op maandag 3-1-1966
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OCHTRHDBESPREKING op Trijdajc 7 Januari 1966
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7 januari 1966,
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AURORA

OCHTENDBESPREKINC op «aandag 10 januari

1966

Aanwezig: H.JHfa -JCPC - yjS - H^^, HX» - *,&< H^JSÖP - H.JtïB' - TDA . H.KAZ
Afwezig :

--^^

^

De zaak
B.SBP restigt er de aandacht opt dat in de Vara-uitzending "Politiek fox
ran 9 januari een kritisch geluid van de journalist
doorklonk ten
aanzien ran het antwoord ran Minister-President Cale aan
.
achtte het onbegrijpelijk, dat het woord "BVD11 niet zou zijn gerallen, rooral omdat rolgens
gesproken ia orer lijsten betreffende reizigers naar landen in Oost-Europa, met welke landen de BVD benoeienis heeft en niet de I.D..

11 januari 1966.

A U R O ft A

OCHTENPBESPREKIMC op woensdag 12 januari 1966.
Aanwezig: JKBVD - TJ^^x»^- vS- $AT- B^JT^H.^» - E^ftB - TD/A
Afwezig : H.ÏAZ - KVVD '
x

BeTeiliginKaaaatregelen huwelijk Priaae» Beatrix
H.BVD doet enkele aededelingen orer de gisteren ender veorzitteracaap ran
Burgeneester Van Hall gebonden bespreking ran burgerlijke en politieautoriteiten betrokken bij de bereiliging ran het huwelijk ran Prii
Beatrix.

13 januari 1996.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING op rrijdag 14 januari 1966
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Aanwezig: BV0VD - TK?- H^B - C»- fikP' - H.-* - H*£BP - ii.KËfi *^
x
x
x
X
X^
X
/
Afwezig : H.KAZ

Defenaie Studie Gentrim
H.BVD heeft ran de directeur DSC aankondigingen ontrangen betreffende een
tweetal oriëntatie-cursussen. Hij zal deze aan de afdelingshoofden-Auroradeelneners rondzenden, opdat zij kunnen orervegen of daar door ambtenaren
ran de Dienst aan soet worden deelgenomen*

14 januari 1966.

OCHTENDBESPREKING op maandag 17 januari

1966

Aanwezig:
Afwezig t H.KAZ

Bezoek aan Minister
B*BVD zal hedenmiddag een ontapeting «et de Minister hebben en ver7oekt afdelingshoofden punten van belang bij hem voor te brengen*

B.SBP

/—
"~

4.

Fallex '66
Gezien het feit, dat provincies en gemeenten, dus ook de politie, niet
aan dese oefening deelnemen, hebben wij in augustus 1963 de SCV reeds
laten weten, dat het geen zin heeft de BVD aan Fallex '66 te laten
deelnemen*
Vel hebben wij ons bereid verklaard een bijdrage t.a.T. de bereiliging
van de oefening te leveren.
Ter voorbereiding van Pallex '66 is een comité Pallex '66 samengesteld,
waaronder drie subcoaite's "Verbindingen", "Logistiek" en "Inlichtingen" ressorteren. Dit laatste comité beeft tot taak in aanvulling op
en passend in het patroon van de algemene veronderstelling een aantal
op de Nederlandse situatie gebaseerde berichten betreffende incidenten
te creëren. Voor dit comité, dat onder voorzitterschap staat van
Admiraal
, ia onze medewerking gevraagd.
H.BVD verzoekt H.SBP namens de Dienst in dit comité zitting te nemen*
18-1-1966.

AURORA

OCHTEHDBESPBEKIMG op woensdag 19 januari 1966
f«zig:JPPC - 3*4 - J&ri'- Q*tf - PH^er'- Ü.ZBS'- TDA - KA/rO
Afwezig : HJHT0 - H.KAZ - jJ^SBf '

20.1-1966.
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OCHTENDBESPREKING op aaandac 24 januari
Aanwezig :^jMtfrb - XP^-^^B - H^_ HX> -^H^- I
Afwezig : H.KAZ

1966
- H.EKB - TDA - K A/fD

"

Beveiligingacoaite Den Haag inzake huwelijk
De burgeaeéater ran Oen Haag heeft H.BVD uitgenodigd als adriseur ran dit
co«ite op te treden in rerband «et bezoek van het a.a. echtpaar op
17 februari a.», aan Den Haag.
25 Januari 1966.

