
Aanwezig:

Afwezig :

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2 januari 1963

- Hrfri' - K • KB>*

H.F citeert een
Tung een zeer
dat de kloof tussen
gen is. Hij

scherpe

illustreert

artjikel uit De Volkskrant, waaruit blijkt dat Mao Tse-
anti-Sowjet verklaring heeft afgelegd. H.F meent,

China en de Sowjet-Unie nauwelijks meer te overbrug-
dit met nog enige andere voorbeelden.

rri jdagavondH.E hoorde v;
een 5-tal vredesmar
organisaties deze
gedaan zou moeten
dergelijke teksten
weinig controle-rai
antwoordelijk zijn

jl. per radio bekend maken dat op 5 januari
sen worden gehouden. Er werd niet geraeld van weIke

n^arsen uitgaan. Hij vraagt zich af of hieraan niets
orden. H.B suggereert te doen nagaan hoe
voor de Omroep tot stand komen. H.D merkt op, dat er
delen zijn, doch dat de politieke partijen zelf ver-
voor het besprokene tijdens de regeringszendtijd.

H.BVD geeft uiting
ganisatie verloopt
het beleid en zet
van de Dienst via
H.BVD in geval van
ten worden, snelle
geval ook van de 1
dineerde vorm plaa

aan zijn erkentelijkheid voor de wijze waarop de reoi
Hij wijst echter op de horizontale coordinatie van

i iteen dat er tussen de afdelingshoofden en de leidinj
TPC geen tussenafdeling geschapen is. Men kan van
problemen, die tezamen met H.KAZ en TPC besproken mo<
decisies verwachten. H.B stelt, dat in het omgekeerdi
fding verwacht mag worden dat samenspraak in gecob'r-
s vindt, hetgeen H.BVD als vanzelfsprekend ziet.

- H.BVD wil -
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H.BVD wil voorts enige wijziging brengen in de spreekuren met de afde-
lingshoofden. Donderdags convenieert hem namelijk bijzonder slecht.
H.B en H.E zullen voortaan op dinsdagmorgen respectievelijk ora 10 uur er
+ 11.30 uur ontvangen worden, H.F voortaan op de woensdagmorgen en
RB/G woensdagsmiddags. H.D zal op donderdagmorgen ca. 1O uur zijn pro-
blemen kunnen voorleggen.
Voor zijn vertrek wil H.BVD ook nog een aantal besprekingen voeren met
H.KEB.

2 januari 1963.



OCHTENDBSSFRJSK IRQ op donderdag 3 januari 1962.

Aanwezig: HjJWflT- H

Afwezig

H^KAZ -(

H.BVD heeft gisteren,
dat bijvoorbeeld
gezamenlijk zullen
en uitgewerkt voor te
leiding zal dan
bestaande figuur niel
dat een vorm van
anders de Dienst niel
opmerkingen niet naai

- Hxl̂ -

sprekend over de horizontale coordinatie, bedoeld,
ingshoofden zaken die beider afdeling betreffen,

bejspreken om hierna het betreffende onderwerp panklaar
leggen aan hetzij H.KAZ, hetzij TPG. In de Dienst-
worden of e.e.a. past in het dienstbeleid en de

verstoord wordt. H.BVD wil hiermee de nadruk leggen
te alien tijde vermeden moet worden, daar

meer bestuurbaar zal zijn. Overigens maakt hij deze
aanleiding van dingen die hij gezien heeft*

tuss endirectie

H.C heeft in De Volkikrant gezien, dat Van den Beugel zich terugtrekt als
president-directeur van de KLM om een in te stellen bedrijfsonderzoek
zo objectief mogelijjc te kunnen doen plaatsvinden.

H.E verlaat d« vergadering.

