zijn penaioen niet laten mialopen, hetgeen bij gewoon ontslag
het geval zou zijn.
OVJ meant, dat dan niettemin het penaioen kan worden toegekend, maar dan ala
een gunat.
In dit rerband komt men te spreken over de zaak , waaroTer

yragen heeft gesteld*

PH.BVD rertelt hoe zijn luneh met Kelonel maandag ia Terlopen,
De kolonel begon te zeggen dat de termijn Tan het statuut afloopt en dat
z.i. de zaak uitatekend loopt* PH.BVD aerkteop, dat wij geen klaehten hoor-
den en vroeg of het liaiaonbureau nu beatond, ja of nee
Dat aoeat wel bestaan, want in het etatuut stond dat het er waa, had Kolonel

gezegd. De heren en waren het liaiaonbureau* Kolo-
nel bleek het atatuut niet nodig te vinden. want de zaak liep goed
en er waren geen duidelijke klaehten.
Toen aan de koffie PH.BVD nogmaals over het statuut begon, kwam het hoge
woord er nit, namelijk dat zei geen statuut te wenaen. PH.BVD had be-
toogd, dat hij dit wel wil en dat onze menaen inatructie krijgen zich aan
het statuut te houden.
De Tolgende stap van Kolonel wast "Us je een statunt wil hebben,
moet het heel, andera. Dit statuut gaat erran uit, dat mijn C.I.-detaehemen-
ten nieta betekenen, hetgeen niet waar is".
PH.BVD had hierop gezegd, dat nu hij merkte dat Kolonel het niet
eena ia met het atatuut hij dan graag zou willen weten wat zijn bezwaren wa-
ren. PH.BVD had er op gewezen, dat het atatuut ia opgebouwd op een eoneept
Tan de militairen. Kolonel sal deze kenbaar maken.
Zoals H.C zegt, de houding Tan Kolonel kwam er due op neer, dat het
Tolgena het atatuut goed looptv maar dat het atatuut niet deugt.
H.KA Tindt het een heel nare zaak en H.C Toert aan dat ale de militairen Ter-
Telend willen worden, zij inderdaad op formele gronden zeer Teel kunnen in-
brengen, want in het atatuut komt de B.V.D. ala de eentrale dienat naar TO-
ren, terwijl dit in het KB niet zo wordt Toorgeateld.
KB/N gelooft dat het hier op neer komtt ala er geen atatuut was geweeat,
had de aamenwerking niet gedeugd. De militairen hebben de zaak omgedraadLd en
gezegd, de aamenwerking ia zo goed dat wij het beat zonder atatnut kunnen
doen.
H.KA. herinnert er aan, dat de KID op grond Tan dit atatuut nun iaatructieas
sjan de C.I.-detachementen moeaten wijzigen. Dit zal moeten gebeuren ala het
protfjaar Toorbij ia, aldua H.D. Kolonel ; zal dus zijn bezwaren ken-
baar moeten maken bij de Chef Staf en die zal ze nooit aanTaarden, waat hij
was maar al te blij dat het "minder fataoenlijke" Tan het inliohtingenwerk
aan de B.Y.D. ten deel waa geTallen.
Hen spreekt eroTer, dat ook in het afgelopen jaar in Teraehilleade geTallen
ia geoonatateerd, dat de militairen zich niet helemaal hebben gehouden aan
de afspraak Tan biunea de hekken Tan de kazerne, maar KB/H betoogt dat ala
wij de militairen nog verder naar aehteren drukken, de geest Tan sanenwer-
king hier al te zeer onder zal lijden.
KB/3 daarentegen betoogt, dat zij gebruik maken Tan deze onze geest Tan
aamenwerking Toor hun eigen doeleinden.

