
OCHTENDBESPHEKINa op dinsdag 1 augustusll96l

Aanwesig:

ifwezig : FH,«*Vl> - H>«2 -

BAB eiet in D« Waarheid, dat het Volkel Coaite me*d«elt, dat de regional*
comita's in 20 plaateen beginnen aan de Toorbereidingen roor een nieuwe
fietstocht en rerder dat er behoefte is aan nationaal initiatief.
BAB neent aan, dat dit is waarqp in de KB/N rapportage reeds eerder werd
gedoeld, •

1 Augustus 1961.



OCHTENDBESPREKING op woensdag 2 augustus 1961

Aanwezig: £*B?D - QJOC - $n- P£«<f - Kjtf - KB/flf -

Afwezig : B̂ BVD - £Wffi - H.,J£/CH

KB/N2 deelt mede, dat de rust in de haven is weergekeerd, nadat tussen
werkgevers en werknemers een overeenkomst is bereikt, waarvan hij de be-
langrijkste punten opnoemt.

H.BVD heeft CRD verzocht morgen naar de P.O. Amsterdam te gaan OB hem
materiaal te verschaffen voor zijn antwoord t.h.v. de Minister Tan Justitie
op de vragen van het Tweede Kamerlid Den Uyl.

PH.C deelt mede, dat een Oost-Duitser gisteren op Schiphol geweigerd heeft
van een andere lijndienst naar Berlijn gebruik te maken, omdat hij als
koerier beslist niet in ffest-Duitsland moeht komen en dus niet in Hamburg
mocht landen. De man is binnengereisd over de Znid-grens en aangezien wij
geen visumaanvrage van hem gekregen hebben, is het mogelijk dat hij een
Benelux-visum hee f t aange vraagd
H.KA vindt dit een prachtig voorbeeld van de door ona gevreesde gevolgen
van de liberalisatie en vraagt PH.C het geval als Benelux-geval goed vast
te leggen.

BAB noemt enkele punten uit het ontwerpprogramma CPSTT, waarmee wij te
maken kunnen krijgen*

1. Alle organ! sat ies en parti j en, die de oorlog af willen wenden, alle
neutralistische en pacifistische kringen etc., zullen bij de Sowjet-
Unie be grip vinden en ondersteuning krijgen.
Dat betekent dat P.S.P., Kerk en Vrede en ANVA bij de Sow jet Unie
(niet: C.P.S.U.) een welwillend oor zullen krijgen - al zal dit niet
het geval zijn t.a.v. Paul de Qroot.

2.

3* De vreedzame coexistentie is grondslag voor samenwerking met kapitalis-
me en socialisme en een grondslag van de klassestrijd.
Dit is een concessie aan de Dhinezen, daar vroeger gesproken werd over
de grondslag.

k. Het zal de neutrale staten zonder steun van de Sowjet-Unie niet best
vergaan, omdat zij zullen vallen in de klauwen van de kapitalisten.
Dit geldt ook voor onafhankelijke landen als Joegoslavie.

5. Samenwerking is nodig met elk van de soeialistische landen en eooperatie
in de productie moet worden nagestreefd.
Dit kan nog wel eens moeilijkheden geven met de Chinezen, daar ons be-
kend is, dat dezen gezegd hebben, dat zij dit nooit van plan zijn, om-
dat zij dan voortaan steeds afhankelijk zouden zijn van de Sowjet-Unie.
Zo zijn de Chinezen bijvoorbeeld geen lid van COMECON - zij zitten er
alleen als waarnemers bij*

H.BVD heeft gisteren een bezoek gebracht aan de burgemeester van Rotterdam.
In ons pogen om tot een realistische exploitatie van gegevens inzake de

- emigratie -
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emigratie te komen, hadden wij in de heer Van Walsum een medestander ge-
vonden. Activiteiten in deze van de heer Van Walsum hebben wij opgevangen,
getemporiseerd en later overgenomen. Het resultaat van een en ander is de
circulaire aan de C.d.K.'s geweest . H.BVD heeft neteen
verteld, dat dit scheef was gelopen bij Binnenlandse Zaken en heeft de
HoofdcommisBaris die bij het gesprek aanwezig was er op attent gemaakt, dat
de uitdrukking "beperkende bepalingen", vermeden moest worden.

KB/Q heeft in Utrecht een kort en bondig gesprek gehad met Hoofdinspec-
teur over twee onderwerpen.

1. had H.KCP laten weten, dat het uit moest zijn met de £ IX
,... rechercheurs die in Utrecht rondliepen, terwijl de I.D. dit werk ook

kon doen. Wij hebben uitgelegd, dat in gevallen van benaderingsonder-
zoeken E IX zelf moet optreden, eventueel met medeneming van een I.D.-
man. kon zich hiermee verenigen.

2. De I.D. Utrecht ging veal te ver bij het uitroeren van bepaalde onder-
zoeken en ging met zoveel mensen praten, dat voor ons geen follow-up
meer mogelijk was, aangezien de zaak te veel in de gaten was gelopen.
Toen KB/G hierop opmerkzaam maakte, toonde hij zich bijzonder
redelijk in zijn reactie.

Ook hier kwam de tendenz naar voren, dat contra spionage- en ambaasacewerk
centraal vanuit Den Eaag wordt verricht. KB/Q had dit tevoren met H.KCP
besproken. Wij hebben aangekondigdt dat in bepaalde landelijke groeperin-
gen waar plaatselijk de I.D. in zit, wij mogelijk vanuit Den Haag ook in
gaan zitten. KB/Q geeft verder een voorbeeld van het overdragen door de
I.D. aan ons van een agent met huid en haar.

- H.BVD -
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OCHTENDBESPREKIHQ op donderdag 3 augustus 1961

Aanwezig: ̂H*BVD - HjJHT - BJfcrf'- Jp& - Ĥ - p/G - KB/IB?

Afwezig : PH*B7D - H.A3-'- H.JE/CH

Gesprek over het berieht dat in de Verenigde Staten in efn oTerkoepelende
militaire inlichtingendienst de betreffende stafsecties van de verschillen-
de krijgemachtdelen sullen worden ondergebraeht. De vaate Staf van dit
bureau sou tenminste 1500 man tellen. Er schijnt een groot gerecht gaande te
zijn tuesen CIA en de mllitalren. Als opvolger Tan Allen Dulles is door de
New Tork Tines genoemd Fowler Hamilton uit New York.

PH.C wil de 6e zin in de betreffende passage Tan de notulen Tan gisteren
aanTullen met: "en alleen Belgie als reisdoel heeft opgegeTen".
De man heet overigens en is reeds in 1955 ia Nederland ge-
weest Toor bezoek Jaarbeurs. Hij is nu teruggevlogen orer Parijs. Nadere
gegeTens als gisteren door H.KA genoemd, worden Terzameld.

H.BVD zal straks even met H.KCP bespreken dat wij de Marechaussee eraan her-
inneren, dat wij nog een gesprek met ce moeten hebben. De Harechaussee moet
niet het gevoel hebben, dat wij ons hieraan willen onttrekken •

BAB leest een en ander TOor ait een berieht in De Yolkskrant, getiteld:
"Yoorzichtiger bij emigratie".

BAB ziet in De Tolkskrant dat 21 Nijmeegse hoogleraren, onder welke zich
niet professor beTindt, een adres hebben gestuurd oTer Nieuw Guinea
aan de K.V.P. din de zin Tan "het conflict Tormt een struikelblok en dus niet
Tasthouden aan Nieuw Guinea". De hoofdredactie Tan De Volkskrant distan-
eieert zich Tan het adres.

De Waarheid komt met een groot opgemaakt atuk, dat een oplossing Tan het
conflict Nieuw-Guinea in de weg wordt gestaan door een *t-partijen oTereen-
komst (EVP, WD, CHTJ en AK, waarbij zich de P.T.d.A. zou hebben aangeslotear),
waarbij men zich Terplicht de Nieuw-Guinea kwestie onaangeroerd te laten ge-
durende de zittingstijd Tan het Kabinet De Quay. Hoewel het mogelijk is,
dat wat hier staat "klok en klepel-werk" is geeft het toch te denken, dat
De Waarheid de klok heeft kunnen horen luiden. BAB denkt in dit Terband aan
bijToorbeeld en Tertelt dat Klinkenberg op het oorlogspad is ge-
weest en een reeks lieden heeft gesproken (coals bijToorbeeld

, president curator Tan de Leidse uniTersiteit), waarran men
niet aannemen zou, dat zij met Waarheid-journalisten zouden spreken. BAB
Tindt het een belangrijk wapen in de handen Tan de tegenstander, omdat
- waar duidelijk blijkt, dat er werking is in de publieke opinie over Nieuw-
Guinea - het regeringsbeleid verankerd ligt, terwijl de ministers De Quay
en Luns nu en dan Toorgeven dat Terandering mogelijk is*
H.D Traagt zich af, waar een dergelijk soort partij-oTereenkomst bewaard
wordt.
Men kan geToegelijk aannemen, dat een groot aantal mensen erTan op de hoog-
te is, maar waar is het document of zijn de documenten, waarin deze OTereen-
komst is Tastgelegd. Zoals BAB zegt, de wetenschap kan je niet beTeiligen,
maar wel het document.