H.F deelt mede, dat
scherp en beledigend
dat enkele dagen lat^r
hebben overgenomen.

let Chinese Volksdagblad van 15 december bijzonder
op Chroestsjov's rede heeft gereageerd. Frappant is
twee Cubaanse couranten de Chinese tekst integraal

<aast het bericht over de zitting van het voo

- 2 -
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bereidende congrescomitS van de IDVF gelegd < is
dit een belangrijk punt.

H.D citeert de NRG van gisteren, waarin diverse opraerkingen over de BVD
gemaakt worden, o.a. het volgende: de BVD probeerde een stokje te steken
voor een openbaar debat van het Leidse universitaire debatteergenootschap
"Pro et contra" over "de motie dat de overheidsvoorlichting over bescher-
mingsmogelijkheden ingeval van een atoomoorlog niet verantwoord is".

3 januari 1963.



AURORA

OCITENDBESPHEKIHG op vrijdag 4 januari

Aanwezig:

Afwezig :

1963

januari 1<63*



OCETENDBESPREKING op maandag 7 januari

Aanwezig:

Afwezig :

AURORA

JfcBTO - - H^f- PJktT- H^ -

1963.

H*BVD zal voorlopig niet naar de K.L.M. gaan in

vertrek van Ide president-directeur.

verband met het

7 januari 1963,



AURORA

OCHTKNDBESPREKING op dinsdag 8 januari 1963.

Aanwezig:

Afwezig : Tjte^

De buitenlaudse diensten zullen zeker wel belangstelling hebben voor
de activiteiten van en het Actie ComitlS Algerije, die gericht
zijn op het'Caraibische gebied (dagrapport B). ;

PH.C en Cree beginnen heden met een serie lezingen voor de onderofficie
ren van de Koninklijke Marechaussee, in KO-verband.

i i

H.F vestigt de aandacht op een belangrijk artiliel in de Pravda over de
versterking van de eenheid in de communistischd wereld, wijzend op een
invite aan de Chinezen voor een nieuwe topconfdrentie. Het bezoek van
Chroestsjov aan het S.E.D.-congres zal hiermede wel in verband staan.
Over het onflerwerp van de gesprekken met diverse delegaties behoeft
geen twijfejl te be staan.

De - communlstische - Wederzijdse Economische Hulporganisatie heeft be-
sloten een Bocialistische Wereldbank op te ricnten. Albanie zal geen
lid worden.

8 januari 3963.



Aanwezig: H^Bvl) - I

Afwezig :

AURORA

OCHTENDI ESPREKING op woensdag 9 januari 1963

H.F raaakt uit het
C.P.S.U. voor het
wil bewandelen. Een
in de toekomst
eenkonst als
tische kampen.
H.F knoopt hieraan
nistische terminoldgi

resultjaat

gisteren te berde gekomen Prawda-artikel op, dat de
testaande conflict de weg van de collectieve discussi<

internationale coosnunistische bijeenkorast kan dus
gezien worden. Hen verwacht niet dat deze bij-

zal hebben een saraengaan van de twee conmunis-
tegemoet

H.F citeert enkele
woord is op een
zen zou willen prat

een uiteenzetting vast over de conmunistische opporti
e van "tijdelijke minderheden en neerderheden".

punten uit een groot artikel in Hsinhua, dat een ant-
opnerking van Togliatti, dat hij wel eens met de Chine-

en over de bestaande geschillen.

9 januari 1963*



OCanpSNDBESPREKING op donderdag 1O januari 1963

Aanwezig: H.

Afwezig :

- Ĥ HE - - H

AURORA

- H

H.KAZ heeft < en N.I.V.E. circulaire ontvangen bejtreffende een cursus
Leesvaardigh< idsverbetering. Na een uitgebreid gjesprek over dit onder-
werp, waarin het voor en tegen de revue passeertj, wordt besloten deze
circulaire r<nd te doen gaan en te overwegen iemiand aan te wijzen die
als "proefkor i jn" deze cursus zal gaan volgen. AJfhankelijk van het re-
sult aat zal clan nader bekeken worden of een groejp mensen zal worden aan-
gewezen. De oursus beloopt 10 avonden van 2 uren elk en kost / 235.—.