- KE/R gelooft -
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KB/H gelooft, dat «r geen enkele instantie te Tinden is die zich absoluut
binnen zijn grenzen houdt en dit geldt roor de C*I*-detacheaenten erengoed
ale Toor de I.D.'s.
H«C wijst er op dat de C*I.-detacheaenten bestaan uit burgers die zijn op-
geleid oa het werk Tan de B.V.D. te doen, aaar H.B gelooft, dat zij ook in
de ailitaire sfeer allerlei zaken te doen hebben en is het Bet KB/H eensv
dat als wij dez« wag opgaan wij wel »et iedereen ruzie kunnen maken. Wij be-
yinden ens in zo*n sterke pesitie tegenoTer die nensen, dat wij one er
niet toe moeten Terlagen iedere dag weer "boe" tegen ze te zeggen*
H*D merkt op dat als het statunt wordt rerlengd, dit voor ons aanleiding
zal zijrx te zeggen, dat wij graag zullen rerneaen dat de instrueties aan de
C«I.-detaehementen worden herzien*
PH.BVD heeft ook nog gezegd, dat hij er niets roor Toelde dat een aan van
de MID bij one in het gebouw kwam zitten, maar dat hij wel een liaison wilde.
E^B weet dat inderdaad en hiervoor zijn aangewezen, aaar
dat laatstgenoeade ziek is geweest*
KB/9 herinnert er aan dat nu is gezegd dat bij ens op de B*V.D«
aoet koaen Bitten en dat «ij ook bij de BID iemand wil-
len neerzetten

FH»BYB Termeldt, dat Iff»D en hij met Minister Toxopeus, Dr» en
Mr.Mijnlieff hebben gesproken over de provineiale security
Be Minister zal, yoorzien Tan een notaatje, de zaak als agendapunt opbrengen
bij een Tergadering op 23 aaart Tan de Cooaissarissen der Kbningin*

15 aaart 1961*
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AanwezigJ PH**$D - E^xf- Vpf'- R/f - E/4 - Ejf- KB/̂ "-

Afwezig :

PH.BVD heeft Tan Adairaal Kiet gehoord, dat Kolontl hem heeft inge-
licht naar aanleiding Tan het gesprek orer h«t_atatuut (notulen giateren).
De kolonel had gezegd, dat het statuut nooit werd toegepaat, aldua Admiraal
Kiet. Verder had gezegd, dat hij er principieel tegen was en hij
niets voelde voor verlenging van dit statuut*
Admiraal Kist was hier nogal Terontwaardigd over en voelt er dan ook niets
Toor om weer de oude kant op te gaan na een aoeizame voorbereiding van 10
jaar.

H,B leest In De Waarheid dat in mei a*s* in Oslo een wereldtfonferentie tegen
de Terspreiding van kernwapens zal worden gehouden onder voorzitterschap
van de Amerikaanse Sobel prijewinnaar professor Linus Pauling* Op de lijst
Tan ondertekenaars komen o»a. de Nederlandse professoren Zernike, Hinnaert,
Slater en Westenbrink Toor. De nanen Tan de Ruasisehe ondertekenaars cijn
o.a. Sedow, Toepolew, Nesmejanew, Tsjerenkow, Semjonow en Kapitsa,
Omdat de fiussen zoTeel topfiguren sturen, Tindt men dit een aanwijzing die
past in het kader oontroTerse Rusland/China*

E.B ziet een artikel in De Waarheid OTer het feit dat de Bijkspolitie in
Tolle wapenuitrusting oefent tegen stakera. De Chef Staf Tan de algemene
inspeetie der Rijkspolitie te Den Haag maakte de slechte opmerking dat dit
soort oefeningen onder meer het geTolg was Tan de massale stakingen in Bel-
gie. De chef de bureau Tan het district Den Haag had geen mededelingen ge-
daan*

H*B leest in De Tolkskrant dat de Cubaanse diplomaten in Den Haag gebroken
hebben met het regime Tan Fidel Castro* De ambassadeur zal geen politiek
asyl Tragen. Eij hoopt elders een baan als wiskundeleraar te krijgen*

