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OCHTENDBBSPREKINQ op maandag k januari 1965.
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OCHTENPBESPHEKIHO OP woensdag 6 januari 1065,
Aanwesigs IU*vt> * TPCf- Bf^- B><f Afwesig s H.KA3

Naar aanleiding van punt 3 van dagrapport C deelt TPC mede» dat mem over*
weegt de pers in te lichten» dat een der in Brasilie gearresteerde leden
van de Chinese handelsmissie, de destijds in Nederland op de C.V. werkzame
is« die ook in ons land spionage heeft bedreven*
8.SBP deelt mede» dat de Chinese regering reeds sinds april over de gehele
wereld pogingen in het werk stelt handelscontacten voor dit nu ook in Neder*
land gesignaleerde karretje te spannen.
->.>*>«
H.SBP aal de ons bekende gevallen alsmede het El Globe verhaal bijeen doen
zoeken* Hierna sal worden overwogen of en se ja welke persrelatie sal worden benaderd*
Anti-MLT-demonstratie on 9 Januari*
Gesproken wordt over de voorbereldingsactiviteiten» die in diverse kringen
zijn waargenomen in verband met de«e demonstratie en besloten wordt, dat
door de sorg van B de Minister-President en de Ministers van Binnenlandse
Zaken» Buitenlandse Zaken en Defensie over de situatie Killen worden Ingelicht.
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Antecedentenonderzoek»
TPC heeft Mej.
Medegedeeld dat de CoMMissie
slapende
is en dat wij nu zelf iet» mijn begonnen* MeJ.
_ deelde node, dat
bet rapport van de coMMissie bij de Minister wan ingeleverd, doch dat zijn
belangstelling voor dit onderwerp een duidelijke begrotingsbelangstelling
is geveest. TPC heeft haar daarop Medegedeeld, dat de Minister duidelijk
in de KamercoMMissie heeft gezegd dat hij over dit onderwerp plannen heeft*
Vat ons betreft hoeft de eonstissie voorlopig niet neer bijeen te konen totdat onze studie gereed is. Deze zal dan aan de Secretaris-Generaal worden
aangeboden.
TPC heeft haar dit Medegedeeld, OM te voorkonen, dat zij later het verwijt
te horen zon krijgen, dat «ij de Secretaris-Generaal niet aan deze zaak
heeft herinnerd*

K.BVD doet Mededelingen over zijn onderhond Met Minister Blesheuvel, die
heden naar de Vest vertrekt en over de notitie die hij hen ter hand heeft
gesteld.

« januari
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AURORA
OCHTBRDBSSPREKIHQ op vrijdag 8 .Januari
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'

8 Januari 1965.

A U R O R A

OCHTENDBESPRBKIMG OP maandag 11 Januari 1965.
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B.C deelt mede dat met da regelmaat van een klok kan worden vastgesteld,
dat Nederlandse zakenlieden, die regelmatig IJ.G.-landen bezoeken, door da
tegenstander worden gerecruteerd. Bij illustreert dit met een recent
Tsjechisch voorbeeld*
TPC sluit hierop aan en geeft verslag van zijn recent gesprek met de heer
over parlementariërs, die in contacten met IJ.G.-vertegenwoordigers en tijdens reizen in IJ.G.-landen eveneens gevaar lopen zonder dit
zelf te kunnen constateren* De heer
was nogal verontwaardigd over
deze veronderstelling, doch TPC heeft hem toch wel in zekere mate weten
te overtuigen van zijn gelijk* Bij voelde er zelfs wel iets voor een binnenkort vertrekkende groep parlementariërs te doen voorlichten*
Als bezwaar tegen een dergelijke voorlichting kan onzerzijds uiteraard
worden aangevoerd, dat, zo deze groep niets verdachts opvalt, voor hen het
"bewijs1* is geleverd dat wij overdrijven. Daarbij komt dat reizende zakenlieden altijd hun eigen "drukmiddel** bij zich hebben, zodat zij een gemakkelijker prooi voor de tegenstander zijn.

11 januari 1965.

A U B O HA

OCHTEKDBKSPREKIMQ op woensdag 13 januari 1965
Aanwezig: H^JWD - EMST-pK - BJf-^HXT -E*0 - H^ - H.SJT- H.
Afwezig :

Personeelswerving.
H.C brengt naar voren, dat hen de laatste tijd een aantal sollicitanten is
gepasseerd van gevarieerd niveau.
'Hij is van Mening dat de gevolgde procedure, t.w. RPD-onderzoek, invullen
van sollicitatieformulier en een kort gesprek bij de Dienst, te kort van
duur is om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de sollicitant. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is dat een daarvoor aangewezen BVD-team een dag met een sollicitant doorbrengt en hem een soort
"examen" afneemt.
H.BVD is van mening dat de huidige werving grondig bekeken dient te worden,
daar wij o.m. te weinig weten van de door Hej.
gevolgde procedure
en over hetgeen de sollicitant reeds verteld is voor hij met ons in contact komt.
H .BVD wil een beschrijving doen opstellen van de gehele gang van zaken en
daarover een bespreking beleggen met allen die bij de personeelswerving
zijn ingeschakeld*
AURORA