H.KAZ spreekt over de geheimhoudingscirculaire ,
die via 8VA riaar de afdelingshoofden gestuurd zail worden. Het wordt wen-
selijk geacht dat de afdelingshoofden deze zaak in bijzijn van de BVA
met hun sectiehoofden zullen doornemen, waarbij de BVA tevens het bevel-
ligingsvoorschrift zal bespreken. De BVA zal eveneens deelneraen aan het
gesprek in dd secties.

Naar aanleid] ng van de distributielijst op "The Economist" vraagt H.BVD
zich af wie deze hoogstmerkwaardige distributie {heeft verzonnen. Een
aantal belan(;hebbenden wordt niet genoemd, terwi|jl o.a, een niet bestaan
C-sectie wel op het lijstje staat. Hij verzoekt H.KAZ na te willen gaan
hoe P. & B. deze circulatielijst heeft samengestjeld. In ieder geval
wenst hij dat H.F de eerstgeadresseerde zal wordjen. Wenselijk zou zijn
dat een syst^em van voor-lezen met distributie-aianduiding tot stand zou
kunnen komenlvoor alle periodieken waarop wij geabonneerd zijn. BeIang-
hebbenden zouden dan een fotocopie van het betreffende artikel kunnen
krijgen, texnirijl het nog actueel is.



)CHTEND

Aanwezig: H

Afwezig '•

'BESPREKING op vrijdag 11 januari

- H,je(£ -reir-

AURORA

1963

Naar aanleidilng van het bezoek van de Secretarisl-Generaal dat hedenmiddaj
plaats zal vinden, vestigt H.BVD de aandacht op de samenstelling van het
Panorama. De Secretaris-Generaal leest dit stuk zelf en streept de be-
langrijkste dassages aan voor de Minister, zodat het van belang kan zijn
verantwoorde 'window-dressing ook in het panorama' op te neraen. Tijdens
zijn bezoek a|al hoofdzakelijk gesproken worden over zaken die niet in he1
panorama kunrien worden opgenomen.

PH.C meldt de visumaanvraag van een vroe ;ere Prawda corresponden
nu werkzaam llij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen van de C.P.S.U., di<
het a.s. congres van de P.v.d.A. wil bijwonen. Mfen ziet hierin een con-
trole op Paul de Groot of alles wel gaat met de politick in Nederland,
zoals door hem in Moskou is voorgesteld.

11 januari IS63



Aanwezig:

Afwezig :

Generaal jl.

AURORA

OCHT^l DBESPREKING op maandag

H.BVD is tevijeden over het verloop van het bezoepc van de Secretaris-
vrijdag. Bij zijn eerste bezoek 3i !j&ar geleden was de beer

een Uiteenzetting gegeven van de dienst doch daar wist hij prak-
tisch niets neer van. Het gesprek bij H.B sloeg jzo goed aan dat H.BVD
besloot het programma te wijzigen en KB/G voor eien volgende keer, 18 jan
ari a.s*, te be war en. Samenvattend oordeel van die S.G.: hij vindt het
een groot bedrijf en hij had zich dit niet zo vobrgesteld. H.BVD zal nog
nader bepalea wat het programma van vrijdag a.s. zal behandelen.

Volgt een gesprek over het congres van de SED en' de mogelijke ontwikkeli:
Rusland-Chins.

i
H.BVD heeft net boek van Mr. Dr. Smit "de liquidiatie van een imperium"
en hij vindt het niet meer dan goede opsomming vkn de feiten.