H.B heeft een informa-Uine Toorbespreking gehad met Qeneraal orer het
communistisehe geTaar in buitengewone omstandigheden. H,B heeft een prognose
gegeTen, waar zich nogal gelukkig mee toonde*
H,B had aan fpzegd dat er niet te rekenen Tiel op een eommuniatische
ondergrondse, seker niet als de arrestaties Tlot verlopen, en waarTOor naar
hlj meende een goede regeling is getroffen* De uitToering en bewaking Talt
buiten het gezichtspunt Tan H.B.
Op Traag Tan H.D of de heer Mijnlieff niet bij dit gesprek aanwezig had be-
horen te zijn, is de vergadering Tan mening dat het een informatief gesprek
was t,b,v, de bespreking, welke met Juatitie en Binnenlandse Zaken a.a*
rrijdag zal plaats hebben*

H.B deelt -
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H.B deelt nog mede, dat de taak Tan de heer een adriaerende is en
dat het alleen de bedoeling is on de zaken op gang te krijgen bij Justitie
en Binnenlandse Zaken betreffende de taak van de Politie in buitengewone om-
•tandigheden.

OVJ deelt mede, dat hij een gesprek heeft gehad met de heer
in verband met de oprichting Tan een patronage-comit£

Tan het Internationale Dachau Comite.
OVJ heeft over one standpunt ingelieht*
De heer bleek bereid alle hem ter beschikking staande informaties
aan ons door te geven.

16 maart 196l»



OCHTENDBESPRHOCNQ op aaterdag l8 maart 1961

Aanwezigt

Afwezig t

H»B ziet in de eourant dat H.P.L.WIESSINQ orerieden is* De Volkakrant wijdt
er een behoorlijk artikel aan, terwijl De Waarheid de afvallige in de hoek
met enkele regels afdoet.

H»B brengt Terslag uit Tan aijn tweede bezoek bij Qeneraal : , waarbij
aanwezig waren de heer (Rijkspolitie) ran Justitie en

van 0.0, en V,, omdat Terainderd was* Qeneraal deelde
in het kort de conolusie van E»B Tan de vorige keer
•ede, namelijk dat in de eerste naamd niet te rekenen valt net een coBmunis-
tiache ondergrondse. In verband daarmee stelde de heer Toor ten
eerstet wat noet gedaan worden t.a,v« problematiek de openbare orde betref-
fende en die men niet zonder meer uit de weg kan gaan - waarbij hi3 als Toor-
beeld nan deaonstraties, die een zekere sympathie Tan de berolking zouden
hebben. Ten tweede schetste hij het geval Tan eiTiele personen die op een
of andere manier uit de Sowjet TJnie zouden komen en die contact op zouden
moeten nemen met communisten. H,B had hier gezegd dat daarmee een zekere mate

- Tan -
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ran rekening gehouden moet worden, maar dat hij ook die kane niet al te
groot aansloeg*
Generaal vond rervolgens dat wij niet moesten philosoferen wat de
binnenlandse tegenstander al dan niet zal doen, omdat dit Trijwel geh.ee!
negatief ligt. Wat wij zouden moeten doen is een aantal dingen Tan ona uit
beredeneren, die roor ons ran Beer groot belang zija. Oeneraal legde
^hierbij er de nadruk op dat niet te veel krachten aan de bewaking moeaten
worden Tersnipperd, omdat wij ona dit niet kunnen permitteren. Volgena

