AURORA

OCirriiNDBflSPiaKING op vri.idag l .1uli 1966
tt^gf- H.K3Ö - H.TD - KA/VD
Afwezig : H.üVp - H.KAZ . H

Jonge academici - personeelsbeleid
TPC deelt mede dat drie jonge academici zijn aangetrokken, t.v. de heren
(theoloog),
(econoom) en
(historicus). Laatstgenoemde komt per Koaptrëmp'er in dienst, de beide anderen volgen reeds enige
tijd een stage.
Wanneer zij de cursus- en hun stageperiode hebben doorlopen, zal hen een
adequate plaats in de Dienst moeten worden toebedeeld. Eén van hen zal •
bij SBP worden geplaatst, ter vervanging van de vacature
., die ...er
l oktober de heer
. bij DOB zal opvolgen. De heer
: komt per
l september bij de sterkte van afdeling & en vangt dan een 6 maanden durende stage bij de afd. <S aan. Zoals bekend is hij aangewezen om t.z.t.
de heer
* als hoofd van E XIII op te volgen. Naar aanleiding hiervan
vestigt TPC de aandacht op de problemen die rond het opnemen van nieuwe
krachten in de Dienst ontstaan. Het bekende verschijnsel doet zich voor
dat in een gevestigde organisatie een zekere tegenwerking t.a.v. Je
nieuw-binnenkomenden wordt ondervonden. In het bijzonder kan deze tegenwerking worden verwacht van degenen die niet volledig aan de in hun gestelde verwachtingen hebben voldaan. Bij de opvang hiervan moet een belangrijke wissel worden getrokken op het begrip en de medewerking van
de sectiechefs. Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over het
personeelsbeleid bij de Dienst, waarbij naar voren komt de vraag in hoeverre het functionele Leeftijdsontslag hierbij een i'nvloed ten goede kan
uitoefenen.
TPC deelt het e.e.a. mede over gesprekken gevoerd met afdelingshoofden
om te bekijken welk effect het functionele leeftijdsontslag op de bezetting van hun afdelingen kan hebben.
H.C lanceert de gedachte om de jonge academici t.z.t. als personalassistent toe te voegen aan voor de opvang van deze categorie geschikte
sectiehoofden.

AUTO «A

OCHTEND BESPREKING op woensdag 6 .lul i 1966

Aanwezig: T£e"- \\^- <?/- pstif'- \\,tf-

H.KEB - II.TD - Bjt

Afwezig : H.JJJH> - H.KAZ - H.SJH
"^

Begroting 19G7
TPC doet mededeling over de besprekingen die gevoerd zijn in verband
net de vaststelling van de begroting voor 1967.

Correctie
In het verslag van de ochtendbespreking van l juli dient onder punt 2
gelezen te worden: "zes maanden durende stage bij de afdeling C".

6-7-1966»

AU io:u

OCnTBNJiï.i.SPitiiKING op vrijdag ?3 .lul i 1966
Aanwezig: 3S*C - JJV<. .otf - & - k^ - H.K^i - II. TD Afwezis : H.UJtV. H.KAZ - H.SBP - KA/fti

8-7-1966.

AURORA

OCHT3NDBESPREKING
op -—i-maandag
11 *fc-^—»_
Juli _ 1966 ^
^^^•^
- -

Aanwezig: T&f - ^~^f - ^Bif- HjX- H.KEB - H.TD - KA/>D
Afwezig :'HoBJ«r- H.KAZ - H.SSP

AUitORA

OCHT15NDiia3PRi:KING op woensdag 13 .iuli _1966

f
Aanwezig: H.jüMr< ^f€

- B.V^QV''- JMjfT - PüSÊ 11 ll.Vtfk

Afwezig : H.KAZ - H.SBP

13-7-196G.

- H.TD - KA/*lT

—

AURORA

'f'J .

OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 15 Juli 1966
Aanwezig:

TPC
a/ÖVD -p*'- <fV - DB»'- PE.^- HKJ»-<-. H.TD - K

Afwezig : H.KAZ -

^

Joegoslavische veiligheidsdienst
TPC acht het van waarde dat wij met het oog op informatie van de minister
c.q. de Kamercommissie de kwestie van het ingrepen van Tito t.a.v. de
veiligheidsdienst in het oog houden*

15 - 7- 1966

AU lO'.ïA

op maamla-; 13 .juli 1960

/
Aanwezig: ily^D - IXT -W- .GV - \y6 - Pj^X - Il.ptf - H.TD - 3IC
Afwezig : il.KAa - 1I.S

Zendiu ; uranium
CV doet mededeling van de toevallige ontdekking te Itottcrdam van een
transport uranium, afgezonden door een Zwitserse firma en bestemd voor communistisch China. Je ontdekking werd gedaan toen één van de postzakken, die
127 pakken uranium bleken te bevatten, tijdens het verladen openscheurde.
Controle op vroeude jacliton
II.D vertelt (uit zijn vakantie-ervaringen) over de geringe controle op
vroe.nde jachten in verschillende havens, üen van zijn conclusies is, dat
men voor inlichtingen omtrent vreemde jachten of de opvarenden daarvan in
de regel niet bij de douane of de marechaussee terecht aal kunnen, maar
hoogstens bij havenmeesters.