- H.BVD -
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H.BVD neent, dat een dergelijk document dat weliswaar een aangelegenheld
Tan politieke partijen is, naar terene een basis vorat voor het r«g«ringab«-
l«idv Bonder Beer als staatsgehei* betiteld kan worden en gelooft dat H.D
zijn lieht sal aoeten opsteken waar dit doeuaent wordt bewaard.
H.D Beent niet, dat dit op zijn weg ligt want tot Minister De Quay heeft hij
geen toegang, noeh tot de andere Binisters. Als aan de aadere kant de BVA's
hiernaar eouden Boeten informeren, zouden ze worden weggelachen.
H.BVD besluit OB zelf met het stuk naar Admiraal Kist te gaan.

3 angustus 1961•



OCHTEHOBESPREKIlra op rrijdag k auguatua 1961

Aanweeig: H.RVC - RJdC - prf - J^C - Jfrrf - K$/& - KB/lfe

Afwezig : P£*BVD - HJHf- H.J/CH

H.BVD heeft giateren gehoord, dat het reeda op 7 jail bekend waa dat
sou worden rerrangen, maar dat Bnitenlandae Zaken heeft vergeten

dit aan ona te aelden. De nieuwe gezant heet .

H.BVD heeft met de heer afgeaproken, dat Bidden eepteaber sal
worden teruggekomen op de beaprekingen BVD - Harechauaaee. Bij hen beatond
geen enkele haaat, als zij maar weten dat de bal rollende blijft.

BAB ziet, dat De Volkakrant eea berieht heeft over een staatagreep in
Frankrijk. be C.P.T.C. (Chriatelijk Vakrerbond), het C.G.T., de Federatie
ran onderwij&era en de Studenten Unie, hebben donderdag een geaeenaehappe-
lijke verklaring gepublieeerd, waarin zij tegen een nogelijke ataatagreep
waaraehuwen. De sanenzweerdera zouden Met een lanknoedigheid worden behan-
deld, die aan medeplichtigheid grenat. De ataatagreep wordt Bidden auguatua
rerwacht.

De Waarheid leeat in de reactie van De Volkakrant op het adrea van de
21 Nijaeegae hoogleraren, een atilcwijgende bekentenia dat zij heel goed
weten dat er een geheine orereenkoBat la.
H.BVD heeft giateren het betreffende artike1 uit De Waarheid bij Adairaal
Kiat gedeponeerd, zeggende dat hij niet kwaa 'viaaen* of er een dergelijk
docuBent beataat, oBdat het zijn zaak niet ia, Baar dat hij erran uitgaat
dat indien het er ia, de grootat Bogelijke aandaeht Boet worden beateed aan
de bereiliging.
AdBiraal Kiat begreep dit - wist niet of er een afapraak waa. Qiaterenaiddag
heeft hij erover geaproken Bet de Miniater-Preaident, die er over zou denken
en AdBiraal Kiat beloofde H.BVD, dat hij er nader Tan zou horen.

augaetua 1961«



OCHTENDBESPREKIMO op aaandag 7 Augustus 1961

Aanwezig:

JLfweeig : SriS/CH

H.BVD overhandigt H.B het groot opgeaaakte artikel in hat Algaaaen Handels-
blad vaji zaterdag 5 Augustus, bahalzanda aen interriaw van Paul da Groot.

PH.C daelt Bade, dat hij naar aanleiding van hat roorgenonen bacoak ran
8 Oost-Duitsers aan hat Politiak Jongeren Varbond in Velaen, in da notulan
van 9 auguatu* I960 an 1 September I960 haaft nagekaken walka policy was
vastgesteld. Deze ia toan aehtar in het Bidden gelaten, ondat H.BVD
(Mr.Einthoran) aarst de diagnose wilde st«llenf namalijk hoe raagaart dace
jongerengemeenschap op da coBttunistische staatt walka aathoden gebruikt aan
daar OB ea ta belnyloeden. Pas dan zoudan wij de therapia kunnen vaststel-
lan en onza method* daar tegenover bepalen.
Intussea heeft de Seeretaris-Generaal vrijdag toesteBBing tot het bezoek
Terleend.

7 augustus 1961.



OCHTENDBESPREKIHQ op dlnsdag 8 auguatas 1961

Aanwezig: Ĥ wrfi . PJĴ S - B̂ WT - E^f - £*"- PB*f - B̂ - JBftf -

Afwezig :

H.B dealt »ede, dat wij ran oud0h«r bet Maandor«rzicht aan geheine relaties,
zoala de heer " ' t aaagetekend in een bianco enreloppe zonder
afzender, sturen. Daar de heer onlangs net racantie was, is
de enveloppe na 14 dagen door bet P.T.T.-kantoor in Aastelveen geopend en
Tervolgens geretourneerd. Men heeft het Maandoverzicht dus kunnen lezen



- 2 -

De BVA is ingeachakeld en de zaak is ook bij DVE/Hi in onderzoek. Er zal
•en andere oplossing gevonden BOeten worden en H.BVD oppert een poatbua,
aliaen ala afsender.
KB/N weet echter, dat indertijd stukken Toor de BVD postbus in Terkeerde
poatbuasen terecht kwamen en men daarna dua van poatbuaaen heeft afgezien.

H.D heeft Tan Buitenlandse Zaken bericht gekregen, dat de Duitaera enkela
geheime oetrooien in Euratom hebben ingebracht, zodat wij nu zijn opgeknapt
net een paar Euratom geheimen. Het beTeiligingsvoorschrift van Euratom komt
dua in werking in Nederland, hetgeen betekent dat dit een wettelijk TOOF-
geBChreven beveiliging zal worden. De Lidataten van Euratom hebben zich J*e>
meltjk Terbonden dat inbreuk op de Euratom gaheimen zal worden rerrolgd ala
waren het inbreuken op nun nationals geheimen. Indertijd hebben wij Toor
NATO en WEU gaheimen aan Juatitie geTraagd of zij bereid waxen acbending
hiervan te behandelen ala echendigg Tan nationale geheimen. Zij zouden dit
baatfimtrea - latar bleak, dat ziJAenigazins aceptiach tegenoTer de NATO
gnhtlmtn atonden. la vrij kort daarna Tan atoel Teranderd

. «*- heeft er aiet reeht aan gewild. In het geTal Tan
Euratom kunnen zij er echter niet onderuit, omdat het in het Terdrag ataat.
Het is niettemin mogelijk, dat de Nedarlandaa raehtera er zieh niet aan
houden en - moeht dit zo zijn - dan zou de wet aangeTuld moaten worden*
PH.BVD Tindt het bealiat een kweatie om Juatitie nog eana OTer aan te por-
ren. De opTolger Tan de opTolger Tan ia Mr. .

Paul da Oroot gaat in September naar Hoskou.

8 auguatua 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 9 august us 1961

Aanwezig: E^HfD - y&Jffo - Rjdi -

Afwezig :
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PH.C heeft een lijat gekregen ran 23 Ruasieche touristen, die 28 augustua
onder auapicien Tan , die de reia Terzorgt op Terzoek van
Intouriat, een bezoek aan Nederland brengen. Het gezelaehap ataat onder lei-
ding ran , de hoofdseeretaria Tan de Vereniging USSR - Nederland.
H.B ie er door meTrouw op geattendeerd, dat dit atelletje zogenaamde
touristen een uitgelezen cultureel gezelaehap is, dat kennelijk zeer opzet-
telijk ia aamengebracht. H.B leeat namen en funetiea Toor. Dit is weer een
geval waar wij Tan onze kant een daad tegenoTer zouden moeten atellen, maar
zoals de eituatie bij O.K. en W en Buitenlandse Zaken nu ia, ia dit uitgeelo-
ten.
H.B noemt in dit Terband een bericht (KB/N dagataat 2̂ -7-1961), dat Win Hulat

bereid heeft geTonden ter gelegenheid Tan de tentoonatelling in
noTember 1961 in Moskou, geld te geven voor een eulturele manifestatie in bet
kader waarTan een paar kunatenaara in Hoakou sullen optreden.

Natuurlijk sal de Vereniging Nederland -
USSR proberen hier tnaaen te koaen en ial het hele bezoek propagandiatiaeh
uitbuiten. H J3 Termeldt e.e.a. exprea, omdat H.B YD vandaag Mr.Reinink op be-
zoek krijgt.
H.BVD ontTangt de lijat met bezoekera.

H.D brengt enige verbeteringen aan in de paasage OTer de Euratom-geheimen in
de notulen Tan giateren.
H.D Traagt zich overigens af of deze kweatie niet ieta ia on op de P.Q.-yerga-
dering met de Secretaria-Qeneraal erbij, in te brengen.
H.BVD meent hierin te beluiateren, dat H.D die er giateren Tan uitging dat
iedere Nederlander de wet behoort te kennen, deze kennia niet aan de P.O.'a
toeschrijftl H.BVD zal graag atrake met H.D hierover Tan gedachten wiaselen.

H.D Traagt zich naar aanleiding Tan het -bericht uit de KB/N dag-
ataat af, of de P.C.I. Toor nun in Nederland werkende partijgenoten geen con-
tacten zal laten leggen met de Nederlandse eommuniaten, of agitprop zal laten
Toeren.
KB/N weet alleen, dat een internationaal orgaan, uitgegeTen door het Bureau
Buitenland Tan de P.C.I. Toor alle Italiaanae arbeiders in Weat-Europa die
bij de P.C.I, zijn aangesloten, in Nederland op bedrijyen ia gehanteerd. Hij
heeft er ean axemplaar Tan onder ogen gehad.
H.D houdt zieh Toor dit stuk aanbevolen.
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OCHTENDBESPREKING op donderdag 10 augustus 19&1

Aanwezig: PĤ BrfD - Ĥ rf"- K.Jgf - Ĥ BT- V^tf - %jf - KB̂ tf" -

Afwezig : Ĥ Kft - H,JE/tfH

H»AZ deelt mede, dat de sociale werkster, juffrouw , officieel in
dienst is getreden. Daar gebleken is, dat er in de dienst niet veel begrip
is OTer wat de taak van de sodale werkster inhoudt, is het nu de bedoeling
dat zij bij de verschillende afdelingen rondgaat om iets over haar werk te
vertellen, waartoe zij zich in verbinding zal stellen met het betrokken af-
delingshoofd, die dan zal uitmaken hoe deze voorlichting verder moet verlo-
pen. Het lijkt het meest verkieslijk als ieder lid ran het personeel kennis
kan nemen van hetgeen juffrouw te vertellen heeft.