ging het rooral draaien om de P.T.T., eok de radio-apparatuur, de
energlebedrijTen (rooral eleetriciteit), Verkeer en laterataat, Spoorwegen
en havena. Hiet echter gewone vegen etc. wegens de Tele mogelijkheden, om
daar op te kunnen uitwijken*
VerTolgens »ei Qeneraal te willen Tooratellen te traohten niet een
aoort achriftelijke regeling uit te werken, omdat daarToor de taak nog te
zweTend is* De heer aignaleerde hier dat de negatieTe con-
elusie Tan H.B t.a.T* de oommuniatlache ondergrondae op grote weeratand bij
de politic had gestuit. zei dan ook dat dese negatieTe ooncluaie be-
paald nog geen gemeengoed is en dat het daarom ea om andere redenen Teel Ter-
standiger sou zijn het probleem eerst in de oefeningsafeer te trekken, ten-
einde erTaring op te doen met de reactiea.
In oktober sal -een papieren oefening worden gehouden Tan de eiTiele Terde-
diging a la SIDE STEP, Tan het nationale hoofdkwartier in Den Haag en de
drie Zuidelijke proTineiev* la dit kader ataide Toor het uitgangapunt
zoals dit in de geaprekken met H»B naar Toren waa gekomen, op te nemen en
te sien hoe se met de politie zouden uitkomen. Hier werd het geeprek wat
moeilijk, omdat bleek dat en de organiaatoren Tan de oefe-
ning sijn, terwijl een Tan de apelera ia en dua allerlei
dingen niet moeht weten. Qeneraal wilde de BVD Tragen aan deze oefe-
ning te willen deelnemen en wilde het probleem Tan de Inwendige Teiligheid
inoorporeren ia de problematiek Tan de electrische centralea enz» Dit lijkt
H»B wel een interessante zaak Toor D<
Daar . de volgende maand toch contact met PH«BVD wilde opnemen, wilde
hij hem tegelijkertijd dit Tereoek doen*
Men komt te apreken over het charter Tan , dat PH,BVD niet duidelijk
Toor ogen ataat, behalve dat hij geen exeoutieTen heeft*
H.D gelooft dat het geaprek in zoTerre moeilijk is Toor Binnenlandse Zaken,
omdat duidelijk'is dat nu opneemt wat bij Binnenlandse Zaken al te
lang is blijTen liggen*
PH,BVD Toelt zich echter niet Terantwoordelijk Toor de nalatigheden Tan
Mijnlieff.

H»D Traagt PH.BVD een afspraak roor DEES en CS/D te willen maken bij Holland
Signaal.
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H*KA heeft gisteren met da Seer e tar is-Gtoneraal gesproken, die apontaan te
kennen gaf dat sowel de Minister ale hij met reel belangstelling ons pano-
rame lezen. Zo was nij geinteresseerd In de kwestie ran de eraluatie die er
In werd genoemd* H.KA had gesegd te hopen dat de heer of de Minis-
ter dan eena vragen eouden stellea en nouden langs komen oa daarover te
praten*
E*H deelt mode, dat hij in zî ii brief aan Binnenlandse Zaken orer het koe-
riersproject heeft verwesen naar het panorama/ran het eerste halfjaar I960,
waarin ran dece kwestie melding is gemaakt*

18 maart 1961«

BE OCHTENDBESPKEKIHQ sal maandaffa.8. am 9.15 uur 1ANVANQEN.
BaB»g»»»ncn»»»ggMmr»aaa«gga:«tnB«iegMmmL»stgtgcgfceatfc==atsoag«sasg«tcgc



OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 21 maart 196!

Aanwezigj PKBTO _ Ĥ flf - OJtf"'-

Afwezig t

H.B vestigt de aandacht er op, dat bij de verkiezingen bij de A.D.M. de
communist 7L% van de steonen heeft yerkregen.

H.B ziet in De Volkskrant, dat Defeusie e»n order bij Holland Signaal heeft
geplaatet roor radarTuurleidingen voor lichte luehtdoelartillerie. Pit
schijnt een Nederlandse winding te zijn en het allermodernste wat er op dit
gebied beetaat. Men spreekt zelfs van een wereldpriaeur.
Dit is niet de apparatuur, die aan West-Duitsland verd geleverd

- H.B heeft -
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H.B h«eft een boekje, nitgegeven door het Sowjet luformatiebureau in
Moskou getiteldt "Caught in the act", met ondertitel " US espionage and
subrersion against the USSR".