-r*

Afwezig :

l*

YeiliKheidsincidenten Buitenlandse Zaken
H»BVD heeft gisteren een gesprek gehad Bet de heren
, en
t
ontrent onse brief, waarin een opsoming gegeven is van veiligheidsincidenten
ten aanzien van Buitenlandse Zaken. De waarde van dit overzicht werd door .
beide heren enigszins ge»ini»aiiaeerd* Dit heeft bij H.BVD de vraag doen opkonen of Buitenlandse Zaken zich op dit terrein van de samenwerking wat wil
terugtrekken.

1f~
*-

27-1-1966p

A U R O

OCHTENDBESPREKING op yrijdag 88 Januari 1966.
Aaawoaig: B^BTO- TOC - •X'- M - J*** V**1*"- H. 3»^ I.KK* - H.TD - EJ/rf
Afwoaig : H.KAZ
X^^

Bolatio tot Tico Mialator-Proaidoat
TPC hooft raa do hoor
, dio ia do tookoaat bij hot Kabiaot r«a
do Tieo Miaiator-Proaidoat polltioko zakoa gaat bohaadoloa, aamaa
Niaiator Bloahoarol ooa daakbotviglag aaa do Oioaat oatTaagoa Toor
oaao roeoato rapportago botroffoado Soriaaaaao aaagologoahodoa*
Niaiator BioahooTol had hiorraa TOO! aat gohad» l.fe aogt rooral van
dit laatato gaarao koaaia to
Coatact aot Maoyior
GiatoroB hooft ooa goaprok aot do waaraoaoad hoofdrodaetow
plaatagoroadoa door TPC oa PI.B oatroat ooa oporatioaolo rolatio
Taa do afdoliag C, dio bij Uaorior waa aaagolopoa oa ooa vorhaal
oatroat «iJa eoatact aot do Dioaat had godaaa.
TPC aooat, dat Elaorior ia doao «oor bohoorlijk ia opgotrodoa, door
aiot tot pablieatio oror to gaaa «aar ia vorbiadiag aot oma to trodoa.
Bot goaprok aot
had tot poaitioro aitkoaat. dat BlaoTior
alot aal pablieoroa toaaij goTrooad aoot wordoa of T*«tgoatold wordt
dat do aaa la kvoatio aieh tot aadoro bladoa aal voadoa»
Vaawogo do aetaalitoit oa d«a toroaa oa do waardo raa ao*a publieatio
door aadoroa to voraiadoroa aal Blaorior daa wol tot pablieatio ovor-

28 jaaaari 1966»

A ü H O R A

OCHTENDBESPBEKINQ op maandag 31 januari 1966
Aanwezig: R^lf - T£ex- H^^^e"- Hx*T-JMf- E^Sgf - I^JCEB - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.KAZ
*
Verroer

TPC heeft van H.FID een beschouwing gekregen over de vraag of gebruikmaken van eigen vervoermiddelen door ambtenaren van de Dienst tegen
ka-vergoeding voordelen biedt. Over de kostenproblematiek wil TPC nu
niet spreken. Door H.FID ia als een bijkomend motief voor het blijven
gebruik maken van dienstauto*s het security-aspect naar voren gebracht,
Ha enige discussie wordt vastgesteld, dat dit aspect bij het E IX-werk
in zeer geringe mate - dus practisch niet - geldt, doch dat dit wel het
geval is bij sommige werkzaamheden in operationeel verband en zeer zeker
bij E XIII.
H.E stelt de vraag of de beschouwing van FID is opgesteld naar aanleiding
van een nota van H.E - E IX, die medio vorig jaar ia voorgebracht<t Daarin werd het gebruik maken van eigen vervoeramiddelen door de ambtenaren
van E IX in verband gebracht met het bereiken van *«n grotere doelmatigheid bij het E IX-werk. TPC zal omtrent deze nota bij H.FID navraag doen„

1-2-1966,
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QCHTENDBESPREKING op woenadag 2 fabruari 1966.
Aanwczigs H><TO - IPdAfwezig s H.KAZ - H^E -

B-UC -9

- *JX

- H-Hö- TD/A

H.D reetigt da aandacht op aan in da "Times" van 26 januari j.l. verschenen bericht Tolgans hetwelk twaa democratische senatoren hebben
roorgasteld da CIA aan aan "cloear congrasaional serutiny" ta onderwerpen.