H.KA deelt mede, dat de heer is bevorderd tot Hoofdambtenaar 2 en
in deze rang belast zal worden met de leiding van afdeling E. De Dienstlei-
ding heeft hem gisteren aaugemoedigd zich zonder schroom als H.E te instal-
ler en.

H.KA heeft het laatste verslag van de COBO-vergadering voor zich. Hoewel de
afdelingshoofden we! door hun vertegenwoordigers zullen zijn ingelicht, wil-
de H.KA toch bekend maken, dat men in deze vergadering tot de conclusie is
gekomen dat de mogelijkheden voor vernietiging in bijzondere omstandigheden
ten enenmale ontoereikend zijn, zodat tot het aanschaffen van een tweede
hamermolen zal moeten worden overgegaan. Hoewel wij door het maken van een
micro-archief bezig zijn de hoeveelheid te vernietigen materiaal in te krim-
pen, is het doel nog lang niet bereikt en zal intussen de capaciteit moeten
worden aangevuld. Nader bekeken zal moeten worden wat voor machine het zal
moeten worden en welke kosten hieraan verbonden zijn.
Discussie in hoeverre voorbereidingen als deze reeel genoemd kunnen worden.

FH.BVD heeft Mr. van Justitie op bezoek gehad.
Gezamenlijk heeft men getracht de vragen van de heer Den Uyl

te beantwoorden. De opgestelde formulering zal door Mr.
aan de Secretarissen-Generaal van Justitie en Binnenlandse Zaken worden gege-
ven. Mogen bezwaren rijzen bij Dr.1 •, dan zal hij hier terug komen. Ge-
tracht is de beantwoording ook voor minder intelligente mensen dan Den Uyl
verstaanbaar te maken.
Op vraag H.B zegt PH.BVD, dat Den Uyl tevoren aan Minister Toxopeus heeft ge-
vraagd of hij deze vragen kon stellen.

10 augustus 196l*



OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 11 augustus 1961

Aanwezig: Ĥ SVD - PJtdfrD - H*lGf - H-ASf- H/*- FHtfff - tt*if- O/tt - KB/N
H.ACD (gedeeltelijk) ^

Afwezig :

H.BVD heeft de lijst met Russische bezoekers niet ontvangen
Hij heeft erover met Mr.Relnink gepraat, die niet op de hoogte bleek van het
bezoek van dit gezelschap.
H.B wil er een rapportje over laten maken in verband met het felt, dat de
voorzitter van de Vereniging USSR - Nederland deel uitmaakt ran het gezel-
schap. Aan Buitenland.se Zaken zal ook een exemplaar van dit rapport worden
gezonden.

H.B ziet in De Waarheid een scherpe aanval op Qer HARMSEH naar aanleiding
van diens proefschrift "Rode en Blauwe Jeugd". Het met J.W. gesigneerde arti-
kel onder het hoofd "Wetenschap Tan het achterbalcon" is aardig geschreven.

H.ACD roegt zich bij de vergaderlng. H.ACD, hiertoe aitgenodigd door H.BVD,
eet uiteen dat er sinds jaren een steeds sterker wordend gebruik bestond bij
alle medewerkers Tan de Dienat ban relaties te animeren on aan hen persoon-
11jk te schriJTen. Deze categorie brieven liep op tot meer dan 10#. Zij wer-
den ongeopend ingeschreven, kregen een stempel op de enreloppe, werden ter
plaatse bezorgd, waarna de lege enveloppe werd terugontrangen en afgeboekt.
De nadelen hieraan verbonden zijn:

1. ACD weet niet, wat er in de enveloppen zit en de kans bestaat dat de
inhoud in een kaet Terdwijnt;

2. so»s Terwijst Tolgende eorrespondentie naar een dergelijke brief en er
gaat dan bijBonder veel tijd Terloren met het Tinden daarvan;

3* de inhoud Tan de emreloppen wordt soms weken of maanden later door ACD
ontTangen voor na-agendering. De moeilijkheid hierbij is, dat de brie-
Ten moeten worden geagendeerd in chronologische volgorde, zodat de cen-
trale agenda per dag een aantal nummers open moet houden voor eventueel
na te komen stukken)

k. van stukken als sub 3., die dus een normale dienstbehandeling behoeven,
wordt de beoordeling overgelaten aan de ontvanger (meestal een ease-
officer). De ontvangers kennen echter de dossiers niet en de ervaring
heeft geleerd, dat hieromtrent de meest wonderlijke opvattingen bestaan
in de dienst.

De persoonlijke brieven zijn jarenlang een intern punt Tan bespreking geweest
en een recent geval (PH.BVD had een persoonlijke brief "administratief ver-
donkeremaand") was aanleiding voor H.ACD om deze zaak aan te snijden. H.ACD
beriep zich hierbij op het beveiligingsvoorschrift, art. 14 (pagina 10).
Afgesproken is met H.BVD en H.AZ dat de persoonlijke brieven allemaal open-
gemaakt zouden worden, waarbij H.BVD met nadruk heeft verzocht dat H.ACD dit

- persoonlijk -
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persoonlijk eon doen, omdat ar natuurlijk brieven met een priv& karakter bij
zijn. H.ACD h«eft toen direct als uitzondering genoemd de post die EOF ont-
vangt. Later zijn hieraan toegevoegd E 1X2 (nadat E 1X2 dit via BVA en PH.E
had verzocht) en anderen.
H.ACD heeft due gedurende de proefperiode van 3f week deze eategorie brieven
persoonlijk gehanteerd en heeft uit het aldua verkregen overzicht de conclu-
sie kunnen trekken, dat er een uiterst klein percentage is, waarin de adres-
sering Persoonlijk is gerechtvaardigd.
H.B betoogt, dat zolang een deel Tan de administratie niet over ACD loopt
- H.B laat in het midden in hoeverre hij van deze huidige werkwijze een
bewonderaar is - doorbreken hiervan oa de bovenomschreven redenen ongewenat
is.
H,D merkt op, dat ingevolge punt 3 van art. 14 de Dienstleiding personen Tan
deze regeling kan uitzonderen en ook uitgezonderd heeft en dat due de ingang
Toor het huidige systeem Tan gescheiden administrates is geschapen, zodat
Tan doorbreken niet gesproken kan worden.
H.BVD stelt Toor een drieledig stempel op de enveloppe te plaatsen:

i persoonlijke brief
ii wordt alsnog ter agendering aangeboden
iii twijfelgeval

De afdelingssecretariaten, hiertoe ingeschakeld, moeten de ontTanger op het
stempel laten doorhalen wat niet Tan toepassing is. Qevallen sub i worden
neteen uitgeboekt, op geTallen sub ii wordt door ACD gewacht en in gevailen
sub iii rust de plicht op het afdelingssecretariaat de ontTanger te rappel-
leren.
H.ACD gelo'oft inderdaad dat deze regeling kan werken, maar zij is zeer werk-
scheppend.
H.AZ gelooft niet, dat zij zal werken met het steeds wisselend Trouwelijk
personeel, dat bovendien bij de case-officers niet voldoende gezag heeft.
H.AZ gaat verder met te zeggen dat de proefperiode, afgezien Tan enkele moei-
lijkheden, goed verlopen is en hij vraagt zich dan ook af, waarom wij de re-
geling niet zullen doorvoeren.
H.ACD vraagt of de Dienstleiding niet ingevolge punt 3 Tan art. 14 de ambte-
naren kan aanwijzen die persoonlijke brieven kunnen ontTangen. Verder stelt
H.ACD Toor: alles wat in de operationele sfeer ligt en bovendien de afde-
lingshoofden.
KB/N begint over het tijdverlies ten gevolge van agendering bij ACD, waardoor
- en hierin wordt hij door de meeste aanwezigen bijgevallen - de mogelijkheid
tot het ontvangen Tan persoonlijke post open gehouden moet worden.
H.ACD verschilt met de rest Tan de Tergadering van mening over de periode die
yerloopt tussen ontvangst bij ACD en ontvangst op de afdelingssecretariaten na
agendering. H.ACD zal het nog eens nagaan.
H.BVD vraagt of H.ACD en H.AZ de zaak nog eens samen willen doornemen.

11 augustus 1961.



OCHTENDBESPREKING op maandag 14 augustus 1961

Aanwezig: H>fiVD - PĤ «fD - Ĥ fl - H^f- B̂ l - PB>tf - B>J- ]JJlf - K

Afwezig :

H.BVD heeft van de P.O. Den Bosch het blad "Das neue Zeitalter" ran
12 augustua gekregen, vaarin de bekende artikelen over Prinses Beatrix en
opnieuw geschrijf over H.M. de Koningin.

