AURORA

QCHTSNDIBSPREKIMG OP vri.idag 2 oktober 1964

Aamecig: TPC •
Afwesig :

- PZ.If-

H,B"- H.fiBP - H

H £BP geeft ooBaentajar op enige persberichten.

2 oktober 1964.

U R O R A

OCHTENDBESPR KIHG d.d. Maandag 8 oktober 1964.
- HjC'Aanwezigi HJ
- H
Af weeïg t "|UBVb

In rerband net Heelsua, sal a.s» rrijdag de Meerderheid van het AURORAgezelachap afwezig!cijn. Besloten wordt die dag geen AURORA te houden.

6 oktober 1064.

AURORA

OCHTEfDBESPREKIMQ pp woensdag 7 oktober 196»

Aanwesigt H^ïtó -^JfcfB Afwesig: H.KPÖ^-

H.SBP vestigt de aandacht op "De Waarheid", die, voorzover bekend, als
enige courant aandacht besteedt aan de beantwoording van de door
Mardus Bakker aan onsse Minister gestelde vragen betreffende HcCarthyisme
van de BVD.

H.KAZ vertelt enige bijzonderheden over de eerste Heelsuadag*

7 oktober

AURORA

o/

OCHTEND].ESPR£KINQ op maandag 12 oktober 196»
Aanwezig: H.KAZ Afwezig : H.Bytf"- H.

TPC deelt 0ede, dat de ferstvolgende dinsdag/donderdag besprekingen met
B.C/H.B op 27 oktober a s. sullen plaats hebben»

TPC vernam van me j.
•« dat het niet gelukt ia een bespreking Bet
Minister Toxopeüs te arrangeren vóór de zitting van de Kamercommissie op
woensdag a. s.. Ook is niet bekend welke punten - behalve de begroting - in de
a.s» cownissievergaderittg ter sprake Bullen worden gebracht. Wij zullen dus
"met gesloten ogen het truispunt over moeten".
l

soms rechtstreeks de sectieQesprokeo wordt over het feit dat mej»
chefs opbelt voor het verkrijgen van inlichtingen. TPC heeft dit al eens met
haar besproken* maar wil haar toch in deze geen te rigoureuze beperkingen opleggen. Wel dienen de
ctiechefs elk gesprek met mej*
te rapporteren
aan de (onder)afdelingshoofden

12 oktober

AURORA

OCHTEIOBESPREJUHO op vrijdag 16-10-1964

Aanwezig t tt»3VD - H

- TPP'- H

- H.SBP -

Afwazig :

H.BVD au TPC doan uftgebreid varalag ovar nat gaaprak met da Kaaercommissia van j.l woensd *g waarovar afzonderlijk garapportaard zal word»n.
Oeaprek ovar da co«nandowiaaaling in da Sowjet-Unie.

H.BVD doat varalag 9var zijn bavindingan bij da RCNP.
In varband mat afwezigheid van H.BVD an H.KEB an bat slechts kort duranda
bazoek van
zal op 19 oktober gaan AURORA worden gebouden.

Kamercommissie
Da minister wil in zijn berichtgeving aan da Kamercommissie zeer var gaan
an Kalfs inzage var stukken verschaffen. SPG herinnert in deze aan da guldan regal dat da ktarten en dossiers van bewindslieden aet wie wij zaken
doen, gelicht an apart geborgen moeten worden. H.BVD verzoekt H.KAZ in deze
contact op te nai
met H.ACD.
Security Tweede Kaïisr
De voorzitter van <e Kamercommissie blijkt geporteerd voor da beveiliging
van bepaalde stukken in de Tweede Kamer, o.a* van da BVD-commissie en da
Buitenlandse Zaken commissie. Z.i. ia de aituatie zo, dat iedereen gemakkelijk bij allarhandf stukken kan komen.
Vroeger is dit ond< rwerp reeds aangesneden mat
,, hetgeen op niets
is uitgelopen. H..B) D wil binnenkort dit onderwerp met Dr. Vondeling bete krijgen*
spreken en via hem trachten de medewerking van