Gesprek over de documentatie van de in AURORA besproken onderwerpen. TPC is
van mening dat het vertrouwelijke karakter van deze vergaderingen mogelijk
schade ondervindt, door het teveel bij ACD documenteren van de notulen.
Besloten wordt dat de Dienstleiding eenmaal per week met BOS zal bespreken
welke gedeelten voor AGD-documentatie kunnen worden vrijgegeven.
H.BVD zou de gespreksstof van AUHORA willen uitbreiden door terug te gaan
naar de oorspronkelijke opzet van deze bijeenkomsten, nl. het bespreken van
highlights.
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TPC is T«n Mening dat, o.a. gezien het voor ons operationeel succesvolle
Jaar 196*f» ia dit gezelschap te weinig bekandheid is gegeven aan de activiteiten van BO en CV.
Het is hea opgevallen dat niet alleen bij de buitenwacht, doch ook intern,
de gedachte, dat wij eigenlijk wat overbodig raken of anders gezegd, uit
de hoofdstroom zijn geraakt, veld begint te winnen.
Hij acht het daarom nuttig om Keker in AURORA, en zo mogelijk in de gehele
Dienst, meer aandacht te besteden aan feiten die het tegendeel bewijzen.
Hij bedoelt hier niet zaken gedetailleerd ter tafel te brengen, doch desnoods geparafraseerd aan te geven dat wij op bepaald terrein iets hebben
bereikt} ••a.w. het aangeven van de casus.
Hij acht het nuttig voor het moreel om op geregelde tijden te kunnen aantonen waarmee wij bezig zijn*
H.C breekt een lans voor regelmatig te houden bijeenkomsten, in AÜRORAverband, waar dergelijke zaken wat nader uit de doeken gedaan zouden kunnen
worden.

januari 1965*

AÜHORA

OCHTBHDBESraKKIHO op vrijdajt 15 .Ianuari 1965.
Aanwesig: H<KAZ Af weBig :

'

H.KAZ leest de circulair* voor, waarin d* opvolging van H.B «u andara veranderingen bekend «orden gemaakt.

Personeelswervinie.
H.KAZ deelt a«de, dat de situatie in de werving van typiatea *o slecht is,
dat noodgedwongen krachten voor halve dagen Boeten worden aangenomen. Hierbij
wordt goed gerealiseerd dat dit als een boemerang aal kunnen werken, daar
reeds in dienst zijnde dames een eelfde we na naar voren zouden kunnen brengen*
De atrenge beveiligingseisen, die wij nu eenmaal motten stellen, bemoeilijken
in hoge mate de werving; het ia wel gebleken dat het werken met advertenties
ala regel weinig oplevert. Wij sullen het meestal moeten hebben van relaties.
Ook dece bron ia echter praktisch opgedroogd*
Ben andere ervaring is, dat vele dames na een aanloopperiode van bijvoorbeeld
een halfjaar te kennen geven voor andere werkzaamheden in aanmerking te willen
komen. Hierbij gaat het niet in de eerste plaats om het salaris, doch om de
aard van de werkzaamheden.
Kamerovertredingen.
De december-opgave van de kamerovertredingen ia aanleiding tot een gesprek
over de mogelijkheden om de overtreders, onder wie vele recidivisten, beter
op te voeden.
Weliswaar ia het aantal overtredingen lager dan voorheen, doch nog altijd te
hoog. De afdelingaleiding cal hieraan voortdurende aandacht dienen te besteden*
1^ januari
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H.BVD wil B*t c«ker« spo«d ««n b«apr*king beleggen over de personeelswerving.

- 2-

Typisten-tekort.
H.BVD wijst op de noodzaak oa het tikwerk tot het uiterste te beperken. Hij
heeft de indruk dat de productie van nota's aanzienlijk beperkt kan worden,
zowel kortere als Minder nota*S; •
ITnme ro ve r tre dingen .
H.C heeft in zijn afdeling bekend gemaakt, dat het recidivisme in de kamerovertredingen opgenomen aal worden in het criterium van de beoordeling. Hij vraagt
of dit juist is. H.KAZ deelt medef dat inderdaad de mogelijkheid bestaat om,
indien na een of twee waarschuwingen geen verbetering geconstateerd wordt, een
voorstel bij het departement in te dienen tot het niet toekennen van een jaarlijkse periodiek.
Gesproken wordt over het gevolgde systeem van controle, waarbij in de afdelingen personeelsleden worden aangewezen voor de naoontrole.
H.BVD acht het van belang, dat in de afdeling merkbaar wordt, dat de afdelingsleiding zich deze zaken ter harte neemt, door o.m. op gesette tijden persoonlijk
controle uit te oefenen*

18 januari 1965.
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OCHTEHPBBSPREKIMG op woenadag 20 januari 1965.
Aanwezigi R^BVO - H.KAfr -^PPC -^BT -JKC - HxfT- ByK- B .j
Afwezig :

Pikatinatructiea t»«.T« «»ploai»v» aabotaga»
H. E heeftop^ veratoek ran TPC «*o inatructi* or«r het bor«nr«r»«ld« ondar*
werp o|f£«at»id« TPC heeft reeda »et H.D e.e.a. baaprokan, «et aandacht roor
de Exploaieren Opruiaingadienat van de Kon* Landmacht. Hij verzoekt H.S
en H.D over dit onderdeel nog een geaprek te villen, jrAttren» f et het oog
op inroepen van aaaiatentie van de uiteraard up->to~dal3r terzake kundige
Militairen.
H.BVD en TPC doen uitgebreid verslag van het gieteren Het Dr. Vondeling
gehouden geaprek* Hierover zal afzonderlijk gerapporteerd worden.