H.KA heeft van de BVA gehoord, dat hij het Tweede Kamerlid voor de V.VJ).,
mevrouw Van Someren, aan de telefoon heeft gehad met het verzoek om inlich-
tingen over een Indonesier of Chinees in verband met een benoenting voor haar
partij. De heer heeft vedegedeeld, dat de Dienst geen inliehtingen als
door haar bedoeld Terstrekt en na aandringen zijdens mevrouw Van Someren,
heeft hij haar aangeraden haar verzoek schriftelijk in te dienen.
PH.BVD memoreert een verzoek van Van Doom, ook t.b.v. zijn partij, dat na
aanvankelijke weigering via de Minister is geleid en waaraan toen is vol-
daan.
H.BVD wil even afwachten wat het verzoek van mevrouw Van Someren behelst.

Ik augustus 1961.



OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 15 augustus 1961

Aanwesig: H^s) - Ppevv . Hj»- HX - §xiT- P*t - 5x*f- Î ftf - K

Afwezig : HjJRf'CH

FH.C dealt mede, dat 31 Sowjet touristen naar Nederland willen komen onder
auspicien van het "Bureau voor de Jeugd". Buitenlandse Zaken zal bij H.M.
Anbassade nader informeren naar dit reisbureau - afdeling B oppert de aoge-
lijkhcid, dat het het Nederlands bureau voor Jeugdtourisme van de A.N.J.V.
is.
Wij zullen zo spoedig aogelijk de namen ontvangen.

15 augustus



OCHTENDBESPREKING op woensdag 16 augustus 196l

Aanwezig: PJUBVD - Ĥ wf- Ĥ t̂ff"- Ĥ '- PH*«"- E*&"- EJB/tf

Afwezig : Ĥ BVfi - H>K/CH

H.D vraagt of de inhoud van de KB/N dagstaat, die door H.B een bijzondere
heldere samenvatting van het communistische standpunt t.o.v. het probleem
Berlijn is genoemd, iets is voor exploitatie bij bijvoorbeeld Buitenlandse
Zaken en Algemene Zaken. H.B ziet er weliswaar tegen op de discussie met

te heropenen, maar onder het motto "frapper toujours" zou de in-
formatie toch gebruikt moeten worden.

PH.C deelt mede, dat het Nederlands Bureau van Buitenlandse Studentenbetrek-
kingen een telegram heeft ontvangen uit Moskou, "dat de Russische groep
niet komt, omdat zij geen visum hebben gekregen". PH.C neeat aan, dat het
NBBS ale organisator is opgetreden van het gisteren door hem genoemde be-
zoek. deelde mede na een gesprek met Buitenlandse Zaken, dat het
NBBS ia 19&0 een contract heeft gesloten .met het Russische reisbureau
SPOETNIK over het uitwisselen van studen^CR was van dit contract op de
hoogte.

H.B komt terug op het bezoek van de culturele Russen .
EC VII had van gehoord, dat dit gezelschap een touristisch
programma voorgeschoteld krijgt, zoals men Amerikanen pleegt te geven.
EC VII had bepleit, dat men deze communisten in plaats van oude geveltjes
te laten zien, kennis laat maken met de •erworvenheden van het Weeten, zoals
techniek en woningbouw.

H.B komt in dit verband ook te spreken over het bezoek van de Oost-Duitse
jongeren in Velsen . D is door de Hoogovens opgebeld met
de vraag of zij deze mensen konden toelaten, hetgeen door D bevestigend is
beantwoord.
PH.C heeft nog geen bericht van de Marechaussee ontvangen dat de jongelui
in Nederland zijn gearriveerd en als zij over de "groene" grens zijn geko-
men, kan dit ook aan de aandacht ontsnapt zijn. PH.C zet in het kort de
voorgeschiedenls van dit bezoek uiteen.
PH.BVD vindt dit afhankelijk zijn van de grensmelding minder gelukkig en
vooral in deze spanning rondom Oost-Duitsland, is het van belang dat wij
een dergelijk bezoek blijven volgen. Het feit bijvoorbeeld dat zij i3lings
zouden terugkeren, zou een aanwijzing kunnen zijn.
H.B en KB/N zetten uiteen, wat de moeilijkheid was bij het bezoek van
vorig jaar van het Politick Jongeren Verbond te Velsen aan Oost-Duitsland
(waarvan het huidige bezoek hier een gevolg is). De reis van de Velsense
jongeren geschiedde met medeweten van alle politieke partijen en noch com-
missar is >, noch KB/N die er EOP achter gezet heeft, konden daarom veel
do en.
H.B vindt dit echter een punt, dat speciale aandacht behoeft en stelt voor
het naar voren te brengen in de Kamercommissie. Hiermee zou niet moeten
worden gewacht, totdat over1een jaar de Kamercommissie weer eens drie kwar-
tier beschikbaar stelt voor de Dienstleiding.
PH.BVD vraagt B en C overleg te plegen over het op te stellen stuk, terwijl
PH.C met commissarie zou moeten gaan praten.

_ H.B -



- 2 -

H.B zegt, dat H.C zich op het standpunt stelt, dat de culturele uitwisse-
ling tot de competentie van C behoort. De praktijk is echter, dat B er
iedere keer nee wordt opgeknapt.
KB/N vindt de onderhavige materie dan ook duidelijk B-materie.
H.B herhaalt, dat hij bezwaar heeft tegen de huidige gang van zaken en
afgesproken wordt dat •• door hem genoemde afspraak met H.C in de notulen
zal worden nageslagen, waarna morgen op het onderwerp zal worden terugge-
komen*).

H.D geeft enkele cijfers van de Italiaanse en Spaanse arbeiders in de Neder-
landee Industrie. In totaal zijn ongeveer 4500 Italianen aangevraagd, waar-
van inmiddels bijna 2200 daadwerkelijk zijn bemiddeld. Nog geen 10# hier-
van is geschoold. Hit het overzicht blijkt, dat er gemeenten ontstaan met
grote Italiaanse reservaten, vooral in Twente.
Er zijn in totaal ruin 2500 Spanjaarden aangevraagd, waarvan nog geen 1000
zijn bemiddeld. De bedrijven Verolme en Hispana Suiza hebben alleen Span-
jaarden aangevraagd en wel tezamen een kwart van het totale aantal. Bij de
Spanjaarden is niet bekend of zij geschoold of ongeschoold zijn. Overigens
is verheugend, dat het aantal bedrijven waarmee wij uit veiligheidsoverwe-
gingen contact hebben inzake vreemde arbeiders, zeer gering is. Een nieuw
gezichtspunt vormt Fokker die leren wil hebben.

PH.BVD heeft voor zich een Australische wet die verleden jaar is aangeno-
men door het Parlement en waarin het aftappen van de telefoon t.b.v. de
veiligheidsdienst wordt geregeld. De Attorney General kan toestemming geven
telefoon af te tappen en in spoedgevallen kan hij het zelf doen gedurende
48 uur. Er is in deze wet geen uitzondering gemaakt voor Australische
nationals.
Het is daar due een volkomen open zaak.

16 augustus 1961

*) Hotulen 4-6-1960:

Bij C zal en bij B speciaal met deze materie belast
worden, die in voortdurend en nauw overleg de C respectievelijk B aspec-
ten van de zich voordoende gevallen moeten afwegen,

Daarna niet meer in AURORA over een B/C afspraak t.a.v. culturele uit-
wisseling gesproken.



t/-
OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 1? augustus 1961

Aanwezig: jf^ffTO - PH^BTO - H^IH '̂- Ej&tf'- ^^- PH^ - Hytf - KB^ -

Afwezig : H^J^H

H.B merkt op, dat de notulen onvolledig zijn, omdat gisteren werd besloten
het -bericht te exploiteren voor het CVIN. H.B stelt nu voor bet

[-bericht uit de dagstaat te combineren net het I-bericht en
heeft daartoe vanochtend BCP opdracht gegeven.
In de loop van de discussie suggereert KB/N een stuk uit hetzelfde
bericht over de neutrale conferentie, waarin wordt uiteengezet waarom de
Sowjet Unie in de richting van Joegoslavie wordt gedwongen, tevens te ver-
werken.
Verder hebben wij een vrij uityoerig rapport over de Joegoslavische ziens-
wijze ' en KB/N vraagt zich af of dit ook te ge-
bruiken sou zijn.
H.B vraagt in hoeverre KB/N de door hem genoemde icformatie dan kan vrijge-
ven.
Ken vindt het [-bericht bijzonder interessant, omdat Goulooze daar
aan het woord is. Vooral punt d_ interesseert KB/Q, die er de aandacht op ves-
tigt hoe paniekerig de Ruseen ten tijde van de Hongaaree opstand waren

'. Met dit in het achterhoofd moet het Weeten wel be-
denken dat zij ook nu veel banger zijn dan wij.
H.BVD vraagt aan de samenstelling van het rapport voor Buitenlandse Zaken
prioriteit te geven.

PH.C heeft net Commissaris gesproken en vernomen dat de Oost-Duitse
groep op 11 augustus is gearriveerd en tot 22 augustus zal blijven. Bij aan-
komst zijn zij toegesproken door de gereformeerde dominee . Zij zijn
ondergebracht bij gezinnen van verschillende politieke richtingen. Excursies
worden gemaakt en Commissaris laat ze maar wat "zwemmen", omdat het con-
tact met het Politick Jongeren Verbond nogal subtiel ligt. Hij hoopt na het
vertrek vollediger inlichtingen te krijgen. (Dit is verleden keer ook zo ge-
beurd, aldus KB/N).
KB/N heeft bericht, dat op 11 augustus een groep Jongeren ontvangen zal wor-
den op Felix Meritis en neemt aan dat dit de Oost-Duitse Jongeren zijn die
door Velsen zijn uitgenodigd.