TPC daalt mede dat de haar
«et zijn hiatorisch onderzoek zo
Ter gerorderd ia, dat aan roor informatie orer het rerleden bij he«
terecht kan. TPC zou graag zien dat da afdelingehoofden het contact
•at da haar
blijven onderhouden.
KaaerpTertredingen
H«BVD bespraakt het jaaroverzicht 1965 van BVA» Hat aantal overtredingen neemt wal af maar ia.nog steeds veel ta groot* Speciaal da afdaling C komt ar slacht uit. H.C zal maatregelen nemen»

3 fabruari 1966,

AURORA
OCHTENDBBSPRgKING op vrijdag *» februari

1966.

Aanwezig: H^Vü' - TTC - E*B - E^ - H^ - BrfT- H.£ÖP - Hyt^B - H.TD - K
Afwezisr : H.KAZ

S

.

R.A» in Ottawa
Volgens een publicatie in Izwestia zouden de Russen in hun nieuw ambassadegebouw in Ottawa microfoons hebben ontdekt.

KRO-u itzanding
8 februari en 15 februari is er voor de KRO-radio een gesproken documentaire
over de situatie van de christenen in communistische landen, waarin o.m,
vraaggesprekken met de leider van de Oostduitse CDU en met de Tsjechische
minister van Volksgezondheid Dr. Joeef Plohar. Een forum onder leiding van
prof.
zal over het onderwerp van gedachten wisselen*

k februari

1966.

AURORA
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OCBTElfDBËSPREKI HG op
Aanvest g: H^BTO - XTC Afwezig : B.KAZ

8 februari 1966»

andag 7 februari 1966
- H^H?B - H.TD - KA/rO

OCHTENDBESPREKIHQ op woensdag 9 februari 1966
Aanwezig:: H^stfl) - T^C - H^- H.C - B/D - H.Jk^ H.£BP - H.JtCT * H.TD - KA/rD
^
'
'
*
^X
Afwezig » H.KAZ

B+TeiliginicBcoaitt'a inzake huwelijk
H.BVD heeft gisteren de tweede bijeenkomst ran het A»sterdsJi*coMit( bij»
gewoond. Het bleek dat onze berichtgering bijzonder op prijs werd ge»
steld.

10 februari 1966.
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AURORA
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OCHT£NDBESPREKING op vrijdag 11 februari 1966.

Janwezig: JKBVD
J^BVD - jp& - H^>^ H^-ik^- HX^- *^*£ - O^B - H.TD - KA/fr
lanwezig:
*
'
f
Afwezig : H.KAZ
Beveiligingsaffiche»
Ia het kader van een opzet ran NATO-zijde heeft de afdeling D bemoeienis «et
oen affiche-eanpagne ter oproering van de beveiligingszin. Tot nu toe zijn twee
affiches, de sleutelprent en de eocktailende papegaai, uitgekomen.

Perscontacten (zie ook Aurora dd. 28-1-1966)
TPC maakt gewag van een tweede plezierig gesprek met de waarnemend hoofdredacteur van Elsevier over de operationele relatie van de afdeling C. Elsevier is
bereid eventuele publicaties daarover vooraf aan ons voor te leggen0

Functioneel leeftijdsontslag
Hieromtrent heeft een bespreking met de Commissie van Overleg plaatsgevonden.
TPC zal in de Aurora-bespreking van maandag, die daartoe om 9.30 uur zal aanvangen, op deze zaak terugkomen*
l1-2-1966<

AURORA

OCnTENDBËSPRSKING op maandag 14 februari 1966
Aanwezig: H\B¥T> - Jp£ * tt/« - JU« _ yrf - ***- H^BP - H.J&fiB - H.TD
Afwezig : lUKAZ - KA/vD

^

PSP-vragen over Genk-incident (notulen 9-2-1966)
"Het Binnenhof" van 12 februari signaleert een aantal door het PSP Eerste
Kamerlid Van der Spek aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse
Zaken en Justitie gestelde vragen over de aanhouding van
en
in Genk en de rol van een Nederlandse veiligheidsdienst daarbij.

Gesprek RVD
R. D deelt Bede, dat DO B tijdens een gesprek «iet de heer
heeft vernomen dat de pers bijzonder hardnekkige belangstelling aan de dag
legt voor Provo-plannen op 10 naart. Men zou in dit verband bijna willen spreken van "aanmoedigingspremies".
H.KEB heeft in "Vrij Nederland" zien staan dat allen die iets met het huwelijk
te maken hebben, hun volledige personalia aan de RVD moeten opgeven. Volgens
de RVD geschiedt dit "opdat deze namen bij de BVD gecheckt kunnen worden".