21 Januari 1965.

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHQ OP vrijdag 22 Januari

1965

Aanwezigi ^BXBVD^ B>*AZ -^f/- Vt-^K " *?*- HX'Afwezig l H

^

Demonstratiemateriaal.
E.BVD vertelt dat de coördinator na lesing van
het meest geïnteresseerd bleek in de bedreiging door de tegenstander en de steeds groeiende
liberalisatie in Europa. Bet eerste gesprek met hè» aal door H.C gevoerd worden, waarbij H.BVD ter sprake brengt dat het gebruik van overzichtkaarten
van de targets en andere gegevens een groot hulpmiddel cal zijn. Bij vestigt
er de nadruk op dat wij duidelijk tekort schieten in presentatiemogelijkheden
van onze wetenschap aan bezoekers.
Er bestaat een duidelijke behoefte aan het concentreren van belangrijke gegevens voor dergelijke demonstraties.
Door gebrek aan ruimte kunnen wij niet
beschikken over een aparte kamer, die speciaal is ingericht met wandborden en wandkaar ten, waarop de diverse gegevens duidelijk zijn gerangschikt.
In het hierna volgende gesprek worden diverse mogelijkheden geopperd zoals
schuifkasten op een gang of portaal, één der kamers van de Dienstleiding, de
kamers van B.B en H.C en de kleine cantine. Diverse bezwaren tegen deze mogelijkheden worden aangevoerd, zoals het geregeld moeten storen voor het bijwerken van de gegevens en het afzetten van een bepaald gedeelte van het gebouw, indien een demonstratie wordt gegeven, uiteraard speelt het te gebruikken materiaal een belangrijke rol, gezien de zware beveiligingseisen.
Een mogelijkheid is het gebruik van gewone wandkaarten en losse plastic vellec
met aantekeningen, die in één der kluizen opgeborgen kunnen worden.
Alvorens een kamer aan te wijzen, zal eerst besproken moeten worden wat wij
op kaart willen brengen.

B.BVD zet in het kort uiteen, hoe de kaarten liggen voor de vergadering
van de zes EEO-diensten, die volgende week in Rome wordt gehouden*

OCHTENDBESPREEIRQ pp «aandag 25 Januari 1965
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A C B O R A

OCBTKHDBESPREKING op woensdag 27 Januari 1065.
Aanwezig^JK^AZ -^fé^- B/ - H/é -xlrfD - *jS- B^SBP
Afwezig t8>*^ " B^JCEB
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B.P.P.
B.KAZ geeft indrukken van zijn Juf-gesprek net Nej.
, die hem
o.m. needeelde dat verhoudingsgewijs veel sollicitanten net HBS of GJTmnasinm egocentrisch, «eer weinig zelfstandig en onevenwichtig zijn ingesteld.
Zij zou gaarne contact set de betrokken afdelingshoofden hebben, on, ter
richtige uitoefening van haar taak, neer gedetailleerd iets te weten over
het werk in de Dienst*
B.KAZ verzoekt de aanwezigen data op te geven op welke zij Mej.
zouden kunnen ontvangen. Zij is 's-ochtends normaliter beschikbaar. Voorlopig zal het B-werk op de 4e etage buiten beschouwing blijven.
Nej.
heeft veel belangstelling en doet het werk net enthousiasme en
net tempo.
Zij had nog enkele speciale opaerkingen over tests die jaarlijks door een
aantal jonge Surinamer* worden afgelegd. Bet is haar gebleken dat er een
groeiende onzekerheid en angstsfeer bij deze jongelui naar voren kont*
Zij zag daarin een aanwijzing dat er mogelijk ondergronds een zekere druk
op hen wordt uitgeoefend, hetgeen aanleiding geeft tot angst voor de
toekomst.

28 januari 1965.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 29 januari 19637
Aanwezig: BU4ME2 - TfK^- HJf - RJif Afwezig l H^BvO - HJHÈB

H.B Tertelt bijzonderheden over zijn bezoek aan de Antillen en Washington.

Antecedentenonderzoeken
TPC heeft woensdag enkele zaken set onze Minister besproken, O.M» de werk»
zaamheden die wij in eigen huis hebben verricht t.a.T* de te volgen procedure bij antecedentenonderzoeken. Dit onderwerp wil de Minister v66r het
zomerreces in de Tweede Kamer behandelen. Hij had van de Secretarie-Generaal nog geen verder bericht hierover ontvangen. TPC heeft Medegedeeld dat
de resultaten van onze besprekingen zo ver gevorderd zijn, dat e.e.a.
binnenkort «et de Couissie-Van Herwaarden besproken zal kunnen worden.
Dit sloeg goed aan.

v:..

29 januari 1965.
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1 februari 1965.

A U R O R A

OCHTEHDBESPREKIHG op woensdag 3 februari 1065.