PH.BVD gelooft, dat het goed is terug te komen op de kwestie van wie in de
dienst deze zaken nu eigenlijk aangaan en leest voor hetgeen in de voetnoot
is opgenomen uit de notulen van *t juni I960.
H.B voegt hier het volgende aan toe. Naar aanleiding van die AURORA vergade-
ring (notulen k-6-1960) heeft H.B een gesprek met H.C gehad, waarbij hij
heeft bepleit dat van _ en . een verantwoordelijk wordt ge-
steld en de ander assisteert. Afgezien van het feit, dat er een duidelijk
adres moet zijn, ook voor ACD, komen deze kwesties steeds weer terug in de
AURORA vergadering ale er niet een uitvoerend ambtenaar is die hier de ver-
antwoordelijkheid voor draagt. H.C meende, dat de culturele xxxxxmxxxgxvy
werkzaamheden op dit gebied het beste van uit C konden worden aangepakt.

xxkctxxx
- H.B -



/de werkzaamheden rondom / en IJ.8. tourisme

- 2 -

kftJtxgftki*JxXKXxfx!htgx H.B heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt en heeft
tegen gezegd, dat zijn rol in/de culturele uitwisselinĝ in het
vervolg aanvullend en niet primair zou zijn. BFR heeft zich sindsdien due
van initiatieven onthouden.
PH.C zegt desgevraagd, dat - die vrij kort na juni I960 de dienst
heeft verlaten - blijkbaar nog zo weinig aan deze materie had gedaan, dat
hij het niet nodig achtte, de werkzaamheden aan een andere ambtenaar van C
over te dragen.
H.B deelt verder mede, dat H.C later heeft gezegd dat hij ieder geval afzon-
derlijk wilde behandelen. H.B had zich hier een tegenstander van verklaard,
omdat dit weer zou betekenen dat AURORA er zich iedere keer mee moest be-
noeien en dat ale H.C of H.B de zaak zou vergeten voor te brengen, er hele-
maal niets zou gebeuren. H.B heeft due gezegd er voor te voelen vast te hou-
den aan de regel dat er iemand is aangewezen. H.C was het hierin niet met
H.B eens.
H.BVD zegt, dat hij bij deze BFR aanwijst als het aanlooppunt in de dienst
voor zaken op het gebied van culturele betrekkingen met IJ.G.-landen.
PH.BVD gelooft, dat BFR het centrale punt moet zijn waar de dingen bijeen
komen; hij wordt dus belast met het verzamelen van de materie.
H.B zegt desgevraagd, dat BFR over de nodige tijd beschikt om dit werk te
doen en zet verder uiteen, hoe h ij zich voorstelt dat BFR gaat werken. Hij
moet de agenda naar zich toe leiden, bij ieder geval zal hij zich een aantal
vragen moeten stellen: politiek probleem?, veiligheidsprobleem?, operatio-
neel probleem?, Buitenlandse Zaken aspect?, etc. Naarmate het antwoord op
deze vraag uitvalt, moet BFR zich wenden tot C, B, D, KB/Q of KB/N, etc. Hen
zou kunnen zeggeu, dat BFR deze werkzaamheden niet doet als de man van B,
BFR, maar als
PH.C neemt aan, dat de berichten die bij C, bi'jvoorbeeld uit de monitoring,
binnen komen, dan ook naar BFR moeten worden geleid, hetgeen door H.B wordt
bevestigd.

H.BVD krijgt de indruk, dat de speech van Soekarno nogal meegevallen is.
Hij wil geen normale betrekkingen hebben met Nederland, voordat Nieuw Guinea
is overgedragen.

H.B leest een smakelijk verhaal nit De Waarheid voor over Minister Beerman,
die dankbaar "in het door Den Uyl opgemaakte bed stapt" en zich aldus schoon-
wast van alle verantwoordelijkheid voor de WBVD provocaties", waarbij smeer-
kees Hompe, hiertoe door internationale agent Joop Zwart aangezet, een ver-
achtelijke rol heeft gespeeld.

17 augustus



OCHTENDBESPREKIHG op vrijdag 18 augustus 196l

^ ^> ^^Aanwezig: H^BTO - PH^BVD - H^A - IJXZ - ^B - M,̂ - H^T- 5B/CT -

Afwezig :

H.BVD vindt, dat het door B samengestelde bericht voor Buitenlandse Zaken
door de manier van opstelling lets aan duidelijkheid te wexxsen over laat.
Op vraag van PE.BVD zegt H.B, dat de inhoud van het -bericht dat in
de dagstaat van gisteren is opgenomen, niet is verwerkt. H.B gelooft, dat
het goed dat H.BVD aan Buitenlandse Zaken suggereert dat wij er geen bezwaar
tegen hebben dat het bericht wordt doorgestuurd aan (voor de poli-
tieke Commiasie NATO).

H.B legt er naar aanleiding van de notulen van gisteren de nadruk op, dat
H.C nooit gezegd heeft dat de werkzaamheden met betrekking tot de culturele
uitwisseling en het IJ.G. tourisme op het gebied van C lagen, maar dat vol-
gens hem C het beste als uitgangspunt kon fungeren. De laatste zin van pagi-
na 1 en de eerste twee zinnen van pagina 2 zullen dan ook als volgt veran-
derd wordeut
"H.C meende, dat de werkzaamheden op dit gebied het beste van uit C konden
"worden aangepakt. H.B heeft hier geen bezwaar tegen gemaakt en heeft tegen
Ir gezegd, dat zijn rol in de werkzaamheden rondom de culturele
"uitwisseling en IJ.G. tourisme in het vervolg aanvullend en niet primair
"zou zijn. BFR heeft zich sindsdien dus van initiatieven onthouden".
H.B vertelt verder, dat PH.C en hij gisteren nog over de hele geschiedenis
van gedachten hebben gewisseld. Waar H.C bezig geweest is met de gesprekken
met en O.K. en W.

I, is het misschien het beste de zaak even rustig te houden tot H.C
van vacantie terug komt en dan er nogmaals over te spreken.
FH.BVD merkt op, dat de besprekingen met . op beleidsgebied liggen en
dus niet op het niveau van ~ ~ • De aan ; toebedeelde werk-
zaamheden en de besprekingen van H.C zijn dus niet met elkaar .in tegenspraak*
H.B is het hier mee eens, maar vindt niettemin dat het tijdstip wat ongeluk-
kig valt, omdat het nu eenmaal een controversieel punt geweest is.

H.BVD deelt mede, dat eindelijk zal worden voorzien in de vacature van PH.E
en wel door Mr.van Doeveren. Nog een aantal verschuivingen is op komst, maar
Dr. vond nog geen tijd om daarvoor zijn fiat te verlenen. De heer Van
Doeveren is van zijn benoeming in kennis gesteld.

- H.BVD -



- 2 -

E.BVD deelt made, dat hij tot 17 September met vacantie gaat.

H.B vraagt hoe het zit met de functie voor de tweede man van het NATO Security
Bureau .
H.BVD deelt mede, dat K/OV, CRD en E XIII 1 zich hebben teruggetrokken. Neder-
land heeft due geen eandidaat voor deze baan.
H.D meeat, dat wij dan lets verder moeten gaan zoeken en eventueel eens bij
de militairen kijken. H.D gelooft niet, dat Buitenlandse Zaken hier verder mee
bezig geweest is. KB/6 is bang, dat ~ ' " als enige Neder-
lander dan nog een kans maakt.
H.B herinnert er aan, dat zijn afdeling nog drie sollicitanten had en wel:
BAB, BFR en BAB 1 en vraagt of dezen niet in aanmerking komen. Dat deze drie
nooit met dit bijltje gehakt hebben is waar, maar dat hadden K/OV enz. ook
niet.
H.BVD vraagt H.B even na te blijven, zodat dit punt met de Dienstleiding kan
worden besproken.

18 augustus



OCHTENDBESPREKIHO op maandag 21 augustus 1961

Aanwezig: PJB<fivI> -

Afwezig : Ĥ JMTlf-

H.B vestigt de aandacht op een publicatiestunt in De Waarheid over de. Duitse
vluchtelingen, geheel paseend in de conmunistisehe agitatietechniek, waarbij
nazi Duitsland en de Bondsrepubliek Duitsland over een kam geschoren worden.
Naast elkaar afgedrukt vindt men koppen uit couranten uit 1939 en 19&1, waar-
bij in 1939 gesproken wordt over tienduizenden vluchtelingen uit Polen, die
"Eeim ins Reich" komen en aan de lezer wordt overgelaten om aan de koppen van
1961 dezelfde interpretatie te geven, namelijk dat hier kunstmatig een vluch-
telingenprobleem werd geschapen.
In de discussie die hierop volgt, zet H.B uiteen, welke categorieen naar
West-Duitsland gevluchte Oost-Duitsers, weer naar Oost-Duitsland teruggaan*

21 augustus 1961.