Functioneel leeftijdsontslag.
TPC geeft een resumé van de tot nu toe gehouden besprekingen.
Nu de nieuwe Pensioenwet over de gehele linie op 65 jaar is gebaseerd, hebben
wij aan de RPD en de RGD adviezen gevraagd inzake het vaststellen van uitzonderingscategorieën voor BVD-personeel .
TPC gaat uitvoerig in op de van deze diensten ontvangen adviezen.
Een door ons ingediend gemengd voorstel inhoudend pensioen voor allen op
60 jaar met vrijwillige mogelijkheid tot ontslag op 55 jaar, is niet aanvaard,
daar het departement juist van deze mogelijkheid, die o. m. bij NS bestaat, af-

"il.

/'./j

KrL^-yy/

Globaal gaan onze gedachten nu uit naar een basiapensioenleeftijd voor allen
(55 of 60 jaar) met individuele mogelijkheid tot langer aanblijven.
De uitvoering van een dergelijke maatregel zal uiteraard met veel souplesse
•oeten geschieden, daar anders de Dienst in de eerste jaren na inwerkingtreding, eenvoudig niet zal kunnen functioneren»

15-2-1966.

Aurora dd. 16-2-1966.
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OCHTKNDBËSPtKKING op vrijdag 18 februari 1966
1966
Aanwezig: K.JgHf - WC

-ft^fl- ByC - H,

ƒ

'- JJx<SBP - H.Ipïlf'l H.TD - UK/vD

Afwezig : H.KAZ

Verlof H.BVD
II.BVD zal tot 7 «aart 1966 «et verlof afwezig zijn.

VPRO-televisie
De rerwachting bestaat dat in de uitzending van hedenavond in de rubriek
"Extra" aandacht zal worden besteed aan de B.V.D.. Zoals bekend heeft
op 6-1-1966 filmopnamen van het gebouw genaakt. Vorige week heeft
hij zich tot de heer
gewend net het verzoek on net de BVD een gesprek
over het antecedentenonderzoek te hebben. Toen he-t antwoord hierop uitbleef,
heeft hij verzocht met een functionaris van het departement te «ogen spreken
over het probleem van de rechtsbedeling in Nederland. Toen hem werd Medegedeeld dat Mr*
zich hiervoor beschikbaar wilde stellen, liet hij
het afweten onder mededeling dat hij reeds voldoende materiaal ter beschikking
had.

- 2-

Contact «et de Kamer
Dinsdag 22 februari 1966 zal een gesprek plaatsrinden «et de Centrale Afdeling van de Eerste Kamer (voorzitter Kamer + fractie-voorzitters vijf grote
partijen).
,^^^/
Donderdag 24 februari 1966 vindt er een bijeenkomst met de Vaste Commissie
voor de B.V.D. uit de Tweede Kamer plaats.

18-2-1966.

r

Aurora
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OCHTÜMDBESPRBKING op maandag 21 februari 1966
' Aanwezig: IPCf - H*^_ Bs< - B^O - ExE* - H^BBT* - H.KBrf'- H.TD - KA/H)
Afwezig i "H^B^D - H.KAZ
^
/^ X^
X^
/

VPBO-televisie

(zie ook Aurora 18-2-1966)

KA/vD geeft een kort verslag van de inhoud van de uitzending in de rubriek
"Extra" van 18-2-1966» Het hoofdthema was dat in Nederland het degenen die
door aidde! van publieke demonstraties (optochten e.d.) uiting willen geven
aan opvattingen die ingaan tegen wat algeaeen gebruikelijk is» O.M. door de
Politie, bijzonder moeilijk wordt genaakt. In wezen is het democratische recht
van vrije Meningsuiting en vrije discussie in geding. In de uitzending werd
deze stelling ondersteund door het voor de beeldbuis halen van figuren als
, secretaris van comité '61,
;, de «an die tijdens de
boottocht van het a.s. echtpaar in Amsterdam het spandoek "Republiek" uithing,
>, de voorzitter van de SJ en tenslotte
, de man van het
anti-C}ausbord op het Lange Voorhout. Alleen bij diens interview kwam de BVD
even naar voren. De uitzending als zodanig was echter niet anti-BVD, maar
richtte zich tegen de Politie en de gemeentelijke autoriteiten.

r

-

Zitting Ka»erco«»issie
Ma opheldering van bij Binnenlandse Zaken bestaand Misverstand is gebleken, dat
de datin voor de volgende bijeenkomst niet 24 februari maar 24 Maart zal zijn.