Afwezig s

Persconferentie» Minister-President en Minister Luns.
Het ia B.B ter ore gekosen, dat de Rassen reel belangstelling aan de dag
leggen voor de persconferenties die de Minister-President en Minister Luns
op gezette tijden houden net "de hoofdredacteuren1*.
Gezien het grote aantal deelnemers acht H.B hier een gerede aanleiding o»
de betrokken Ministers op de hoogte te brengen van dese belangstelling en
hen te vragen wat roor zaken bij dese gelegenheden worden besproken*
H.B roert als voorbeeld aan een conferentie van Minister Luns op l februari
waarover "De Waarheid" wist te berichten. B.BVD vraagt een duidelijke
specificatie in notavors. on onder de aandacht van belanghebbenden te brengen.

4 februari 196S.

AURORA

OCHTBIDBRSPREKING pp vrijdac S februari 1968

Aanwezig: B^üf- TPff - B. B/- H/6 - B.X'- B^~- B.£»P - B.KBB
Afwezig J H.BWT
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NIVE—cursus rationele rapportage
B,B brengt bovenataande euraus ter sprake, waarop B.KAZ Meedeelt dat B.KO
in opdracht van H.BVD deze kwestie cal bekijken, «et de bedoeling op denr*"*
duur ieta dergelijke voor de Dienst te organiseren» B.C acht dit onderwerp
ran zodanig belang* dat wij hier Teel aandacht aan Boeten besteden en de
aan te wijzen cursist cal orer rapportage- sowel als didactische kwaliteiten soe.ten beschikken.
Nv het blijkt dat de eerste cursus reeds op 8 naart ««l beginnen zal B.KAZ
opnieuw contact opnenen net fl.KO.

AURORA
H.C vraagt aandacht voor de inhoud van zijn dagstaat, die wordt
gesteld «et de gedachte OB in de AURORA-kring Beer bekendheid te geven
aan het gevarieerde terrein waarop de Russen werkeaan eijn. Bij vraagt of
de voorkeur uitgaat naar dece algeBene tendensen of naar Beer specifieke,
doch dan Bendeling te geven, informatie over spionage* Als voorbeeld van
het laatste geeft hij kort weer een redelijk aogelijke ontwikkeling in de
Poolse sector, gedurende het a.s. week-end.
TPC acht de huidige opeet van de dagstaat zeer nuttig als algenene inforBatie, doch hij wijst tevens op de terughoudendheid van B en C OB bepaald*
saken ter tafel te brengen. B.B aerkt op dat de behandeling van vele Bzaken en dit geldt s.i. ook voor C, zonder voorafgaande, uitgebreide uiteenzetting over achtergronden, voor de aanwezigen weinig zin heeft. Bij
suggereert daaroa, op gezette tijden, een B/C-ochtend te gebruiken, OB in
de AUHOHA-kring specifieke gevallen, achtergronden, dan wel afgeronde zaken
te bespreken.
I.V.B. tijdbesparing zou TPC dit liever incidenteel doen plaats vinden
op AURORA*s van korte duur.
B.C herinnert aan de origine van AURORA, n.l. het bekend Baken van highlight
(zie ook notulen 13-1-1963). B.C Beent overigens dat D en B zeker ook zaken
van algeneen belang zouden kunnen inbrengen* Uitbreiding van het AURORA*
gesprek zou overigens geheel stroken set de wensen van B.BVD, n.l. het
versterken van de onderlinge band.

AURORA
- 2-

TPC wijst ar in dit verband nog op, dat wij als Dienst een gezamenlijke
taak hebben en dat, ook al cal de uitgebreidere gesprekstof voor het «erendeel door B en C worden geleverd, dit Moreel gesproken voor de gehele
samnhang een winstpunt cal betekenen»
H.KAZ is eveneens voorstander van het ter tafel brengen van die zaken uit
de operationele sfeer, die aanspreken bij de gehele AUKORA-kring, waardoor
•en zich neer verbonden cal kunnen voelen net de gemeenschappelijke taak«J

5 februari 1965.
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OCHTEHPBESPHEKIHQ op aaandag 8 februari 1»6S.
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Aanwezig* K*J)rt> - H jrfz - Ejf - IjX - B^D - B^JT"- RyBip - H/KEB
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Rapportagecursus MI*K.
H.EAZ deelt «ede dat de voorjaarscursus een besloten aangelegenheid la
en wel voor een bepaald bedrijf. De volgende curaua in het a»s« najaar
ie voor iedereen toegankelijk. Hen acht het nuttig 2 mensen van de Dieast
aan te wijnen om deee 5 dagen durende cursus te volgen en het geleerde daarna aan de collega's in de Dienst over te dragen»
R.P.D..
H.C heeft set Dra.
de ervaring opgedaan, dat «ij seer geïnteresseerd
is, doch dat eij bij de tot nu toe toegepaste selectie nog geen duidelijke
voorstelling heeft van wat wij soeken. Bij stelt daaroa voor o* enige
M8+-a*btenaren" uit een aantal doorsneefoncties *et haar over hun werkzaaaheden te laten spreken. Van haar kant is Mej.
bereid ieaand van ons
aanwezig te doen sijn bij de eerste selectie.
H.KAZ nerkt op dat, daar de practljk zulk een groot aantal aparte gevallen
oplevert, wij een algesene criteria-lijat dienen op te stellen.