AURORA
- 2-

PA

Dr» Vondeling naar Rusland.
Dr. Vondeling heeft medegedeeld dat hij het voornemen heeft in april/B»i
van het volgende jaar aan enkele Russische universiteiten voordrachten te
houden over de eenwording van Europa, de BEO en daarmee samenhangende problemen en vraagstukken. Ook is hij van plan de studentenuitwisseling met
de SowJet-Unie te bevorderen. Een en ander geschiedt volgens een besluit
van het P.v.d.A.-bestuur. Zelfs indien voldoende argumenten gevonden souden kunnen worden tegen dece activiteiten zou dit fiat van het partijbestuur moeilijkheden kunnen veroorzaken.

16 oktober 196<».

AURORA

OCHTSHDBE£PREKINQ op TriJdag 23 oktober 1964
Aanwezig j
Afwesig :

- TPG/- H^JB^ H.$^ H.;/- PHx*"/
-^ ^^ ^'
^

TPC bespreekt enkele bijzonder belangrijke gegevena afkoaatig uit de kring
ran de CPM, die bijzonderheden geren orer
Chroeatajov'B val.

23 oktober

AURORA
OCHTEND SgSraSKIliQ op «aandag 26 oktober 196»

Aanwezig: B
-^
Afwexig : ——

H.KAZ . T!

-H

H.BVD doet verslag van de vergadering van de hoofden van veiligheidadiensten van de ÏEQ—landen, waarin de noodataak van nauwe «amenwerking aan
de orde ia geweekt

26 oktober 1964.

AURORA

OCHTSKDEES

Aanwezig: R^anAfw«sig i -——

28 oktober 1964,

H.

KQ op woensdag 28 oktober 1964

- H.S

^

> ^x

^JHr*B - **fe*f VrB "

X

-OT*B'

OE «PfTJA *p*P

v » o Hn y

*ST»»*H*Y

AOHORA

JL.

OCHTBHDBKS]'RSKINü op aaandag 2 november 196<»
Aanwecig:
Af weeïg :

-H

- TPCX- flX - H^- 5**" - H-B - H.^B!'

H.P. Apeldoorn»
H.BVD heeft geaproke|n •et de nieuwe diatrictecowmandant Apeldoorn,
die vr eger de dienat Luchtvaart eoMBandeerde.
hart toe te dragen en oeer goed overweg te kunnen
Hij blijkt one een
•et BOP.

Qeaprek over perabe ichten ineake de S.U.-ontwikkeling, het optreden van
het regeringaduo en de Mogelijke aplitaing van partij en ataat in Rusland.

2 november 1961*.

/

- WÓ*E -a^E -^E -stfE -jf* - MI - zjori *<r96T-TT-«r
VHOHÜV

AURORA

OCHTBRPBjSSPRSKIJig op vrijdag 6 noveaber
Aanwezig:
Afwazig : -

- H

-H

v f*/—
— n.y^

• H.KEB

X

Beroe psinstantie BVD~iapporten
TPC brangt Aa noodzaak van bat installan van aan BVD-werkgroep ovar dit
ondarwarp tar sprake.
Baslotan wordt dat in daza werkgroep eittiug zullen naaan: PH.D, KA2t H.PZ,
CB aa PH.fi.
DSC
Qasprak over da in januari ta beginnen nieuwe DSC-curaua. Ben aantal candidaten passeert da revus. Dit jaar zullen da afdalingen B en C in verband me
da reorganisatie-activiteiten geen deelnemer aanwijzen en besloten wordt da
SBP/v.G ditmaal als enige van onsa dienst aal deelnemen.

aovettbar

AURORA

OCHTEMDBESPREKINQ op anandag 9 november 196**

Aanwesigt
Af we Big i H

- H.

"Bevri.iding"
H.B deelt vede, dat die incidentan vermeld in het artikel in "Bevrijding"
(PSP) getiteld: Toxopeua'* stoere knapen", gedeeltelijk zijn getraceerd.

H.SBP besteedt aandacjht aan de redevoering van Brecnjev ter gelegenheid
van ,de in Moskou gehouden r evolutie-hè r denking.

9 november

A U R O R A
Geen copieën gemaakt

OCHTENltBESFREKING op woensdag 11 november

1964.