Gesprek Met Secretaris-Generaal
In dit gesprek dat vrijdagmiddag 18 februari 1966 plaatsvond, is o.m. ten aanzien van de vragen van het Eerste Kamerlid Van der Spek bepaald, dat wij zullen melden met deze zaak (
) geen bemoeienis te hebben gehad.

22-2-1966.

AURORA

OCHTENDBESPREKING OP woensdag 23 februari 1966
Aanwezig: jptf- Hr8<-J^ -g^- H.£ap" - H^BtT- H.TD - KA/rD
^
'
Afwezig : H D . H.KAZ -

•

Bijeenkomst met centrale afdeling Eerste Kamer

r

Deze heeft gisterenmiddag 22-2-1966 plaatsgeTonden, onder leiding Tan de
Kamervoorzitter
Hoofdpunten uit de bespreking zijns
" r ••

•-•
»

De Eerste Kamer wil op gelijksoortige wijze als de Tweede Kamer in de toekomst geïnformeerd worden OTer de werkzaamheden Tan de BVD. Aangezien de
centrale afdeling hiertoe niet geëigend is zal wel de vorm Tan een bijzondere commissie worden gekozen.
De meerderheid Tan de centrale afdeling (met uitzondering Tan de heren
en
) was tegen het samen met de Tweede Kamer behandelen Tan de BVDaangelegenheden. Br bestond een grote belangstelling voor de werking Tan de
Dienst. In de toekomst zal het M.O. aan de leden Tan de centrale afdeling
ter beschikking worden gesteld. (Nader zal geregeld worden hoe dit geschiedt^
De Eerste Kamer zal geen besluit nemen t.a.T. de vorm waarin het contact
met de BVD zal worden onderhouden voordat met de Tweede Kamer de kwestie Tan
de uitbreiding Tan de bevoegdheden Tan de TwéUde Kamer-commissie tot andere
inlichtingendiensten is geregeld. Verwacht kan worden een bezoek Tan de
Eerste Kamer-fractievoorzitters, al of niet in aanwezigheid van de Kamervoorzitter, in mei of juni, in ieder geval Toor het Kamerreces.
TPC zal OTer het gesprek een verslag opstellen.

24-2-1966.

AURORA

OCHTËNPDSSPREKING op vrijdag 25 februari ~13<re
Aanwezig: JPÓ - H.X - IJX^

ft^-

H^- H.£flP - H.jtéB - H.TD - KA/vD

Af we z i ir : HtrfJvD - H.KAZ

Republikeinse partij
O.n. in De Volkskrant van heden verscheen een berichtje dat de Minister-President in een brief aan deze partij heeft medegedeeld, dat iedere Nederlander ook
als hij ambtenaar is, het recht heeft lid te zijn van de Republikeinse partij
op democratische grondslag. Hen vraagt zich af of er terzake van dit antwoord
overleg gepleegd is met ons Ministerie en of er geen gevaarlijke kanten aan
een dergelijke verklaring zitten in verband met de mogelijkheid dat andere partijen, bijvoorbeeld de PSP, zich eveneens tot de Minister-President om een uitspraak zullen wenden.

BegrdJnfli Geheime Uitgaven
Bespreking hierover, waartoe H.B, H.C, H.E, H.TD, H.F1D en KA/VD zijn uitgenodigd, zal onder leiding van TPC plaatsvinden op 3 maart te 16.00 uur.
25-2-1966.

OP maandag 28 februari 1966
Aanwezig:

- H^- ^- H^ - ttX^ \\^«f

Afwezig : H J H - l B.KAZ'

- HJCJÏO - H. PD - KA/vD
'

Chantage met foto's
H.KEB
^
'""

H.O naakt gewag van een artikel in de NRC van 23-2-1966. Daarin komt naar
voren dat de conservatieve MP Anthony Courtney toen hij tijdens deJFweede
Wereldoorlog hoofd van de Britse Marine-missie in Moskou was, door "de Russische inlichtingendienst is gechanteerd. Dit had plaatsgevonden met behulp van
foto's van Courtney's ontmoetingen met een Russische vrouw. Dit incident is
in zijn kieskring in beschouwing geweest bij de vraag of hij als MP kon worden
gehandhaafd* Uit het bericht blijkt niet of en op welke wijze de foto's ter
beschikking van anderen dan de Russische inlichtingendienst zijn gekomen.