H.C heeft voorgesteld zijn nota "Sovjet-intelligpnce en Europese inte-
gratie", die hij door ziekte en DSC-cursus niet hader heeft kunnen uit-
werken als working-paper te beschouwen. H.BVD stlelt voor dit onderwerp
vrijdag a.s. te 11.00 uur te behandelen met het vaste AUHORA-gezelschap,
waarbij de afdelingen C en KB/G met versterkingen aanwezigzullen zijn.

januari 1963.196



OCH1'ENDBESPREKING op dinsdag 15 januari

AURORA

1963

Aanwezig:

Afwezig : T

H.F memoreert het huidige negatieve optreden van
met Engeland's toetreding tot de E.E.G. en zijn

De Gaulle in verband
weigering om Polaris-

raketten van Araerika te ontvangen.
H.BVD stelt fle artikelen in de pers over de CIA aan de orde.

15 januari l'>63



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 16 januuri 1963

Aanwezig: HjBTO - H.KAZ - B/B

Afwezig : i*if*- ̂

H.F citeert juit een schrijven van de Zaakgelastigde in Peking
[van 17 december, die raeldt dat al hit Chinese personeel van

de Russia chei arabassade aldaar ontslagen is.

, de
gesproken is over d«

H.BVD heeft gisteren bezoek gehad van de heer
Inspecteur van de Buitenlandse Dienst, waarbij o.a
security op jde posten.
Volgt een gesprek over het belang van de debriefing van Nederlandse
diplomaten n|a hun terugkeer van posten achter het IJzeren Gordijn.

Naar aanleid|ing van de notulen van 10 januari h^eft H.KAZ gesproken met
H.ACD over die distributielijst van de Economist'en andere periodieken.
Deze distribUtie, oorspronkelijk vastgesteld naar de te verwachten be-
hoefte, is vftak veranderd, daar vele raensen tel^fonisch verzoeken op de
diverse lijsten geplaatst te worden, c.q. daarvan afgevoerd te worden.
Tijdens een rondgang door de ACD met PILE is hei H.KAZ duidelijk gewor-
den dat deze afdeling zeker niet kritiekloos tegenover het werk staat.
Men voelt zich evenwe1 enigszins buitenspel staan, daar de ACD nu eenmas
niet geintegreerd is in de Dienst. Na een uitgebreid gesprek over de
dienende taak van ACD, waarbij veel waardering fclijkt voor het werk van
deze afdeling, neemt H.BVD de suggestie van H.B over om per afdeling de
sectiehoofdeh een samenspraak te doen houden met de sectiehoofden van
ACD, onder voorzitterschap van H.KAZ.
Men is het eir over eens dat een oplossing voor een vlotte distributie et
circulatie van de 176 tijdschriften en periodieken waarop wij geabonneez
zijn, niet eenvoudig gevonden zal kunnen worden.

H.BVD deelt inede, dat H.C begonnen is met het opbouwen van een meer ge-
s troomlijnde KEB, gebaseerd op het idee van KEB aan een kant en de bin-
nenlandse inlichtingendiensten aan de andere kant. Deze figuur wil
H.BVD t.z.t.l ook opzetten voor de buitenlandse diensten. Hiertoe is het
nodig een injventarisatie te maken van de bestaaride afspraken en verbin-
dingen, wie Ivan onze mensen geregeld met buitenlanders contact hebben,
over welke zlEdcen gesproken wordt, wat voor rapporten over en weer gewis-

enz. '
| - Een gevolg -

seld worden
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Een gevolg hiervan zal zijn dat in het het onderwerp Contacten
Buitenland uitgebreid zal worden, daar er vele overlappende zaken gemeld
zullen kunnen worden. Meer dan tot nu toe het geval was, daar H.KEB
zich beperkte tot zijn eigen buitenlandse activiteiten.

16 januari 1963.



AURORA

OCH'CENDBESPREKING op donderdag 17 janualri 1963

Aanwezig:

Afwezig :

1

- HjH3(Z - Wtf- EirfC - Jjtftf - jptfa -

Op een vraag'van PH.C naar de bijzonderheden ronpom de dood van Stalin
in het dagra^port van H.B van 16-1-1963 merkt H.JB opt dat de betreffende
berichten in bewerking zijn. Een uitgebreide rapportage kan tegemoet ge-
zien worden. PH.C vraagt zich af waarom Chroestsjov deze verhalen open-
baarde en of Paul de Groot zelf e.e.a. als gelooifwaardig accepteert.