Van BAB heeft H.B gehoord, dat de inhoud zeer
rustig en feitelijk gehouden is - over Hederland wordt alleen, in een adem
met andere West-Europese landen, gezegd dat CIA zich van de veiligheids-
dienst bedient*

H.B komt terug op een vraag van PH*BVD, die Minister Toxopeus ran de heer
Vondeling had gekregen betreffende een zekere . die bij Philips
tegengewerkt zou worden, hetgeen een gevolg zou zijn van het feit dat zijn
Tader, professor in Wenen, zeer links zou zijn*
H»D heeft nu ge von den dat de betreffende Tader rice-roorzitter is Tan de
Tereniging Oostenrijk - USSR en een man Tan de Wereld Vredes Raad, dus min-
der onschuldig dan de heer Vondeling aannemelijk wil oaken*
H*D meent zieh te herinneren dat tegen een professor
Tan het Euratom heeft gewaarsohuwd

komt terug op de brief Tan Buitenlandse Zaken aan de Ministerraad oTer
de kwestie geheimhouding dan wel geheim octrooi t.a.T. het
project
H.D zou graag Tan Blnnenlandse Zaken horen hoe de beslissiug is geweest en
Tindt het een afgang ale Tan jLtoomzaken wel en wij niet ingelicht
zouden zijn*
H*EA deelt eTenwel mede dat er geen middel is om over een Hinisterraadbe-
slissing iets te we ten te komen, voordat wij de notulen krijgen toegezon-
den. Ook juffrouw kan daar niet bij komen.
H.D zou het aan Minister Toxopeus moeten Tragen, maar H.KA. neemt aan dat
deze het niet meer uit zijn hoofd weet*

PE«BVD deelt mede dat gisteren bij T.d.Minne din sanwezigheid Tan Mijnlieff
een gesprek heeft plaats gehad over het begrip staatsgeTaarlijk t.a»v.
Indonesiers in geTal er een oorlogstoestand met Indonesie ontstaat

Wij zijn nu bezig een inventaris op te maken en het probleem
zal praotisch tot niets zijn terug te brengen. Mijnlieff was blij dat dit
gedaan werd in een nog niet emotionele sfeer*

H.C heeft Tan het laatste gesprek met gehoord - het wordt hoe langer
hoe gekker - op de post Kairo leeft men in een gemeenschap Tan alle moge-
lijke goederen. zou nog eenmaal terug komen*

21 maart 1961.
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OCHTENDBESPREKING op Trijdag 24 aaart 1961

Aanwezigt PH^BJl) - HjJE* - Q^- E^- H*̂ - B^»<- KB/tf"- KB/rf^ H.

Afwezig t

Naar aanleiding Tan het bericht in de KB/N dagstaat, bespreekt nan da
mogelijkheid on een gesprek ta habben met . (Vrij Naderland)
over het manuscript van hat boak ran Koejenans.

KB/H vraagt of de door ralatie van hat Tweede Kaaerlid Versteeg ontTangan
NTS-brieven op dezalfda aanier moatan worden behandeld*
PH.BVD zegt, dat nat da handschriften Tan de NTS-brieven te heb-
ben vergeleken, maar een gesprek net Verstaeg moet habban.

Br»C ssegt, dat CS/D bij PH.BVD Terslag sal uitbrengan naar aanleiding Tan
het onderzoek bij de HOS. PH.BVD wait reads gedaeltelijk geinformaard door

Men vraagt zich af hoe het artikel over de EOS in Da Telegraaf is gekoman*
H.C deelt aede, dat de heer aat een redacteur Tan De Telegraaf
gesproken heeft*
H«Z1 zal nagaan wat door ia aadagedeeld.
PH.BVD deelt nog aede, dat hij getraeht heeft de direetia Tan de HOS te
bereiken, maar dit was onmogelijk gebleken an hij haaft toan gaaprokan met
de directie-secretaris, Jhr. en aan doze verzocht oa
DRES en CS/D tan bahoeve van het onderzoek overal toegang te verschaffen.