9 februari 19CS.
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OCHIEHPBSSPRBKIHO OP woensdag 10-2-1965
Aanwezig: H.fflfD - H JUttf - RlB - lUC -

«„.i., 2^ ^ / /

B «B vestigt de aandacht op bet in AmterdaM georganiseerd* sraposiuB over
het Marxieoe, waarvoor veel Meer belangstelling wordt getoond dan «ij verwachtten.
Oe aeeste discussiegeluiden kwaaen op de eerste avond uit de linka-radicale
hoek.
De se grote aandacht van de jongeren voor het Harxisa* ie een eigenaardig
verschijnsel, dat wij sinds jaren niet aijn tegengekomen.

H.KAZ deelt aede, dat er aoaenteel tien JIM's in onderzoek sijn, waarvan bij
gebleken geschiktheid vijf bij de Dienst aangesteld sullen worden.
Hij bespreekt de voor de aelectie-oowsissie getroffen regeling en hij verzoekt de afdelingshoofden deze kwestie met grote voortvarendheid en volgens
het vast te stellen gespreksprograxsm persoonlijk af te handelen.
Over deze procedure zal nog een circulaire het licht zien*

H.BVD set uiteen hoe in de loop der jaren vergeefse pogingen sijn gedaan het
halfjaarlijks uit vele onderdelen samengestelde
af te schaffen en
te vervangen door een jaarverslag* De reactie van de S.O. op het laatste
is nogal verrassend, daar hij een tiental punten aangeeft, waarop
hij nader in wil gaan. De passages in kwestie zullen aan de betrokken afdelingen worden toegestuurd.
10-2-196$.
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OCHTENDBEaPREKIHG pp TTiJdag 12 februari 1968.
Aamrazigt B„JHrD - B^KAZ - ïïjé * Hy^* H/6 - H«* - H.30P - B.KKB
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12 februari 1965.
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OCHTEMDBSSPRBKINQ pp «aand&g 15 februari 1965
Aanwt&igt JUfltfb -J&& - a<C - EO) - HJÉ - H.SSP - H^ffiB
Afw«ziR t H.K*f - Öfc

15-2-1965.
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OCHTfeHEBESPREKIHO op woensdag 17 februari 1965

Afwezig t H.KAZ
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- H4Ü> - H j£- H.spp - E.JKfa
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H.BVD b««pr«ekt «nk«l« punten ran mijn gesprek >et de Secretaris-Generaal,
waarbij hij o.n. heeft aangedrongen op publicatie van de Richtlijnen Politie,
die nog ateeds bij de Minister blijken te liggen.
In het Voorlopig Verslag van de Berst» Kaner wordt een Traag gesteld over
het gevaar ran de aantasting ran de democratische beginselen door het bestaan
van de BVD.

10 februari 1965.

OGHTEHPBESPPEKUfO OP vrildac 19 februari 1965.

Aanwesigi
Afwezig s lUBrti -

- »^D . K^E - H.£rfP . HJCEB

I.B doet Mededelingen orer het verloop van het in Anaterdaa gehouden
sjvpoaiun over het Karxiane* De interesse bij jeugdgroepen en studenten
voor het oeMmnisae is in stijgende lijn, hetgeen bij dit sjHpésiim ook
duidelijk is gebleken. Hierna volgt een algeaene discussie over de mogelijke ooreaken van deee ontwikkeling*
H.C doet mededelingen over de over de gehele wereld met sueoes gevoerde
campagne voor het vrijlaten van de In Brasilie gearresteerde Chinesen.
Volgt een gesprek over het hanteren van pressiegroepen.

19-2-196?.
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OCHTEHPHSSPREKIMS

op

woensdag Zk februari

1965

Aanwezig: H^BVÖ" - H^üCz -TOC- H<B - H/Ó Afwezig :

H.C doet mededelingen oT«r ««n aantal lopende zaken O.K. in de Poolse «n
Tsjechische sector.
Gesprek «et personeelsdirectie Peparteaent.
H.KAZ deelt Bede dat de eerste gefirekken net de nieuwe personeelsdirectie
rijn begonnen. H.B heeft uitvoerig gesproken orer de eigenaardigheden Tan
het runnerswerk, een voor de heren geheel nieuwe wereld.
H.KAZ heeft de indruk dat de sfeer goed begint te liggen en hij verzoekt
de voortzetting van deze gesprekken te stimuleren opdat zo spoedig Hogelijk een totaalindruk gevoxvd zal kunnen worden.
H.BVD w*rkt op, dat veel sal afhangen van deze totaalindruk Bet het oog
op een voortzetting van het door ons voorgestane personeelsbeleid.
Het gehele terrein is voor de heren nieuw en een groot gedeelte valt
door het karakter van de Dienst buiten het hun vertrouwde beeld.