Voorts citeer|t H.P uit de Volkskrant van 17 januari een aantal belangrijl
passages uit 'de rede van Chroestsjov tijdens het:gisteren begonnen S.E.D,
congres. In hjetzelfde persorgaan worden door twefe Britse journalisten me<
delingen gedaan over de Vassall-zaak.

17 januari 1963.



OCHlENDBESPREKING op vrijdag 18 januari 1963

Aanwczig:

Afwezig i

middag het volgende

AURORA

r

- Jg*Klz - - axf*-

In verband met de zLekte van KB/6 wil H.BVD de Secretaris-Generaal heder
progranma doen doorlopen: een half uur PH.E met twee

films, t.ir. SOEPOOGj en SCUIZOFREEN en een gesprek van circa een uur met
H.D en daarna een bjezoek aan KO.

18 januari 1963.



Aanwezig:
Afwezig : ~-

AURO

OCHTENDBESPROING op maandag 21 januari 1963.

- raiST-



H.F wijst op enige Waarheid-artikelen (17 en 19 januari) waarin een parall<
wordt getrokken met 2 onlangs in Frankrijk vrajgelaten SS-oorlogsmisdadigei
en de kwestie van het opnieuw aanhangig maken van gratieverlening aan de
gevangenen in Breda.

H.BVD vertelt in het kort over het tweede bezoek van de Secretaris-Generaal
waarbij PH.D op door de Secretaris-Generaal gewaardeerde wijze de security
van diens eigen departement heeft aangekaart. Na het bezoek aan KO heeft d<
Secretaris-Generaal verklaard dat hij nooit heeft kunnen vermoeden dat al
deze activiteiten bestonden. De afdeling KB/G zal bij zijn volgend bezoek
ter sprake komen*

21 januari 1963.



Aanwezig:

Afwezig : —

- ll.

AURORA,

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 22 januari 1963.

- PJlr& ̂

H.BVD deelt mede dat op 1 februari a.s. de Secretaris-Generaal wederom op
bezoek zal komon. De hoofdschotel zal zijn de afdeling KB/G. Het dan nog
overblijvende uur zal waarschijnlijk gebruikt worden voor een rondgang doo
het gebouw, i



AURORA

OCITENDBESPREKING op woensdag 23 janueri 1963

Aanwezig: H,

Afwezig : —f-

H.F ziet in
gesteld tele

Waarheid, dat Paul de Groot een
;ram aan de regering heeft gezonden

oor zijn doen positief
met dringend verzoek

maatregelen te nemen ter bestrijding van de dpoit de lange vorstperiode
ontstane "wantoestand".

De Waarheid gaat voort met een artikel over het gratieverzoek van
Lages c.s. eb verder wordt nog gemeld dat in de Amerikaanse en Italiaans
pers berichten circuleren over ontmanteling van atoomkoppenbases in
Turkije. j
TPC heeft vorige week een dergelijk bericht gezien in de Washington Post
waarin gezegd wordt dat de basis Izhmir (Turkiĵ ) ontmanteld wordt en ve
vangen zal worden door een Polaris duikbotenpatrouille.

23 januari 1963.
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OCHTENI

Aanwe zig:
Afwezig : H.

•X''1"'

iBBSPHEKING op donderdag 2k januari 1963
- TJP^- Mr"-

24 januari 19<>3»



AURORA

OCHTJNDBESPREKING op vrijdag 25 januari JI963
i ^ i

Aanwezig: H^BtfC - H.£*Z -JJSKJ -^Sff - f^f - HjJ* -

Afwezig : —•— i

H.F signaleeirt dat De Waarheid een bespreking, inet citaten, wijdt aan
een door een Westduitser geschreven boekje over het CIA. H.BVD heeft in
het laatste Foreign Report een vuil stukje over het CIA gelezen.