l maart

1966.

l AUtfORJ
OCHTËNDUESPUÜKING op woensdag 2 maart

1966

Aanwezig: J»*?'- ttr* - BX5 - ttX - Hy^ - H.SJH» - H.KEB"i H. TD - KA/r D
Afwezig :'H.JMrt> - H.KAZ
/
/
^' • '
Piketdimnat afdeling a
H.B deelt «ede, dat van 4 t/m 10 «aart de afd. B een piketdienst heeft ingesteld t.b.r, de opvang van berichten i.v.m. het a.s. huwelijk*

Affiche-affaire
TPC heeft hierover gisteren met de Minister gesproken. Deze was n.a.v. persberichten (O.M. in de NRC van 26-2-1966 en in De Telegraaf (pennevrucht van
)) nogal ontstemd over het niet-geinformeerd zijn omtrent de door de
zorg van de afdeling D en de militaire diensten opgezette affiche-campagne.
In het gesprek, waaraan op een later moment door minister De Jong van Defensie
werd deelgenomen, werd kritiek uitgeoefend op de papegaai-affiche, die men wel
geschikt achtte om in de militaire sfeer in cantines op te hangen, maar die
men niet geëigend vond om in civiele departementen te gebruiken. Minister
De Jong uitte bezwaren tegen da Drie Koningen-affiche, omdat hij meende dat
hiermede de religieuze gevoelens konden worden gekwetst en omdat„hij het niet
toelaatbaar achtte dat de Regering maant sleutels niet naar het Oosten" te
brengen. Nadat in de middag de ministeriele ontstemming wat was verminderd, is
de volgende afspraak gemaakt. De Drie Koningen en de papegaai affiche moeten
in de civiele departementen onopvallend worden verwijderd. De drie sleutelsaffiche kan benut blijven. Vat de prenten aangaat die nog zouden moeten komen
heeft alleen die van de kop en het slot genade gevonden. Gedurende een periode
van drie maanden mogen geen nieuwe affiches worden opgehangen. Na deze termijn
kan dus de slot/kop-prent worden gebruikt*
•
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 4 maart

1966

Sterkte Russische en satelliet-aabaasades
H.C deelt «ede, dat «en in de afd. C bezig is net het opstellen ran een
overzicht betreffende de pogingen van Russische en satelliet-zijde OB tot
uitbreiding ran de sterkte van hun vertegenwoordigingen en nissies te komen*
Dit geschiedt In overleg aet Mr.
van het Bureau Oost-Ëuropa.

Gesprek «et Minister
TPC heeft gisterenmiddag een langdurig gesprek net de minister gehad, o.
ter voorbereiding van de bijeenkomst van de Kamercommissie op 24-3-1966.

TPC zal een kort verslag opstellen.
4 maart

1966.

OCHTEHPBaSPttSKIMG op Maandag 7 Maart 1966
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Aanwezig: H.BVfc
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- ^c^
H^fl - H.C^DB»'-*^^
ftX - H.saT'H.Kflfl
- H.TD - KA/fD
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Afwezig : H.KAZ
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iMage van de BVD
Naar aanleiding van het televisie-interview Met Minister Saallenbroek in de
rubriek "Brandpunt11 op vrijdagavond 4 Maart inzake de kwestie '
,i
bet gesprek op de iMage van de BVD. H.KEB heeft zondagavond het journaliste!
fortui (de heren
,
,
, Mevrouw
en voorzitter
) in de Vara-rubriek "Bij nader
inzien" gehoord. Het optreden van Minister SMallenbroek was daarin aanleidin
tot een zeer negatieve kritiek op de BVD, waarbij naar voren kwam dat nu maa
eens paal en perk Moest worden gesteld aan de activiteiten van de Dienst, di
een overigens zeer fatsoenlijke Minister onjuist en verkeerd inlicht. Men dr
aan op een parlementair onderzoek in de kwestie
R.BVD Meent dat het nodig is de kwestie van de iMage van de BVD en wat daara
valt te doen in de Aurora-kring aan de orde te stellen.
TPC stelt, dat het centrale probleem in deze is dat wij een geheiMe dienst z
en dat de "harde" journalistiek die de laatste jaren ook in ons land de over
hand heeft gekregen de sluiers ook van het aeest geheiMe wil aftrekken. Hij
wijst hierbij naar gesprekken Met journalisten, O.M. Met Mr. ."
van
Het Parool.
H.B vraagt zich af of het toch niet Mogelijk zou zijn een aantal behoorlijke
invloedrijke journalisten bij elkaar te brengen OM van hen advies te verkrijj
Vanzelfsprekend op voorwaarde dat een dergelijk gesprek geen voorwerp van pul
citeit zal zijn.
: - Ter sprake kOMt nog even de situatie in Engeland. KA/vD Meent dat ten aanziet
van het werk van de Security Service <
) toch een iets grotere
openneid dan bij ons wordt betracht.
H.SBP Meent dat getracht moet worden de diepere oorzaak van de contra-instell
t.o.v. de Dienst bij de pers te achterhalen en hij verwijst in dit verband op
het .nozem- en provoprobleeM.
H.K£B wijst erop, dat wij niet de enige aangevallene zijn.
H.BVD wil de discussie op een later Moment voortzetten. Hij verzoekt KA/vD
een poging te willen aanwenden OM een overzicht van de ligging van de BVD in
*•* pers in de laatste jaren te doen samenstellen.