OCHTEMDBESPREKIHQ op dinadag 22 augustua J961

Aanwezig: .HkgVfr - E.'KA - H.B - Ptt.C - HB/9 - KJ^T- H.K/CH
Afwezig : 5*»VD - H.4Z - H.B *̂ ^

EB/G doet mededeling van de recrutering in de S.U. van een met een Russi-
sche vrouw getrouwde Nederlandse douaae-ambtenaar uit Rotterdam. Eê
volledig verslag volgt nog in de dagstaat.
De man is na zijn reis meteen bij de Rotterdamsche politie komen binnen-
lopjen, did de zaak op zeer snelle wijze aan ons hebben doorgegeven en"
afgestaan.
Een van de opdrachten van de man was, dat hij iemand bij de Rivierpolitie
in Rotterdam moest recu^teren.

• KB/f heeft -



- 2 -

KB/G heeft voor zich het programma Toor het gezelschap intelleetuele tou-
risten ~ * dat inderdaad de trekken verto6nt als door
EC Til werd gesignaleerd. EC VII vraagt dan ook of dlt niet eens in handen
genomen moet worden.

H.B gelooft dat het goed is, dat een duidelijke instruetie
krijgt op welke wijze hij contaeten moet gaan onderhouden.

PH.BVD gelooft ook, dat het minder opportuun is dat wij ons net anti-
propaganda bezig houden* Wij moeten de kans aangrijpen dit door anderen
te laten overnemen en zouden in ruil daarvoor steun kunnen geven met in-
lichtingen - hoever wij daarmee kunnen gaan, zal echter bekeken moeten
worden* H.KD heeft er met H.BVD over gesproken en zal op diens verzoek be-
ginnen met een uiteenzetting te geven van de instituten op het gebied van
de strijd tegen de Russische psychologische oorlogsveering, die in Neder-
land reeds bestaan, zoals Vrede en Vrijheid. Dit zal na de terugkeer van
H.BVD plaatevinden.
KB/6 brengt naar voren, dat het aantal tolken beperkt is en dat hij nog
niet heeft gemerkt, dat H.IK) met hen in contact staat* KB/G vindt wel, dat
onze eigen belangen voorop gaan*

23 augustus 196l*



OCHTENDBESPREKING op woensdag 23 august us 1961

Aanwezig: PJfclvD- ̂ XA -

Afwezig :

Voor de vredesactie onder de havenarbeiders en net Spoorwegpersoneel heeft
Paul de Groot geen inetruetie uit Moskou hoeven te ontvangen, aldus EB/N en
H.B op vraag PH.BVD, want dit is het standaardrecept, het trachten lam te
leggen van het vervoer in tijden van spanning.

KB/N deelt onder enige hilariteit mede, dat op 30 augustus in Oost-Berlijn
een vredesconferentie begint. Daar de N.V.R. door onderlinge verdeeldheid
vrijwel vastgelopen is, stuurt Nederland een afgevaardigde van de partij
naar deze conferentie. Hij blijft tien dagen en maakt meteen een reis door
Oost-Duitsland.



- 2 -

H.B ziet in de courant, dat met ingang van middernacht West-Berlijnere een
speciale vergunning nodig hebben voor het betreden van de Ooet-sector van
de stad. Zoals KB/G meedeelt zijn buitenlanders hiervan uitgezonderd.



- 3 -

H.B ziet in De Waarheid dat het partijbestuur van de C.P.N. op 19 augustus
een brief heeft gestuurd aan het Centraal Comiti ran de C.P.S.D. naar aan-
leiding van de ruimtevlucht van Titow, waaruit duidelijk door al het ge-
bruikelijke communistische gedaas been, de aanbidding van de C.P.N. voor de
C.P.S.U. blijkt.

PH.BVD deelt mede, dat BAB 1 zal worden voorgedragen voor de functie van de
tweede man Security Bureau NATO . Hij heeft beloofd, dat
hij zich niet zal terugtrekken. Hij is nu al de vierde.

PH.BVD deelt mede, dat de vacature van BCP voorlopig zal worden waargenomen
door BBL en dat BFR voorlopig de sectie van BBL zal overnemen.
H.B heeft gisteren de heren hierover ingelicht, in afwachting van latere be-
sluiten.

23 augustue 1961.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 2k augustus 1961

Aanwezig: PH^fiTO - HXA - T^KtT- HXB - PH^Cr-

Afwezig : ~ ' ~ ~"

De inhoud van de KB/N dagstaat wekt de indruk, dat de Partij bedueht is.
Hoewel met weet, dat het Nederlandse volk zich voor de Oost-Berlijners niet
zo zal opwinden als indertijd voor de Hongaren, heerst er toch een klimaat
van samenzweerders die zich opgejaagd voelen en zich voorbereiden op moei-
lijke tijden.

H.B ziet in De Waarheid, dat de campagne tegen professor Kistemaker weer is
opgenomen .
Men krijgt de indruk, dat zij een nieuwe informant hebben die - getuige de
inhoud van het artikel - werkzaam zou kunnen zijn op het Kamerlingh Onnes
Laboratorium•

H.KA vestigt de aandacht op een artikel in de N.R.C. van gisterenavond, ken-
nelijk naar aanleiding van de aanwezigheid van de Nieuw-Guinea Raad in
Nederland, waarin op grond van het zelfbeschikkingarecht van de Papoea's
drie mogelijkheden voor de status van Nieuw-Guinea worden geschetst.

1) Volledige zelfstandigheid, hetgeen dwaas is;
2) aansluiting bij Nederland in een of andere vorm, hetgeen ook onzin is en
3) aansluiting bij Indonesie, hetgeen de enige oplossing is.

Daarom zou de Nederlandse regering reeds nu aan de Nieuw-Guinea Raad moeten
laten weten, dat zij, indien de Papoea's voor oplossing 2) zouden opteren,
zal weigeren een verbintenis aan te gaan.
R.K/CH vertelt, dat Mr. allang op het standpunt staat, dat een band
met Nieuw-Guinea onnogelijk is. Reeds in 1950/1951 betoogde hij in een arti-
kel, dat via de United Nations getracht zou moeten worden een soort con-
dominion tot stand te brengen.

H.B ziet in de courant, dat Nehroe blijkbaar de kant van de Oost-Duitse rege-
ring en de Russen heeft gekozen in het Berlijnse conflict.

- PH.BVD -
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PH.BVD kondigt aan, dat vanaf morgen in zijn kaner zal moeten worden verga-
derd, wil men nog stoelen hebben om op te zitten, daar het meubilair op de
kamer van H.BVD gerepareerd wordt.

24 augustus 196l«



OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 25 augustus 196l

Aanwezigl

Afwezig :

- ?&&- ]Wf '- KB/G - KB/N -

H.B ziet, dat De Waarheid uitvoerig verelag doet over net bczoek van de
jeugddelegatie uit de D.D.R. aan Velsen ~ . De Waarheid
spreekt over een delegatie van de Freie Deutsche Jugend en is kennelijk te-
vreden over het verblijf van deze jongelieden. Bin dag is speciaal "gewijd
aan de vriendschap met het A.N.J.V.". Op de tweede dag heeft een bijeenkorast
plaate gevonden met officiele vertegenwoordigers van alle Nederlandse poli-
tieke partijen, mogelijk de vaders van de Nederlandse jongeren. De Oost-
Duitsers hebben uiteengezet dat het nodig was, dat een vredesverdrag met
Oost-Duitsland werd gesloten.
Zij hebben dus in ruime mate de kans gekregen met geestverwanten in contact
te treden en H.B vindt het maar een twijfelachtige zaak.

Verder brengt H.B ter sprake het verblijf van 1500 jongeren uit Berlijn aan
Callandsoog, waaronder zich een groot aantal uit de Oost-sector afkomstige
jongelui bevond, die van de West-Duitsers een pas hebben gekregen met een
cover-adree in West-Berlijn, nadat hun Oost-Duitse Personalausweis was inge-
houden.
KB/N deelt mede, dat er een rapport over deze zaak bestaat.

H.B is de West-Duitsers niet dankbaar, dat zij mogelijk Oost-Duitse spionaen

- van -
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van West-Duitse papieren voorzien, maar krijgt te horen dat dit al wel 10
jaar op deze manier gebeurt. Het is een politieke zaak voor de Duitsers, waar
zeker ook de Duitse diensten niet gelukkig mee zijn.

Overigens klaagt KL/Z t, dat er zoveel Poolse jachten in Neder-
land voeren en dat de Marechaussee hier te weinig over rapporteert.
KB/N, die overigens meent dat nog al eens overdrijft, deelt
mede, dat Mr.Einthoven twee jaar geleden naar aanleiding van dezelfde opmer-
king van hierover met de topmensen van de Rijkspolitie te
Water heeft geeproken.
FH.C heeft nu met afgesproken, dat de MARIO gewaarschuwd zal
worden wanneer wij visumaanvragen ontvangen van Polen die met een jacht hier
willen komen. Dit wordt namelijk op het formulier wel vermeld.

H.D komt terug op de recrutering in de Sowjet Unie van de Rotterdamse douane-
ambtenaar . Zoals H.D van juffrouw heeft gehoord
is er een nota van Defensie voor de Ministerraad in behandeling bij Binnen-
landse Zaken (Ambtenaren Zaken). Defensie wijst op de NATO beslissing, dat
"NATO international civil and military Staff" toestemming moet vragen voor
vacantiereizen achter het IJ.G. .
Defensie stelt nu, dat weliswaar de officieren toestemming moeten vragen,
maar dat ook voor de burgerambtenaren een regeling getroffen zou moeten wor-
den. Ter ondersteuning van Defensie zou H.D het geval van de douane-ambtenaar
graag willen bewerken om te gebruiken voor de briefing van onze eigen minis-
ter, zodat hij kan zien dat dergelijke gevallen inderdaad voorkomen. Aan de
hand van concrete gevallen is het allicht minder moeilijk om een wijaiging
te krijgearvan het Ambtenaren ReglemeHtt "M-M-̂ ~.~
H.KA wijst er op dat in het geval van de NATO, het ambtenaren betreft die met
gerubriceerde gegevens in hun hoofd lopen, hetgeen bij douane-ambtenaren niet
het geval is.
PH.BVD gelooft dan ook, dat men naderhand zou moeten kijken op welke ambte-
naren de regeling van toepassing zou zijn.
Afgesproken wordt, dat D en KB in overleg een parafrase van het geval zullen
maken. C beschikt niet over meerdere gevallen van recrutering van Nederlandse
ambtenaren achter het U.S.
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25 augustus 196l«



OCHTENDBESPREKING op maandag 28 augustus 196!