Verder beeteedt De Waarheid aandacht aan enkele nader uitgewerkte puntei
die op het P.v.d.A-congres naar voren zijn gekomen en die goed in het
CPN-straatje passen.

H.BVD heeft raaandag te 16.00 uur een volgend gelsprek met Dr. en
hij verzoekt PH.C hem te vergezellen. H.C is op! excursie met het DSC,

25 januari 196?



AUROIIA

OCHTENDBESPREKING op maandag 28 januari

Aanwezig: H.

Afwezig :

HjJ&Wr - FHxCr- - Klî fr"*1

H.D heeft van iMej. vernoraen dat de Joegoslaven wederom in de
Ministerraad zijn besproken. Met onze Minister gingen ook de Ministers
Klomp£ en Beerman in de oppositie; Minister Visser heeft zich er niet
in gemengd. De uitbreiding tot 500 man is nu defihitief aangenomen.

28 januari 1963*



Aanwezig: H.BJEB* - H

Afwezig : TJJC*'

'AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 29 januari 1963.

Gesprek over VASSALL
vraagt of alle
verzameld worden. PH.

lie heden voor het Tribunaal zal verschijnen. H.BVD
berichten over VASSALL en het Tribunaal

Z heeft hiermee belast.
gepublLceerde

29 januari 1963.



AURORA

OCHTEND] HSSPREKING op woenedag 30 januari 1963,

Aanwezig: H..BV1) - I

Afwezig : — — i
- TO^-

- U*«r - H

PH.C geeft een kort chronologisch overzicht van gelbeurtenissen in Engeland
na het bekend *orden van de VASSALL-zaak. Hieruit blijkt dat de eerst
ingestelde comtuissie van hoge ambtenaren later is vervangen door een
Tribunaal met recht van enqu£te. :

De Waarheid wijjdt wederom een artikel aan de "Cala-boycot" van reizen
naar de D.D.R.i Hierna ontwikkelt zich een gesprek over de circulaire
betreffende het aarunelden van voorgenomen vacantiereizen achter het
IJzeren Gordijn. H.D legt uit dat er geen algemene! distributie op alle
departementen ^eweest is, doch dat bepaalde afdelijngen deze circulaire
niet hebben ontvangen en dat verspreiding bij Landjbouw in het geheel niet
nodig werd geacht. Meldingen van dergelijke reizen komen wel binnen.

30 januari 196&*



AURORA

Aanwezig:

Afwezig :

OCHTENDBSSPREK[NG op donderdag 51 januari 1965.

\^9^- KBV<«2

II.BVD brengt in heriniering dat morgeruaiddag de Secretaris-Generaal weer
op bezoek komt. Indiei men meent nog zaken te hebben die voor de Secretari
generaal van interesse zouden kunnen zijn dan verzoekt H.BVD hierover hede
bericht. Het is de bedoeling een bezoek te brengen bij PZ, indien de tijd
dit toelaat.

Nu bij het wekelijkse! spreekuur van de dienstleiding met de afdelingshoofd
gebleken is, dat de te bespreken zaken binnen de uitgetrokken tijd afge-
handeld kunnen worden, doet II.BVD het voorstel om sectiehoofden, die met
een bepaald probleem Kitten, bij deze bespreking aanwezig te doen zijn*
H.BVD stelt nadrukkelijk dat het niet zijn bedoeling is dat men nu problen
gaat forceren, doch uitsluitend komt met reele zaken.
Hij ziet hierin een gbede gelegenheid voor sectiehoofden om bepaalde zaker
eens bij de dienstleiding te etaleren en door te spreken, in aanwezigheid
van nun afdelingshoofd.

31 januari 1963*