25 februari 1965,

O H O R A
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66HTEHDBESPREKIHO OP vrijdag 26 februari 1965*
Aanweiigi HJgjtf - WQ< H.1 - H^C' - H^ - &tf4 - H^BP Afwezig

•teren telefoongesprekken*
Krantenberichten over een wetsontwerp T«n Justitie over het afluisteren van
, telefoongesprekken, «ijn aanleiding tot een gesprek orer de roorgeschiedenis, het instellen ran de Cosmissie
en dit wetsontwerp dat moge"/ lijk een separate «aak ran Justitie is, naast de technische beschouwingen
van genoegde eoentissie*
Het ontwerp is overigens reeds op 2? januari aan Binnenlandse Zaken gezonden, doch, «ede door de ciekte van Hej.
, nog niet aan ons doorgestuurd*
~"*"~*af,
H.B wijst op tentatieve geluiden van bezorgdheid in zijn technische hoek*
TPC eal opnieuw trachten het ontwerp in handen te krijgen.

26 februari 1965.

A U R O BA

OCflTENDBESPEREING op maandag l maart 1968*
- H.K/é - y& - B>ft - OXl - A

R.BVD leest een artikel voer uit het "Compendium", overgenomen uit de Timen,
over de invloed en de groei van de BDA onder de Griekse jeugd en de in dit
verband door de Griekse regering genomen maatregelen*
Hij niet hier een parallel met de groeiende belangstelling voor het communisme in Nederlandse studentenkringen en de veranderde opinie t*a.v. radioen t.v.-zendtijd voor de CPN. Het is duidelijk, dat de verantwoordelijke
Minister op dit punt om is« doch R.BVD is van mening dat wij tegenstoom
moeten blijven geven»
«*
Gesprek over de invloed van het medium t,v» en de negatieve ontevreden en
sarcastische toon van de diverse "nieuwscommentatoren" in de t.v.-programma»s«
H*B stelt, dat de vraag, waar deze opmerkelijk oplevende belangstelling voor
het communisme aan te wijten is, voorshands niet valt te beantwoorden» Het is
evenmin duidelijk of dit doorstoten een continue naak is, of dat wij binnenkort weer een afnwenking mogen verwachten*
H.KAZ bespreekt de op 26 februari gehouden vergadering met de Commissie van
Overleg, waar onder meer gesproken is over de bezorgdheid van het personeel
over de afvloeiing, interne overplaatsingen, de verkeerde voorstelling die
nen zich algemeen maakt over de aard van het werk bTj de ACD, de plaats van
de JIM's in het geheel van de Dienst en de voorgenomen rooleringspfennen.

Wetsontwerp afluisteren telefoongesprekken.
Aansluitend op het gesprek van vrijdag j.l», deelt TPC mede dat de door B.B
gesignaleerde vrees, op goede gronden berust. Het rapport van de Commissie
blijkt de basis te nijn van het betreffende wetsontwerp van
Justitie, waarin gesteld wordt dat het afluisteren met gebruik van technische niddelen in niet voor het publiek toegankelijke ruimten, strafbaar
is*
De mogelijkheid voor speciale ontheffing wordt opengelaten. Wie deze ontheffing zal geven dient nader geregeld te worden. Dit de **emorie van Toelichting blijkt dat men In dese onder neer aan de behoeften van de BVD heeft
gedacht.

2 maart

1965.
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OCHTKNDBESPREKINQ op woensdag 3 «aart 1965
Aanwezig* H.ÖLZ - TPC - H.B - B.C - H.D - H.B - H.$BP - H.1JEB
Afwezig : H^JWD

B.SBP set aan de hand Taa recente ontwikkelingen uiteen, hoe kort de periode
Tan wittebroodsweken tussen Rusland en China blijkt te zijn geweest. Uitvoerig gesprek over de huidige stand van «aken en de te verwachten ontwikkeling.

Wetsontwerp telefoonafluisteren.
TPC deelt nede, dat aan H.BT H.C en B.E een afschrift van dit wetsontwerp is
toegestuurd en nanens B.BVD verzoekt hij hen deel te neaen aan een op 5 naart
na Aurora te houden bespreking, waarbij CB en PH.E ook sullen worden uitgenodigd.

3-3-1965.

AOBORA

OCHTENDBESPREKINO op Tri. i dag 5 Baart 1965
x
/
Aanwezig: H«JBVtT- H.K*Z - TPC - fl^B^O^H,^ - H>£ - H.3BP - H.&EB
Afwezi • tt — ~/
/
^ /
/
/ .
/
Afwezig

Boekje met D- wenken.
H. BVD heeft met d* Secretaris-Oeneraal afgesproken, dat «Ij d* CdK'a ten behoeve van de Burgemeesters een aantal van deze boekjes toesenden, met het verzoek na gebruik de exemplaren in gesloten enveloppe aan de BVD te retourneren.
TPC acht het wenselijk een inlegvel bij te voegen met een korte toelichting*
Richtlijnen politie*
H, BVD heeft met de Minister gesproken over de richtlijnen. Besloten is dat
deze met een op het departement op te stellen aanbiedingsbrief aan de Burgemeesters zullen worden gestuurd, met eopie aan de korpschefs.
Zendtijd CPB.
H. BVD heeft met de Minister gesproken over zendtijd voor de CPU en verwezen
naar zijn laatste brief met onze tegenargumenten* Bij heeft gesteld dat de
oude bezwaren niet zijn weggenomen, doch dat de Minister van O.K. en ff. het
niet meer zal tegenhouden, "daar de Kamer om is".
E. BVD heeft in dit verband gewezen op de groeiende belangstelling voor het
communisme in studentenkringen en de zich uitbreidende nationale en internationale contacten tussen diverse jeugdgroeperingen.
uiteindelijk is de regering verantwoordelijk voor de staatsveiligheid en uitgaande van dit principe zouden de bekende argumenten gehanteerd dienen te worden.