Aanwezig: PHyriVD - H^KA - H^*"̂  T^ji - P^C - 'B^- 1C£/G - Kp/1?-

Afwezig :

Op vraag PH.BVD zegt KB/N naar aanleiding van zijn dagstaat, dat het Centrum
aan een kant het W.V.V. wil laten lopen, maar aan de andere kant de binding
niet helemaal wil overlaten aan de oude E.V.C. Hierbij is het interessant op
te merken hoe voortdurend de schuld geeft van het contact
tussen het W.V.V. en de E.V.C., terwijl hij hier n.b. zelf bij betrokken is
geweest. Daar het Moskouse congres op veel bredere basis is georganiseerd,
zegt de uitnodiging van de E.V.C. daarvoor overigens betrekkelijk weinig.

Op vraag H.B zegt PH.BVD, dat hem niet bekend is of de dienst een uitnodi-
ging heeft gekregen voor het afscheid van Commissaris , dat a.s. don-
derdag plaats vindt. Wei weet hij, dat H.BVD per telefoon van heeft
afscheid genomen, maar of H.BVD daarmee een officicle uitnodiging heeft ge-
coupeerd, is PH.BVD niet bekend.
H.B vraagt dit, omdat PH.B als oud collega van '. het afscheid gaarne
wilde meenaken.
PH.BVD heeft geen bezwaar dat PH.B gaat, maar dan niet ale representant van
de dienst - indien geen officicle uitnodiging is ontvangen, hetgeen PH.BVD
nog even zal nagaan.

H.B ziet in De Volkskrant een Reuter-bericht uit Washington over agenten
uit Moskou die het Witte Huis hebben gelnfiltreerd, zoals de sub-commissie
van Interne Veiligheid van de Amerikaanse Senaat heeft vernomen. Deze agen-
ten zouden zijn doorgedrongen tot hoge regeringsfuncties.
H.B1s commentaar is dat dit wellicht het begin van een nieuwe McCarthy fase
is.

- H.B ziet -
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H.B ziet in De Volkakrant, dat de Duitsers de Bussische ingenieur Pripoljev
hebben opgepikt, die verbonden is aan het Sowjet Russische Bureau voor de
Handel en Scheepvaart in Keulen. De man is opgesloten en wordt verdacht van
een bijzonder ernstig politick delict. De eerste reactie van de Russen op
deze arrestatie wast provocatie.

H.KA deelt mede, dat uit de tas van een dame van ACD/K haar hele salaris is
verdwenen. De tas bevond zich in een garderobe kastje in de toiletten nabij
ACD. Het personeel van de kartotheek is op de hoogte gesteld. Het onderzoek
dat vrijdag om 17.50 uur is begonnen wordt vandaag voortgezet. Hiervoor is
aangewezen de E IX man , die door H.E, E IX 3 «» H.ACD wordt gelnstru-
eerd.
Volgt discussie in hoeverre men de bestolen dame dupeert door haar - althans
voorlopig - min of meer de kans te ontnemen aangifte bij de politic te doen.

H.D komt te spreken over de vacature van H.KO. Van verschillende kanten is
gevraagd wat de taak van H.KO "nieuwe stijl" zal zijn, want H.D neemt aan
dat de werkzaamheden waarmee H.KO zich de laatste jaren grotendeels heeft
bezig gehouden, niet tot de taak van de nieuwe H.KO zullen gaan behoreh.
PH.BVD z«gt, dat een aantal taken die door de heer worden ver-
richt, misschien beter verricht kunnen worden door een niet-ambtelijke in-
stantie, aan wie wij dan support zouden kunnen verlenen. Op die manier zou
dan een relatie tussen het Instituut van de heer en de dienst
kunnen bestaan . De nieuwe H.KO zal dus als hoofdtaak
krijgen het zuivere KO werk. Dat deze taak nog niet tot in de finesses is be-
schreven, hoeft volgens PH.BVD de gegadigden er niet van te weerhouden zich
op te geven.
H.D merkt op, dat de inschrijvingsdatum verstreken is en neemt aan, dat de
reflectanten graag willen weten waarnaar ze solliciteren.
H.KA gelooft, dat een circulaire altijd'de gelegenheid biedt zich voor nader
inzicht te wenden tot degene die de circulaire heeft opgesteld, in casu H.AZ.
H.D zal aan de reflectant(en) zeggen, dat nadere inlichtingen bij H.AZ ver-
krijgbaar zijn.

28 augustus 1961.



OCHTENDBESPREKING op dinedag 29 augustus 1961

Aanwezig: jJBVĝ D - H.KA - Ĥ AB-̂ BW'̂  PB̂ f- ̂ D - $B/G - JKB/N - SWITCH

Afwezig : H.

Sprekende over de I.D.'s in het algemeen zegt KB/G, dat wij er naar moeten
streven hen evenals de Marechaussee de rol van E.H.B.O. te laten vervullen.
KB/G is het met H.B eerie, dat voor deze rol niemand ooit warm te krijgen
is. Wij moeten ook goed beseffen, dat wij nooit een werkelijk hartelijke
verhouding met Marechaussee of I.D. zullen kunnen krijgen. y^<fu S JP»JL.
PH.C heeft ook een goede indruk van gekregen bij hef̂ iu&oor van

en gelooft dat het inderdaad aanbeveling verdient het contact met
deze aan te halen.
H.B deelt voorts mede, dat , onze oude vijand van de I.D., plaats-
vervangend Hoofdcommissarie in Rotterdam wordt "•.

H.D las gieterenavond in de N.R.C., dat behalve Krans, ook Menses en de
chef van de Rivierpolitie weggaan. Daar wij met de twee eerstgenoemden veel
en met de derde iets minder te doen hebben gehad, vraagt H.D wat de gewoon-
te is. Ontvangen wij altijd een uitnodiging van de politic of houdt deze
ook wel eens een open receptie, in de courant aangekondigd, waar dan ieder-
een welkom is? Mocht het laatste het geval zijn, dan zou de BVD een elecht
figuur slaan als er niemand op kwam dagen.
PH.BVD zal zich nog even met PH.B in verbinding stellen om na te gaan of

er uberhaupt uitnodigingen zijn verzonden.
- H.KA -
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H.KA deelt mede, dat KA2 een telefoontje heeft gekregen van de adjunct
personeelschef Nederlandse Bank, Mr. , waarbij deze verzocht poli-
tieke gegevens over het personeel van de Nederlandse Bank te ontvangcn.
Mr. wilde komen praten, hetgeen KA2 heeft afgehouden.
PH.BVD vindt de Nederlandse Bank een nuttige relatie en gelooft dat wij de
heer in de gelegenheid moeten stellen zijn wensen naar voren te bren-
gen, waarbij D n«t gesprek zal moeten voeren.
H.B merkt op dat dit desideratum van de Nederlandse Bank periodiek opduikt

H.D ontvangt de stukken van H.KA en zal ze aan PH.D doorgeven.

PH.BVD deelt mede, dat hij op 25 augustus j.l. van inzage heeft
gekregen van de conceptbrief aan H.M. Ambassadeur in Brussel, naar aanlei-
ding van de order van Minister Vermeylen t.a.v. het doorgeefbeleid over
Belgen aan het buitenland . had voor een be-
langrijk deel de Aide-Memoire van H.BVD overgenomen, maar wist niet of de
heer de brief in deze vorm zou laten uitgaan.

PH.BVD deelt mede, dat op 25-8-1961 van de heer van
Protocol van Buitenlandse Zaken te horen kreeg, dat Buitenlandse Zaken wel
belangetelling heeft voor vorstelijke personen die incognito Nederland be-
zoeken, zoals Koningin Moeder Elisabeth van Belgie.

- PH.BVD -



PH.BVD was verbaasd te zien dat aan een reis naar de Sowjet Unie, georgani-
seerd door het N.B.B.S., la deelgcnomen door het Kamerlid SMALLENBROEK.
KB/3 zegt dat hij een rapport over deze reis verwacht.
Indien dit rapport geen licht werpt op de reis van de heer Smallenbroek,
kan H.B zonder moeite Smallenbroek er naar vragen. E.B heeft in het Verzet
lange tijd vrij nauw met hem samengewerkt.