Aanwezig: II.BVD .. H.KAZ - TPC - H.B - CB - H.D - H.E ^ WvSB>
Afwezig : H.KEB

AURORA

OCHTENDB& PREKIMG OP vrijdag 13-11-1964
Aanwazig:: £*ÖVD - H.WZ - VPC- EJT - H^<- H*l> - B>« - 1J.SBP S
s
' S
S
/
Afwegig :.—

H.SBP bespraakt een publicatie van da PCF, waarin da Franse delegatieleider
naar Moskou da radenen voor Chroestsjow's aftreden uiteenzet. Opmerkelijk ia
dat deze redenen nu v:.<a een publicatie in Neues Deutschland ook achter het
IJzeren Oordijn bekend zullen worden.

PZ
H.KAZ deelt mede, dat da tijd voor het werven van jong* intelligente Medewerkers weer is aangeiroken. De gedachte gaat au ook uit naar het zo mogelijk
aantrekken van jonge iconomen, juristen en sociologen. Hierbij is da vraag
gerezen of het niet g>sehikt zou zijn door middel van een open advertentie,
anti."*
d.w.s» "Binnenlandse Zaken (BVD) zoekt
De eerste reactie op iit voorstal blijkt afwijzend te zijn. Men is nl. van
oordeel dat dit veel voedsel zal verschaffen aan pers, radio en televisie om
de BVD te ridiculiseren
methoden zoals bijv. persoonlijk contact mat hoogleraGebleken is dat ande
ren niets oplevert, daar men direct teveel details over salarissen en werkzaamheden wil weten.
Ben neutrale advertentie acht men evenmin aan te raden, daar jonge academici
zeer waarschijnlijk niet blindelings op een dergelijke vage aanbieding zulIen reageren, zolang het bedrijfsleven zoveel te bieden heeft,
H.KAZ ziet bij de te verwachten slechte resultaten van een advertentie als
lichtpunt de mogelijkheid van een hefboom om het departement te bewerken da
financiële mogelijkhelda n te verbeteren.

AURORA

6

OCHTKHDBES: fffflKHiq op Maandag 16 november 196*»

Afwetig t

16 nov^nber

- H/C - JÏ/D - H^B - HJSiïP /
'
'
S •

l

l
AURORA

OCHTEMDBESPREEINS op woensdag 18 november
Aanwezig:
Afwezig :

- Hjjera

Dagrapport C is aanleiding tot een gesprek over de na de oorlog naar
Rusland gerepatrieerlde Russen.

T PC doet uitgebreid verslag van de Kamerzitting van gisterenavond, waara een moeilijke rit heeft gehad.
bij minister
Het wordt niet aanni aelijk geacht, dat bij de voortgezette behandeling
van de begroting van Binnenlandse Zaken de BVD nog ter sprake aal komen,
Behoudens een on1ibeliingrijke vraag van Koekoek over de uitbreiding van
de Dienst, die hij ifleidt uit de vergroting van het budget, is er voor
ona, vermoedelijk i de dankzij de Bijlmermeer, geen belangstelling ge»
toond*
18 november

AURORA

OCHfEMDBESIRSKIHa op vrlidag ift-noveaber 1964
Aanwezig: H^BvD - ILKAZ - T^ ~ EJf-BVAf«e»iK r

S

'

IL^f'- H^- tt^BP - H^KfiB
*^

^

Gesprek over veranda|ringen in het Praeaidium van de CPSÜ, de VAR-ontvoeringskist en de tijdens de eind oktober gehouden »itting van het WW gebleken tegenstellingen in deze organisatie.

19-11-1964.

A U R O R A

d.d. Maandag 23 november 1964
Aanwezig

-*Jff -

- HYE -

Afwezig k H
^

• hr. Kuiper

AÜROBA

/

OCHTElDBESPREKIMO op woensdag 25 november 1964

Aanwezig:
Afwezig : H

Gesprek over de burgeaeeater van Rotterdam en diena Mogelijke opvolger»
Het ia zeker in Botierdam van belang dat wij iemand krijgen die ona gunstig
gezind ia.