H>D dealt aede, dat er aen Lonsdale filapje veor de talevisie is geweest.
PH.D heeft deza uitzending gezien en maende hier aen duidelijk KO-filmpje
in ta zien.

stalt Toor de Lonsdalefilm ook hier ta krijgan.

- H.D haaft ~



- 2 -

H»B heeft gehoord dat de Kabinet-ehef Tan Sassen, :, de opvol-
ger Tan sal worden*
H,Q Terzooht als deee benoeaing offlcieel afkomt, of hij hier dan 20 apoe-
dlg mogelljk berieht Tan krljgt en hlj; had ook geTraagd hoe deze benoealng
blj Euratom wordt aangekondlgd.
PH»BVD deelt mede dat hlj dese week spreekt en zal dan wel meer oTer
deze benoealng horen*

PH.BVD gaat Tanmiddag naar de CVTH*-be«preking. Op Traag Tan PH.BVD geeft
H*B een kort Terslag Tan de Toorbespreklng Tan BJLB, o»a* OTer een Neder-
landse raketbaaia te Osnabruok*

2k maart 1961.



OCHTENDBESPREKINa op zaterdag 25 maart 1961

Aanwezigt PH.B»1> - Ĥ HC - CJJKf - Tl^f- H«<f - ̂ jf - E3/GT- J&fa - E.

Afwezig t

PH»BVD heeft met gesproken over de courantenberichten over de
HOS,
H,C meent, dat ED er aan zal moeten wennen in dergelijke gevallen mede te
delen dat hangende het onderzoek geen inlichtingen kunnen worden verschaft.

. H.D .
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K«D deelt mede, dat net besluit in de Ministerraad van de rubricering van
bet ultra centrifuge project e«n principe beslissing is* De hoogte van
rubricering is onbekend. Verder deelt H.D mede, dat van de 10 aangevraagde
octrooien er 5 als geheime octrooien dienen te worden behandeld, onbekend
echter welke.
Er sal contact worden opgenomen met de Octrooiraad.

25 maart 1961*



OCHTENDBESPREKING op maandag 2? maart 1961

Aanwezigt PBxBtfb - H^flL- Jfcif- &&*- JW*~ 5B/& - IJB/lf - HJS/tJt

Afwezig t

H.B deelt mede hedenochtend nog geen couranten te hebben ontvangen en
daar hij meende dat H.KA hierover met H.ACD zou spreken
vestigt hij hier de aandacht op.
H.KA heeft inderdaad met H.ACD afgesproken dat De Volkakrant en enige
attdere bladen rechtstreeke aan het gebouw bezorgd zouden worden, aaar nu
de ontvangst nog steeds stagnatie ondervindt, zal hij aan H.ACD Tragen wat
de reden hlerran is.

H.D rraagt aan PR.BVD of hij al nadere beriehten heeft gekregen over de
oneerlijke ambtenaar op Economische Zaken
Ongeveer twee weken geleden heeft FH.BVD van de toezegging
gekregen dat hij nadere bijzonderheden zou verneaen, maar tot nog toe wer-
den deze nog aiet ontvangen.
Besloten wordt, dat DOB de heer zal bellen om hen te vertellen
dat hij met wil spreken met verwijzing naar het telefonisch
onderhoud van PH.BVD.

PH.BVD deelt mede, dat hij naar Belgie gaat en rraagt of er nog speoiale
zaken zijn te bespreken*
H.B Traagt of er niet eeus een gesprek kan plaats hebben van de communis-
tische desks ran de Benelux-landen.
PH.BYD zal dit zien te regelen.

2? maart 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op dinadag 28 maart 1961

Aanwezigl

Afwezig ) H.pyD - P̂ fiVD -

Er volgt een discussie over het belangrijke bericht in de KB/N dagstaat*
KB/N vraagt of het mogelijk sou ssijn om een gesprek met professor
te hebben.
H.KA. en H»K/CH betwijfelen dit, maar E,KA zal hiernaar informeren bij
professor , die thane directeur is van het Openluchtmuseuo
te Arnhen.