PH.BVD vertelt, dat KB/32 vrijdag j.l. een verzoek tot de Marechaussee
heeft gericht om het vertrek van op Schiphol met bijzondere nader
omschreven zorgen te omgeven. Dezelfde dag belde Kolonel PH.BVD op,
zeer vriendelijk, met de vraag of hij hiervan wist en er zijn goedkeuring
aan hechtte, hetgeen vanzelfsprekend door PH.BVD bevestigend werd beant-
woord. PH.BVD vraagt zich nu af of dit een hint van de Marechaussee is dat
dergelijke zaken door ons op een andere wijze moeten worden aangekaart.
KB/N heeft dit nog nooit meegemaakt, dat »ls je met of een zijner
voorgangers sprak, hiervan later door zijn chef bevestiging werd gevraagd
aan de Dienstleiding. Bovendien is eigenlijk geen verbinding, al is
het logisch dat zo iets aan zijn superieur meldt.
KB/Q kan zich wel een geval herinneren, waarbij goed-
keuring van de Minister van Justitie wilde hebben, waarop H.BVD Minister
Donker heeft opgebeld.
KB/Q spreekt overigens zijn waardering uit voor de uitstekende medewerking
die de Marechaussee in dergelijke gevallen verleent en ook nu weer heeft
verleend.

29 augustus 196l«



OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 30 augustus 1961

Aanwezig: PHV6VD - HfcB- PH.C - PH.D -

Afwezig : Ĥ JVtT-

PH.C deelt mede, dat de deelnemer aan de reis naar de Sowjet TJnie niet de
vader, maar zoon Soallenbroek is geweest. Het is een foute naslag geweest.
Zoon Smallenbroek, waarover blijkbaar geen gegevens bij de dienst aanwezig
zijn, was reisleider voor Oost-Duitsland en Polen.

PH.D heeft de zaak over de Nederlandse Bank nog eens bekeken en schetst de
voorgeschiedenis. In een kort aide-memoire voor de dienstleiding heeft PH.D
gesuggereerd, dat KA2 Mr. mededeelt dat deze aangelegenheid even aan-
gehouden wordt, totdat H.BVD terug is. In 1955 heeft H.CTvoorgesteld de be-
veiliging van de Nederlandse Bank ter hand te nemen via Financier! en PH.D
gelooft, dat dit departement zich over het belang hiervan nu eerst moet
uitspreken. Ter sprake komt nog in hoeverre de wens van de Nederlandse Bank
om gegevens over de mensen die de beveiliging van de kluis van de Nederland-
se Bank in handen hebben, kan zijn ingegeven door een angst dat dezen indien
zij aan de verkeerde kant staan, het goud bij een eventuele oorlog met Rus-
land, de Russen in handen zullen spelen.
H.B schetst nog de pogingen van Mr.Einthoven v66r 1955» die de beveiliging
zag in het "do ut des" vlak. H.B gelooft daarom dat als wij de Nederlandse
Bank terwille zijn in deze, dit nooit op het niveau van Mr.1 van wie
niets te verwachten is, moet gebeuren, maar op directieniveau.
PH.BVD gaat accoord, dat KA2 Mr. opbelt in de zin zoals door FH.D ge-
suggereerd.

Op 17 September komen H.BVD en H.KCP terug van vacantie en H.B vraagt hoe
het moet met de eerste vergadering van de Werkgroep Politic, die voor
7 September is uitgeschreven. De Werkgroep is samengesteld uit KA2, H.B,
KB/N2 en PH.D van de B.V.D. en verschillende politiefunctionarissen, waar-
onder de heer . Het gaat er nu om, dat H.BVD de eerste vergadering
eigenlijk zou raoeten openen en een voorzitter zou moeten aanwijzen.
Besloten wordt, dat H.B zal uitzoeken of in verband met de hierarchie nie-
mand voor het hoofd gestoten wordt, als de heer als voorzitter
wordt aangezocht en zo neen, deze tevoren zal vragen of hij accoord gaat
dat hij zal worden voorgesteld.
H.B zal dan in de vergadering het voorstel doen.



- 2 -

PH.BVD heeft gisteren bij H.KCF gelnformeerd naar het protocol ten aanzien
van het afscheid nemen en installeren van korpschefs en andere politiefunc-
tionarissen. Het ia geen gebrulk, dat wij optredende korpschefs (zoala nu
de heer in Arnhem) geluk wensen, tenzij deze reeds een relatie van
one is. De Commissaris der Koningin die de optredende korpschef beedigt,
moet hem wijzen op het feit, dat hij verbinding van de B.V.D. is geworden.
Dan laten wij wel van ons horen. Wat betreft het afscheid nemen, zei H.KCP,
dat wij bepaald niet gaan als wij geen uitnodiging hebben gekregen, hetgeen
in het geval niet is gebeurd, hoewel er wel uitnodigingen zijn ge-
stuurd, getuige het feit dat er een aparte receptie voor genodigden is.

30 augustus 196l«



OCHTENDBESPREKING op donderdag 31 augustus 1961

Aanwezig: PH<£VD - J£**A - JJ*B~ '- j»JUff - PHx̂ - KB>tf2 - KB/*N -

Afwezig :

PH.C hoorde gisteren van , dat de brief over het Belgische doorgeef-
beleid is uitgegaan, nadat enige wijzigingen door zijn aange-
bracht. Op vraag van PH.BVD zegt men te verwachten dat Buitenlandse Zaken one
een afschrift van deze brief zal zenden.

H.B ziet in De Volkskrant het bericht, dat de Nederlandse regering beeloten
heeft gehoor te geven aan de Russische uitnodiging om te onderhandelen over
een overeenkomst voor culturele uitwisseling. Het wachten is op het stand-
punt van de hiervoor in het leven geroepen interdepartementale commissie. Het
is de bedoeling met de Russen afspraken te maken die gelden voor beperkte
perioden, bijvoorbeeld een jaar. Men wil due geen cultured verdrag sluiten.
Dit moet een antwoord van het Westen zijn op het begineel van de vreedzame
coexistentie. Verder wordt nog gezegd, dat de NATO is geraadpleegd, dat Bui-
tenlandse Culturele Betrekkingen van O.K. en W. over meer geld moet kunnen
beschikken en dat men erover denkt een speciaal instituut in het leven te
roepen.
PH.BVD eonstateert dat dit dus wel aan De Volkskrant, maar niet aan ona wordt

- medegedeeld -
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medegedeeld en vraagt of bekend is wat de Ministerraad nu heeft beslist
•

H.B vindt dat het bericht op een moeilijke dag in de courant staat - vreedza-
me coexistentie pastniet zo goed bij hervatting van de atoombomproeven. Het
zal wel aoeilijk worden voor de Vredesraad, on nu deze bocht weer te nemen.
Afgesproken wordt te wachten tot H.C terug is, die dan de zaak met
kan heropenen.

PH.D brengt verslag uit van het onderhoud net Dr.. over prive reizen
van ambtenaren naar landen achter het IJ.G. . Dr.
wil een circulaire opstellen, waarin op de gevaren wordt gewezen en waarin
de ambtenaren wordt voorgehouden dat zij, in verband met die gevaren, van een
juiste plichtsopvatting blijk geven, wanneer zij tijdig hun voornemens OB
zich naar een Sowjet-land te begeven ter kennis van het bevoegd gezag brengen,
De verplichting om toestemming te vragen hoeft niet in het A.R.A.R. te worden
opgenomen.

fS PH.BVD werd gisteren opgebeld door de heer die mededeelde dat RAPTIS
( op 15 September a.s. vrij komt en de wens te kennen had gegeven naar Tunis
\e vertrekken. Justitie, die Ait geen goed plan vond, heeft de Griekse ambas-
: sade gevraagd om een Grieks paspoort voor Raptis. Zij willen echter alleen

een laisser-passer verlenen. Raptis heeft dit geaccepteerd en zal onderweg
devieren. CAMMELBEECff is van plan naar de Minister te gaan om te vragen of
de veiligheidsdienst zich hier niet mee wil bemoeien. Hij is bang dat de
B.V.D. inlichtingen zal geven en dat Raptis ergens in het buitenland zal wor-
den onderschept.
Hoewel het tot onze taak behoort inlichtingen over dit soort mensen te geven,
wordt besloten dat hierbij de langzaamste weg bewandeld zal worden, omdat als
zeer kort na zijn vertrek uit Nederland lets met hem zou gebeuren, Nederland
de gehele propaganda-machine tegen zich zou krijgen.
PH.BVD zal zeggen dat Cammelbeeck blijkbaar net zo ongunstig denkt over ons,
als wij over hem. PH.BVD vindt deze stap van Cammelbeeck overigens wel heel

\ver gaan.

PH.BVD brengt ter sprake, dat H.BVD en H.K/CH indertijd een uiterst geheime
aangelegenheid met Minister Toxopeus en de Secretaris-Generaal hebben bespro-
ken. Wij zijn nu aan de bel gaan trekken om een beslissing, waarbij is geble-
ken dat - die vandaag met verlof gaat, terwijl Minister Toxopeus
morgen terug komt - de hierop betrekking hebbende stukken zonder blikken of
blozen heeft overgedragen aan Mr.Mijnlieff, zodat wij met deze de zaak moeten
bespreken. PH.BVD vindt het een lichtvaardige wijze om met deze stukken om
te springen.
PH.BVD heeft hetzelfde aan de lijve ondervonden bij de Minister-President.
Voor een uiterst geheime aangelegenheid had hij een audientie aangevraagd bij
Minister De Quay en daar .deze met vacantie blijkt, is de Geheim/Persoonlijke
brief in handen van Mr.Fock gekomen.
Men gelooft, dat hoe betreurenswaardig de gang van zaken ook is, er in dit
stadium tegen dergelijke dingen weinig te doen is. Het enige is de stukken te
laten lezen en op zo korte termijn terug te vorderen, dat het niet kan ge-
beuren. Mr.Einthoven placht dit te doen, ook bij het eigen departement, soms
tot woede van betrokkenen.
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- PH.BVD .
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