Commissie Van Eerwaarden.
terzake het in eerste instantie door deze Commissie opgestelde rapport, wil
TPC aantekenen dat ons interne beraad de conclusies van de commissie tot op
enkele punten toch zeer dicht benadert.
De Commissie prefereert een adviesinstantie, die geraadpleegd wordt alvorens
de Minister iemand weigert, boven een beroepsinstantie achteraf. Daar dit
laatste ongetwijfeld zal leiden tot onaanvaardbaarheden, hebben wij geconcludeerd dat de adviesinstantie vooraf een dwingende eis is.
Een tweede punt van verschil is het uitgangspunt van de Commissie, dat zich
beperkt tot politieke antecedenten, terwijl wij van mening zijn dat. Indien
de regering de veiligheidseisen primair stelt, deze eisen dan integraal in de
procedure dienen te worden opgenomen. Dit zal dan in een officiële verklaring
duidelijk gesteld moeten worden.
ZJPC concludeert dat onze aanvankelijke bezwaren tegen het Commissie-rapport
achteraf toch in grote lijn zijn weggevallen en dat het als geheel - zij het
met een aantal modificaties - aanvaardbaar is.

5 maart 1965.
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A U R O R A

OCHTENDBESPREKING op woensdag 10 maart
x

/

Aanwezig: H.BJHJ - H.jtfZ - TPC - H^BT'- H^6 - »:D - H/E - H^P - H.
Afwezig :

H.KAZ deelt mede, dat de PZ directie van het Departement maandag jol. door
de ACD is rondgeleid. Het geheel heeft duidelijk een goede indruk gemaakt
en ook de technische kant, o.a. de readerprinter had grote belangstelling»
De heer
kan zich nog niet onttrekken aan de departementale
sfeer en hij blijft de departenentsrangen nog steeds met die van ons vergelijken.

11 maart 1965,

AURORA

OCHTENDBESPREKIWQ op vrijdag 12 maart 1965
/
Aanwezig t H.Bytf - H.JPHZ - TPC - H^^ ByiK- H^jT- »<B - H.SBP
^
/
^
' s/
/
a-.* -._j _
s'
'
S^
f
Afwezig
t
^

Beveiliging departeaent.
TPC acht het nuttig, nu de heer
als nieuwe functionaris aan
zijn taak is begonnen, na te gaan of hij voldoende begrip heeft voor de
beveiliging van de ons betreffende «aken, nede in verband met de reeds
langdurige afwezigheid van «ej.
•
H.KAZ aegt dat de BYA, die ook een bezoek aan de RPD moet brengen, binnenkort naar het departement sal gaan*

12-3-1965.

AURORA

OCHTEHDBE3PHEKIHQ op maandag 15-3-1965
A*nwe*igt I.BVD - H,Xiz - TPC - H***- B.C - DV* - IMS - H>SBt» - HJ&B
Afwezig «
x
/^
''

H.&BP heeft het afgelopen weekend in Het Parool een «tukje gelezen orer
affaire Theo de Vries**, waarin de BVD er niet goed afkomt.
TPC geeft een uiteenzetting over het ontstaan van deze "affaire". Eet
geheel is net de betrokken redactie besproken en het feit dat zij nu
toch onjuiste gegevens publiceren is weer een zoveelste bewijs van hun
kwade trouw en onfatsoenlijkheid*
nde

H.BVD brengt het eerstvolgende
ter sprake, dat op de laatste
van deze maand Boet worden afgesloten.
Men acht het juister af te stappen van de tot nu toe gevolgde procedure,
namelijk het «eer tijdrovende herschrijven door KA2.
Men is van Bening, dat de afdelingabijdragen ia de bestaande vor» net
een begeleidende nota, waarin O.B. de algeaene lijn wordt aangegeven, aan
het zeer geringe aantal afnemers, t.w. twee, kunnen worden aangeboden.
Het is niet noodzakelijk om deze rapportage net veel aoeite en tijd in
een anonieme vors te persen, daar de Secretaris-Generaal voldoende op de
hoogte is van de betreffende afdelingen en hun werkzaamheden.
Evenmin is het nodig de sectiebijdragen grondig te slijpen en stilistisch
te verfraaien*
Gewaakt dient te worden tegen tegenspraak in de rapportage. Doubleringen
zullen als regel gehandhaafd kunnen worden, daar er gevallen zijn waarin
twee afdelingen, elk op hun eigen wijze, Bet hetzelfde onderwerp te aaken
hebben.
V—

15 Baart 1965.

OCHTENDBESPREKING PD. 17 maart 1905
Aanwezig:- H.BVD - TPC - BV - H.C - H.D - H.E - H.KEB
Afwezig :. H.KAZ - H.SBP

H.C bespreekt enkele aspecten van satelliet-technieken.

17-5-1965.