25 november 1964.

AUBORA

OCHTEND:
AaniMftig:
Atoslg t

27-11-1964.

op vrijdag 27 ooremb+r 1964
rm
f -

- H.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ

Aanwecig:: B^BVD Afwexig : "—

op

Maandag 30

jp?C - BX- B.

- B.

B.BVD gaat a.a. dondirdag naar Burgemeester Van Walau» en hij vraagt of
er nog eakan zijn dia de burgemeester v6ór zijn vertrek recht kan aetten.

30 november 1964.

OCHTENDBSS PIKKING op woensdag 2 december| 1964.
- HIJÓ j.
Aanwezig: H J J W - H,JHÖ5 Afweelg :
U.B doet mede|deling«n over een vergadering ran db dagelijkse leiding ran
de CPN waar i i^ Oe Grqot een nauwelijks Beer neutraal te noenen standpunt
in het conflict inncfemt
In zijn anti-iChroes4sjow-kritiek is hij pro-chineser dan ooit te voren.
Er Boet iets gebeurc zijn dat Oe Groot's vertrouwen in de S.U. zeer geschokt
heeft.

2 december

AUHORA

OCHTEHDBE3I HEKINO op vrijdag k december 196*f

Aanwezig l H^BYff- EJfé z
Afwexig «•^•^, ^^•^ ^S

-

*» V
B •BTWft
n "fff Ir

H.B en H.SBP bespreke* de zitting ran het Dagelijkte Bestuur ran
28 aoveaber en de ach tergronden Tan De Groot*s politieke o»xwaai.

k december 1964.

AURORA
mmmmmm

OCHTENDBESPffiKIHQ OP aaaodaa 7 daceaber 1964
Aanwezigl H.BÏ9 - H.
Afwecig t

- E/B - HJ/- EJD S / /

- H.*BP
/

H.BVD baapreekt aaa rtikel van professor K. vaa 't Rara, "Tagan da biarkaai",
waarin da hooglaraar anom tekaar gaat tegaa het BuZa-uitwiasalingsbalaid
yan atudaatan «n wat aachapsjiaaaaa vat LJ«Q.-laadaa.
H,BVD apraakt ovar d drie Procuraura-Oaneraal dia binnenkort hun functie
sullen neerleggen aa over hun aogalijka opvolgera. Het BVD-belang hierbij
ia evident.
7 deceaber

OCHTEKDBESPHEKIHG «9 woeasdac 9 d«c««b»r 1964*
l»o4> x1
Aanwezig:
Afwezig t B.D

9 decmb«r 1964.

-T*-

,

- n/mp - H^JCM

OCHTEKPB SSPREKIHQ pp vrijdag 11 december

Aanwezigt H.JHHf'» H
Afwezig t

H.D beapreekt een v
nuttig ia om geaign
landers getrouwde
tijd beginnen te kr
jongelui zullen wor
kend ia dat zij uit
infanterie.
Boewei er mede ten ,
meer ruimte ia, ia l
deze categorie.

- H./- IKC -

rachijnael dat, hoewel het te verwachten was, toch
leerd te worden, namelijk dat de zoons van vet Nederiache vrouwen langzamerhand de dienstplichtige leef[gen. Op een vraag van B.BVD antwoordt H.D, dat dese
en ingedeeld analoog aan dienatplichtigen, van wie becoauauaiatisch Milieu komen, a.a.w. hoofdzakelijk
volge van de na-oorlogae geboortegolf aoaente«l vael
et de vraag of aen speciale Maatregelen «al neaen voor

Oeaprek over het instituut van de coördinator, once ervaringen «et de vertrekkende en de verwachtingen van de komende voorzitter. Veel cal afhangen
van de persoon van de coördinator*
11 december 1964.