Dienstvervoer bij parties e.d»
TPC is Met H.PID overeengekomen, dat bij parties en soortgelijke gelegenheden,
waarbij men uit hoofde van zijn functie aanwezig is, in ruime mate vervoer van
dienstzijde ter beschikking wordt gesteld. Is dienstvervoer niet toereikend dai
zal ,
l
i
van taxi's gebruik kunnen worden geMaakt.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden hun hiervoor in aanmerking komende medewerkt
omtrent de getroffen regeling, waarvan de uitwerking per 1-7-1966 zal worden b<
zien, te informeren*
KaMerovertredingen
TPC constateert dat de opgave over februari een verheugende daling van het aantal gevallen, vooral bij de afdeling C, laat zien.

AURORA

OCHTENDB3SPREKING op woensdag 9 maart 1966
Aanwezig! H^BvT» - W?-Jp^-^ef'-

J^^^BVSf'- H.S>Ï> - H.KEB - H.TD -

Afwezig : H.KAZ

/

Bezoek aan d» Secretarie-Generaal

j

In Terband met het gesprek dat H. BVD heden te 10.00 uur met de SecretarieGeneraal zal hebben, worden door TPC enige openstaande punten als de telefoonspoedregeling, uitbreiding bevoegdheden Kanercommissie en Commissie
van Herwaarden gereleveerd.

9-3-1966.

Aurora
======

OCHTSNDBBSPRBKING op vrijdag 11 maart 1966
Aanwezig: H^BtfD - Tpf - H*»<. H^K- TSptf-K^- K.spf - K
Afwezig : H.KAZ

- H.TD -

^

Het huweli.ik
H.B meldt dat het B-piket van waarde is gebleken. In de vroege morgenuren
van 10 maart kwamen nog meldingen binnen, o.m. over provo-activiteit ten
aanzien van de Lopik-zender.
Naar aanleiding van het feit, dat de pers meldt dat wel duizend jongeren
betrokken waren bij ordeverstorende activiteiten, komt de vraag ter sprake
of het provoïsme een grotere aantrekkingskracht heeft dan werd vermoed.
TPC wijst op een beschouwing van :
in De Groene van 5 maart 1966
over de provo's en de gemeenteraadsverkiezingen.

11-3-1966,

AU30IU

OCHTENDBIJSPKKKING op maandag 14 maart

Aanwezig : X JTC- H^- H/

-%,*<. \ UcOÜ? - H^fcfl - H.TD - K0/

Afwezig : ll^tf - H.KAiS - H^ttr"

f

VVD en BVD
In de VVD-jaarvergadering van zaterdag jl. waarin Mr. Geertsema als fractievoorzitter door Mr. Toxopeus is opgevolgd, heeft Mr. Van Riel, volgens
De Volkskrant t een lans gebroken voor de BVD. Volgens de courant heeft hij
het volgende gezegd: Gevallen als die met de Haagse ambtenaar
komen voor. En die zeggen niets over het systeem. Wij hebben al meer dan
een eeuw een veiligheidsdienst* De BVD'er is ook maar een doodgewone ambtenaar die verantwoording schuldig is aan een chef, die op zijn beurt onder
de Minister staat en deze legt verantwoording af aan het parlement.

XPC herinnert eraan, dat het
net als afsluitingsdatua l april in
de afdelingen dient te worden gereedgemaakt.