A U R O R A

OCHTEMDBESPBEKIMO op Tri.ldm 19 «aart 1965»
Aanmsigl S*8VD - H.JE4Z - 3BTO - H^l EXf - HjJX"- KJT'- B^KTO
Afw«Big

19 naart 196?*

AUBOBA
BSVSVB
QCHTENDBESPRJSKIHa op maandag 22-3-1965

Aanwezigs
Afwezig t*"——

~ ÏP<f _ HJK- JU* - H^- H^- H^ÖP - H.JCÊB
f
£
/
S

•enken voor reizigers achter het Uzerea Oordijn.
De Waarheid van 2O aaart besteedt aandacht aan dese reiniger«wenken*
TPC Traagt eich af of, indien dit boekje dienatgehein gerubriceerd sou
geweest, de redactie zich hiermede aan een strafbaar feit BOU hebben schuldig
gemakt.
Zo Ja, dan gou hij TOOT een toekomstig dergelijk boekje willen adviseren
deze rubricering vast te stellen.
H»D zegt, dat, daar dit boekje bestemd is TOOT briefing ran reizigers, de in»
houd zodanig is samenge'steld dat .beveiliging niet nodig is.
Men acht het niet waarschijnlijk dat vrijelijk uit een dienstgeheim gerubriceerd stuk gepubliceerd mag worden» Bovendien zal het journalistiek fatsoen
ook een rol spelen* (Bij "De Waarheid" overigens niet in hoge mate aanwezig).
Op dienstgeheim is artikel 98 in ieder geval niet van toepassing*

A D B O BA

>BESPR13CIHQ op woensdag Zk maart 1965.
Aanwezig! H*BVD » H.JÖC2 - TPC^- H.B. »
Afwezig i ——
^

' : hi.
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'

H.BVD heeft heden een ontmoeting met Hoofd MZD - op diens verzoek - en
hij- wil, daarom gaarne van de vergadering weten hoe de relaties zijn met
de MÏD» let blijkt dat men over de gehele linie tevreden is en dat het
contact door de militairen bepaald op prijs wordt gesteld»
/' '

— \
E.W dolf t einige mededelingen orer sijn onderhoud met de Orerste
die belast is met de arbeidsbemiddeling Toor die hoofdofficieren die in
de/ komende jaren de militaire dienst sullen moeten rerlaten en die in aanm^rkJjug wensen te komen TOOT een andere functie bij de Overheid.
WLjfzullen ons intern moeten beraden of wij roor deze, door leeftijd én
«pleiding uiteraard niet TOOT alle raeatures geschikte candidaten, plaatèinksmogelijkheden hebben. De B.P.D. beschikt orer de normale personeels*
gegjeTens* behalve de conduitestaten( die via de directe chefs van de betrokken officieren opgevraagd kunnen worden.
bespreekt uitvoerig de nieuwste ontwikkelingen in het Sovjet - China
hil.

25 maart 1965.

A V B O R A

OCHTEMDBESPREKINQ op TTJJdag 26 «aart 1965.

Aanvexigs H*^m^> TOB-t H»W'- R.C - H*^ * H.^ - H.SBP
Afvexig t H.KA2^

Hitïhtlidnen
H.BVD deelt «ede* dat wij op 23 decer hebben rernoaen, dat de richtlijnen
op 5 aaart lijn uitgegaan. In plaats ran de richtlijnen ia het voord
"Aanbcrelingen" gebruikt*
26 «aart 196^*

A U R O BA

OCitffiriDBESPHEEDiQ op maandag 29 maart 1965»
Aanwezig! B.BTO — H*SAfT — raO^— R*Jr~ H.p^— DV& — H^V— HcSK* — H.JUSB
^
^^s^
sr
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s
s'
S^
^"^
Afwezig t — -

SVB-reBolutie tegen de BVD»
In het gesprek hierover zegt TPC dat als wij in de huidige lijn doorgaan
de uitkomst ongeveer zal zijn zoals de SVB in zijn resolutie als wenselijk
heeft gesteld.
Documenten kabinetsinformateur»
DVX meldt dat hij hedenmorgen in de krant heeft gelezen dat de heer Cals
op terugreis van zijn gesprek met Hare Majesteit in Leeh door de Zwitserse
douane is gerisiteerd waarbij inzage is verkregen ran zijn kabinetsformatiestukken* De heer Cals reisde niet op een diplomatiek paspoort, noch waren
de stukken rerpakt als verzegelde koerierszending»
TPC verzoekt de aanwezigen de voor hun afdeling benodigde exemplaren van
de "aanbevelingen1* via hun secretariaat te doen aanvragen bij KA, zodat
deze distributie in ien hand blijft.

*"•••'-•"•

OCHTSMPBESPREK1NO op woensdag 51 maag* 1965

Aanwesigt
Afwezig * H.|)«f - H.

fPC brengt de
datua in herinnering en hij wil de afdelingshoofden
nog eens opwekken hun bijdragen zodanig te schrijven, dat Aece vet een aanberelingabrlef waarin H.BVD de hoofdlijnen ui teeneet, kunnen worden dtöSr-"4*
geconden* Hij acht het redelijk op een beperkte onvang aan te sturen daar
het vorige zeer uitvoerige
. wat van het goede te veel was. De zelfstandig leverende secties souden globale richtlijnen in deze gegeven kunnen
worden en in het algemeen lijkt het nuttig de inhoud af te stenen op de
interesse van de afnemer, i»c. de Secretaris-Qeneraal.

1 april 1965