H«B merkt op, dat in de dagbladpers een artikel verschenen is orer de can-
pagne die gevoerd wordt voor amnestie voor Spaanse politieke gevangenen*
Dat het een conmunistische opzet is, is vrijwel nergens bekend. Onder de
Nederlandse adhaesie betuigers komen de namen voor van DB. Buskes, profes-
sor Hoogland Hollert, Camaelbeeck, Van Sandiek e.a.

H.B leest in De Waarheid dat de premier van Laos* prins Soevanna Phoema
verklaard heeft, dat de hulp van de Sowjet Unie op sijn verzoek werd ver-
leend en voorts Hdat de Sowjet Unie deze hulpverlening weer zal stopzetten,
wanneer deze niet meer nodig zou zijn om een tegengewicht te vormen tegen
de Amerikaanse inmengingen in de binnenlandse politieke verhoudingen in
Laos".

- H.KA heeft -



E«KA heeft op de frontpagina ran de Groene Amsterdammer een artikel gele-
zen or«r de kwestie van de ontwapening, naar aanleiding ran de beapreking
in Kiel
H*B deelt mede, dat deze bespreking volgend jaar wordt voortgezet in
Stockholm, met offieiele instemming van de Sowjet Unie.

Verder leest E.B in De Volkskrant dat Minister Beerman heeft medegedeeld,
dat het vooronderzoek in de zaak van de valse Franse identiteitsbewijzen
is afgesloten. Minister Beerman deelde dit mede in antwoord op schrifte-
lijke vragen van de PSP'er Lankhorst. Er was geen aanleiding geweest het
vooronderzoek te bespoedigen. Het lange voorarrest zou niet onverantwoor-
delijk zijn, aangezien tegen twee van de drie nog in arrest zittende ver-
dachten, andere en ernstige verdenkingen beetaan, aldus de Minister van
Just!tie*

H.B leest in De Volkskrant, dat de vliegbasis Soesterberg mogelijk per
1 oktober wordt opgeheven naar aanleiding van het onderzoek van een commis-
sie naar de ontvangen bezwaarsohriften* Deze becwaarsehriften, aldus H.B,
zijn altijd door De Waarheid gebruikt ale middel voor eommunistische agita-
tie.

28 maart 1961.



OCHTENDBESPRERINQ op woensdag 29 maart 1961

Aanwezig: E.Jff - QJtf-Jtrf'- Hy*" - H^T-

Afwezig t H«jyP -

KB/Q vraagt aan H,B of hem hat bestaan ran een "neutrale" Vredesraad be-
kend is. Door de radio werd een AHP-bericht hierover uitgezonden.
Een "neutrale" Vredesraad als zodanig is H.B onbekend*

Het is OVJ in een gesprek met gebleken, dat hij
coute que coute de toestemming voor een "verklaring van non-bezwaar" inzake
de N.V.-vorming Tan Pegaaue en andere niet zal geven

KB/3 heeft gehoord, dat ran Buitenlandse Zaken lezingen geeft
over Rusland bij instituten voor de Industrie en vraagt of dit bekend is*
H.D kan hierop geen antwoord geven, maar zegt dat het vermoedelijk

is van de afdeling Militair-Economische Aangelegenheden en Civiele
Defensie.