AURORA

OCHTEJIUBESPREKIKQ op maandag 14 december
Aanwezig t H^SvU . H.UCZ - TPff. B>B - JU? - H JD - H. E - H.StP - H.^B
S
/ / '
Afwezig t - '

Qeaprek over bat verschijnsel dat jongerengroeperingen van PvdA, AS an
andere organiaatlea da laatste tijd neer ea Meer contact krijgen met het
AMJY. De deatijda beataande ramen eoala Praag en Hongarije apreken de
jeugd niet «eer aan* Ia dece kringen Moet »en rekening houden met het
opkoaen van een nieuwe generatie ia 3 tot 4 jaar*
B.B deelt nede, dat over dit onderwerp een overzicht in de maak ia.

fPC heeft in Time een artikel gelexea over de falende lie-detector die
bij CIA in gebruik ia* Tolgeaa de auteur, een paycholoog, ritaalt het bij
CIA van de Russische agenten.
Hierna volgt een uitgebreid gesprek over compartimentering en security
bij de diverse buitenlaadae diensten.
14 december

AtJUORA

OCHTENDBBSPBHtlHQ op woensdag 16 december 1964
Aanwezig! H*Bvl> - TPC- H,**- B>C<^ H/O - BlE - HUUP - H.KE8
ƒ
/
' /
Afwezig i H.Któ
H.JEA2 S ^ _s^

Gesprek over d* dlploaatieke onschendbaarheid, welke Tolgeaa gisteren op
de ID-vergadering gehoorde uitspraken bij diverae politiekorpsen terzijde
gesteld sou worden, *o het bijvoorbeeld arrestaties in verband «et spionage
sou betreffen*

LegitiaatiebewiJgen.

Aanknopend wordt gesproken over de door ons personeel in de buitendienst
gebruikte legitimatiebewijzen, de uitgifte daarvan, al dan niet vooreien
van een handtekening van de Secretaris-Qeneraal,
en de controle op eventueel
verlies.
^«•••••nill,»lH»»HUMs>lMmMlUM«

H.BVD vereoekt BOS in overleg *et B?A een overzicht over de bestaande werkwijze op te stellen voor een volgende Aurora-bespreking.
(Ma de vergadering is BOS gebleken dat de cosadssie Controle Buitendienstpersoneel zojuist is gereed gekoaen net het uiteindelijke concept van de
legitimatiebewijzen procedure.
H.BVD heeft zijn bovenstaand verzoek aan BOS ingetrokken).

16 december

AUBORA

OCBTEHPBBSPRBCIHQ o» Tr 1.1 dag 18 deceaber 196».
Aanwosigt BvtiTO - B*pté - TPC - K**"- B*C - IL* - B/E - 1U3BP - H.
Afw*>ig » ^
/
/
'
/
'
/
ƒ
S

Volgt ••& g««pr«k over div«rs« BoMieeae* «etivit«it«at waarbij B.C opaerkt
dat hij a«a profil* aal latea *ak«a oT«r d* Ro«*«ea8* stand vaa Eakea ia
Nederland.

Q«apr«k OY«r diverse reeent* spioaage-gevallen ia West-Europa.
B.KEB do*t •*d*delingea orer het aieuwe hoofd vaa d* Zveeds* inlichtingen»
dienst en over d* redenen van vertrek van sija voorganger.

18 deceaber 1964,

A U R O R A

OCHTEMDBESPREKIMQ op •aandajc 21 d>c«rt>»r 1964

Aanweeigt H.Wb - TP6 - JK* - PV"^ H J) - H,«<. H.^ - HJC^B
AfwttBlg ttfjtJUB/
•
S
/
s
'

22 d«c*«ber 1964.

A D R O R A

OCHTEHDBESPKEJtlHG op woensdag 23 deeertw 1964.
Aanwezig* B.BTD'- ££«-- H^- Hy» -^Hvl - H X - B.S**- IMEEB - H. 10
Afwezig » H.KAZ

^

B.SBP bespreekt het volkscongres ia China en het Mogelijke aftreden vu
Mao, hetgeen hoogst waarschijnlijk niets andera ia dan een leeftijdsverschijnsel. Het naar Toren konen van een nieuwe generatie leider* in China
wijst geenszins op enige ontspanning in hun harde lijn.