Wervingscampagne
TPC deelt mede, dat de resultaten van de wervingscampagne in de afgelopen
twee jaar onvoldoende zijn geweest om de behoeften van de Dienst te dek»
ken. Daarom zullen dit jaar een tweetal acties plaatsvinden; in het voorjaar een anonieme met advertenties die als steller het bedrijfsleven suggereren, de voorselectie zal door de zorg van de afdeling HZ plaatsvinden;
in het najaar een open actie met vermelding "BVD" zonder opgave van salaris. Hierbij zal de voorselectie geschieden door de RPD. De bedoeling is
om uit een vergelijking van de resultaten van beide acties een inzicht te
krijgen omtrent de vraag welke actie het meest geëigend is om personeel
voor ons aan te trekken. Voorlopig zullen er naar verwachting twee acties
per jaar nodig zijn.

15-3-1966.

AJUJLLA

8
QCHTENDBES PREKING op woensdag 16 «aart 1966.

Aanwezig: ji^BVÖ -J^C^- ^8^- J& - $sV- 1^ - E^fSf - H.K& - H.TD - KA/VD
Afwezig : H.KAZ
*
•
/

17 naart 1966.

AURORA
OCHTgNDflESPREKING op v r i. i da c 18 «aart 1966
Aanwezig:
afwezig : H.KAZ - KA/v*

H.B gaaf t commentaar op het provo-bericht in dagrapport B. Het Biet er wal
naar uit, dat de provo's lastig zullen worden en aan belangrijk aandeel zullen hebben in deze door PSP en andere vredeagroeperingen georganiseerde Paaa•ars tegen de ABC-wapens*

Circulaire BVA
De voor gisteren aangekondigde foto-actie tegen ons gebouw binnentredende ambtenaren is niet doorgegaan*
De BVA «al een personeelscirculaire doen uitgaan, waarin men geadviseerd zal
worden om bij fotografische activiteiten bij een der toegangen, door te lopen
naar de andere ingang.

18-3-1966.

OCHTKNDBE3PREKIKG OP MAANDAG 21 «aart

Afwe»ig : H.KAZ

2»

1966

- H/X'-J^K '
-^

Coördinatie Inlichtingen-ep Teili^heidadienaten in West->Dqitaland
H.BVD maakt Melding ran een artikel in Der Spiegel ran 15-3-1966 betreffende
dit onderwerp. Minister Krone BOU op Ministerieel niveau deze coördinatie
Terxorgen.

Activiteit BOA
TPC heeft waardering voor de activiteit van BOA in verband met Meldingen die
Baterdagavond 19 naart 1966 werden ontvangen, omtrent reactie in«provokringen naar aanleiding van de ordeverstoring in Ansterdaa eerder op die dag.

21-3-1966.

AUKORA

t- •• -

OCHTENDBESPREKING op woensdag 23 «aart 1966

Aanwezig: Bjptti - ^f '- H^- H.X- tt^"- H^BÏ» - HJ^B - H.TD - KA/r
Afwezig : H.KAZ -^^
/

23-3-1966.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 «aart 1966
Aanwezig: ^Ö- H

- £Jf -JM-

Afwezig : Bpvtf - H.KAZ -

25-3-1966,

H^SrfP - BjJKB - H.TD -

AURORA
OCHTENDBESPREKING
S

S

op maandag UB «Sart 19&Ö
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/

/
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Aanwezig: Hj^Vli - TOC - H^B - JJx« - I^-D - HJE - II.S^P - H.KK^- H.TD
Afwezig : n.KAZ

'

'
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Zitting Kamercomaissie dd« 24»3»1966.
Gesproken werd over de kwestie van de uitbreiding van de bevoegdheden, waar•ede zowel de Minister-President als de Minister van Defensie in principe in*
stemmen. Voorts over de
-affaire. Naar aanleiding daarvan heeft de
eonaissie een verklaring aan de voorzitter van de Kamer laten uitgaan* TPC
zal een verslag oatrent de zitting samenstellen.

28-3-1966.

A U B O R A

OCHTEHDBESPREKING op woensda 30 maart 1966
Aanwezig: H^TÖ -JjXt - Hyfi - H^-^D - H^S - H.fifiP - H.KfcB - H.TD.- KA/vD
Afwezig : H.KA2
'
'
/

• Chinese toezichthouder
In De Volkskrant van heden wordt melding gemaakt van het vertrek van de
Chinese toezichthouder Huang

31 maart 1966,