H.B leest in De Waarheid dat er op 2? maart voor de televisie* een journalis-
ten fortun was, dat unaniem van mening was dat contact met communistische
landen gewenst is, niet alleen voor culturele maar ook voor wat betreft
persoonlijke contacten} tourisme euz.
H.C deelt mede, dat OR deze uitzending gezien heeft en dat deze het alles-
zins redelijk vond.
H.B ziet hier duidelijk een verandering van klimaat in en dat men het
thans gewoon gaat vinden dat er touristische reizen naar Busland enz* ge-
maakt worden.
Naar aanleiding van het voorgaande merkt H.D. op, dat de televisie een groot
publicitftitemedium is en hij vraagt zich af of de Dienst zich niet moet be-
raden of men hier wat aan moet gaan doen.
De vergadering kan voelen voor het standpunt van H.D, maar vraagt zich af
hoe en wat men er aan zou moeten doen*
Er volgt een discussie over de beinvloeding van de kijkers door de ver-
schillende sprekers en H.C noemt als voorbeeld de veelvuldige verschijning
van de heer voor de televisie.
H.KA ziet ook het gevaar van de beinvloeding in, maar het ligt volgens hem
niet op onze weg hiertegen iets te ondernemen.
TTit de praktijk blijkt, dat het uitermate moeilijk is om gesprekken die
altijd op de band worden opgenomen van Radio en eventueel Tdevisie los te
krijgen.

- H.B leest -
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H,B leest in De Volkskrant een Eeuter-bericht, dat Hodja, leider van conmu-
nistisch Albanle, geweigerd heeft gehoor te gevan aan de uitnodiging van
Chroestsjov on de in Moskou te houden "topconferentie" van de Europeee
satellieten van Sowjet Rusland bij te wonen*
H.B aeent) dat dit wegblijven van Hodja verband houdt met de aogelijkheid
dat de Albanese kwestie ter sprake zou komen in het Pact van Warschau*

29 maart 1961.



OCHTENDBESPREXING op donderdag 30 maart 1961

Aanwezig: PÊ Bfo - EjJUC - OKf"- Ejf'- tytf - ̂ lf- lSp/6 - KB/*f-

Afwezig :

PH,BVD heeft een brief van de Minister ontvangeu in antwoord op onze
brief inzake uitbreiding koeriersdienst Buitenlandse Zaken

De Minister zegt net eens te zijn met onze aanbeveliug oa de uitbreiding
van de koeriersdienst opnieuw in beschouwing te nemen. In beginsel had
hij zich reeds bereid verklaard aan een gemotiveerd voorstel zijn steun
te verlenen.
De Minister schrijft verder: "Onverminderd mijn verantwoordelijkheid voor
rtde beveiliging van NAVO-geheimen in de civiele sfeer, meen ik mij het
"recht te moeten voorbehouden bij het bepalen van mijn standpunt t.o,v, een
"concreet voorstel van mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken eventueel
"andere factoren dan de eisen der beveiliging in mijn overwegingen te be-
"trekken".
De vergadering ziet in dit laatste duidelijk de hand van Dr. en
beschouwt deze zin als een formal!teit»

H.B geeft naar aanleiding van de dagstaat van KB/N een nadere toelichting
op de voorgeschiedenis van de West-Europese conferentie voor amhestie voor
Spaanse gevangenen enz, te Parijs*
In januari heeft De Waarheid al een bericht gebracht over deze campagne.
In de niet communistische pers (A.N.P.-bericht) van 26 maart wordt alleen
het adres van de secretaresse vermeld, zonder haar naam
te noemen.
H.B stelt voor H.KO in te lichten opdat deze aan de pers een verhaal kan
doen toekomen*
Verder zal in het maandoverzicht hieraan enige aandacht worden besteed.

- H.KA -
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H.KA was gisteren bij KO bij de ezamens en hoorde dat een aspirant reserve
offieier van de Marine die op de curaus bij KO was een stencil ffloest inle-
veren. Bit stencil bleek echter weg te zijn. Bij een onderzoek door de
Marine bleek de A.R.O. eo'n fantastische leugenaar te zijn, dat de Marine
hem onmiddellijk van de curaus heeft genomen en teruggezet tot matroos.
Op vragen uit de vergadering of het verlies van hot stencil opeettelijk is
gebeurd, deelt H.D aede dat het een slordigheidskwestie is.

30 Mart 1961*