Coördinatie studeutencontaeten net Hantelonrantsaties
B.BYD heeft B.KO bij deze vergadering uitgenodigd, daar H.B het wenselijk
acht, dat alle gegevens over contacten van bona fide studentenorganisaties
•et nationale en internationale •antelorganiaaties, op een plaats sanen
worden gebracht*
B.B net uiteen, dat in toenemende nate contacten worden geconstateerd tussen connunistlsche en niet-consmnistisehe jeugdorganisaties, voornanel ijk
in studentenkringen. De opdracht van afdeling B onvat O.B. het nagaan
en onderkennen van Mogelijke dreigende gevaren tegen de veiligheid van de
Staat.
Tot circa 1991 bestond voor dit onderwerp de nogelijkheid tot aanlopen bij
EO. De situatie is nu echter «o, dat in de Dienst geen centraal punt neer
bestaat.
B.B wijst hierbij ook op de SOKf, die vaak over goede contacten in de studentenwereld beschikt.
H.BVD stelt voor bij afdeling B de sectie BFA als actief coördinatiepunt
aan te wijten.
B.KO set aan de hand van een overzicht over het contact van 10 net studentenorganisaties uiteen, hoe e.e.a. eich in de jaren heeft ontwikkeld, waar*
bij blijkt dat sinds het optreden van de SOHT ons contact net de HSR een
aflopende saak is geworden net als laatste ontnoetingadatun 6 juni 1963.
De taak van algenene voorlichting over het con*nnisme bij studentenorganisaties is door 10 afgestoten en nin of «eer overgenomn door de SOBV.
Volgens reacties uit BSR-kringen sou de wijee van voorlichting door de
SOE7 niet veel voorstellen. Bovendien beschouwen de studenten de SOKf als
een overheidsinstelling.
B.BTD tekent hier aan, dat hoewel het de SOBf natuurlijk vrij staat dese
voorlichtende taak voor zich op te eisen, dit niet inhoudt dat nij een monopolie hebben. Indien wij het als Dienst noodzakelijk achten «uilen wij zelf
ook bepaalde activiteiten kunnen ontwikkelen*

A U H O RA

OCHTEKDBESPREKIMQ op Maandag 28 december 1964.
Aanwezig! J^WnJ" - JEP^- H^- C^ HU»-Afwesig i H.JAtf"- B.KJ

Naar aanleiding van "het studentengesprek" Taa weanadag 23-12 infom««rt
TFC of BFA Btud«ntenp«riodi*k*n gaat bestuderen. Onlangs had hij in
Phar^etra (V.U. ABaterdam) een war» pleidooi gelesen roor het verlenen van
radio- ea t.v.-seadtijd MU d* CPU.
H.B aerkt op dat eea aantal van dece bladen geregeld wordt gelesea. Hij
zal de kwestie «et BFA beapreken.
29 december

A U R O R A

OCHTENDBESPRBK MG OP woensdag 30 decenber 1964»
Aanwezig: H*BW> - TPC*

- JJr6<. PHx* - H * » -

Afwezig t IMttZ - H.
B.B geeft coMentaar p zijn dagrapport en bespreekt de onenigheid in de
partijleiding van de PN over het "Rode Vlagn*artikel in "De Waarheid" dat
niet best ia ontrange i in partijkringen.
Uitgebreid gesprek ov T de T.V.-uitzending van gisteravond* t.w» het Anerikaanse senaatsconaiss e-ondersoek inzake de controverse T.S.-leger * McCarthr,
B.BVD heeft niet de i idruk dat de BVD er nog last van «al ondervinden* Men
neeat wel aan dat de gebruikelijke querulanten BOgelijke aanknopingspunten
Bullen hebben gevonde» voor hernieuwde activiteiten.

Stichting Dialoog.
PH.D vestigt de aand cht op de N.R.C, van 29*12 waarin gemeld wordt dat de
Nederlandse verenigiojg van hoBofielen (C.O.C.) het initiatief heeft genenen
tot de oprichting van de Stichting Dialoog* Deae stichting wil een onbevooroordeelde houdinj bevorderen t.o.v. die leden van de sanenleving die
Men beoogt voorlichting voor diegenen die door hun
hoBOfiel gericht zijl
Baatschappelijke fum tie Bet homofielen in aanraking konen zoals O.B* politii
nensen.
31 deceBber 1964.