Bevorder inttsvoor3t el l en
TPC deelt mede, dat thans alle bevorderingsvoorstellen op -drie na zijn afgewerkt.
KamerovortroJin^en
Volyens een iaededeliny van TPC is er in de laatste controleperiode een
slechts gering aantal kaïnerovertredingen geconstateerd.
Chinese affaire
TPC brengt uitvoerig verslag uit van een affaire rond een Chinese deelnemer aan een internationaal wetenschappelijk las-congres, die op zaterdag
16 juli een mislukte poging deed uit een gebouw van de CV te ontsnappen.
Oe man in kwestie behoorde tot een groep van negen Chinezen die deelnam
aan een congres, gewijd aan problemen rond het lassen van hittebestendige
metalen.

Oe ontsnappingspoging vnn de Chinees mislukte, doordat deze, uit het raam
van de bovenste verdieping klimmende, een ongelukkige val maakte. Na het ongeval werd het slachtoffer eerst het gebouw binnengedragen, vervolgens
toch naar het ilode Kruis ziekenhuis vervoerd (waar ee« ruggegraatsfractuur
en kwetsuren aan het hoofd werden geconstateerd), maar tenslotte, zonder
veel co ' jideratie met zijn toestand uit het ziekenhuis ontvoerd, terug naar
de CV.

19-7-1977.

AÜROÏ

OCHTËNDBESP REKING op woensdag 20 juli 1966

'

Aanwezig: H^PVlT - IJ^- CVPC - H*tf - &&&- II.KIJB^ H.TD - BIC
Afwezig : H.KA2 - Tpff - H>SiJP -

Reis Minister Den Uyl naar Sovjet-Unie
Gesproken wordt over een door Vernu geregelde reis van Minister Den Uyl
naar Leningrad en de wenselijkheid hierover nog contact met hem te doen opnemen (zie dagrapport afd. C).
Chinese affaire
H.BVD geeft een overzicht van de verdere afwikkeling van de affaLre^Bet
de inmiddels overleden Chinese ingenieur Hsu Tsu-tsai. H.BVD/Th*»£*n1rerover nadere besprekingen gevoerd o.a. met de Ministers Samkalden en Smallenbroek en onder meer de achtergronden van deze zaak toegelicht. Het gerechtelijk vooronderzoek is geopend.

20-7-1966

AÜBORA

K

OCHTEMDBESPREKIHQ OP vrijdag 23 Juli 1965
Aanwesigt H^m -J^- QF^^W - ^B - H.
Afwezig i H^BtfD - pf6 - H

Gesprek over de nog altijd Teel voorkomende "«leutelovertredingen11,
H.KAZ merkt op, dat Toorkomen dient te worden dat TOOT dit soort oyertredingen het departement zal moeten worden ingeschakeld voor het opleggen
van disciplinaire straffen»

23-7-1965.

AURORA

OCI1TENDBBSPREKING op Maandag 25 juli 1966
Aanwezig: ü.prt> -X - 9^- H.D - PJK^- H.KBÓ - H.TD - Cl,
Afwezig : H.KAZ - TPCy- H.^flP'- KA/rD

25-7-1966.

S

AURORA-"

OCHTEMDBESPREKING op
Aanwezig:
Afwezig : B.KAZ - TPC- H

27 Juli 1966

- 2-

Par»
Ho BVD ontving bezoek van
, redacteur Buitenland van "Elsevier'a
Weekblad". H.BVD had Tan Minister Cals rernonen dat de journalist
in
"Blaevier'a" iets wilde publiceren orer de rol van B.V.D. en C.I.A. in de Chinese affaire. In "Der Spiegel" verscheen reeds een entrefilet over HSU al»
"CIA-Opfer".
gaf toe dat "Elsevier" en "Der Spiegel" berichten uitwisselden.
H.BVD heeft
kunnen overtuigen dat
een onjuiste voorstelling had van de rol van de BVD in deze affaire.
heeft beloofd
in te lichten, maar als redacteur Buitenland is hij niet in een positi«
te beletten in zijn rubriek Binnenland iets te publiceren»

27-7-1966»

MJRORA

OCHTENDBESPREKING OP vViidag 29 1U11
Aanwezig: H.8JH) - ]Mf - O*" - ^.Ö^- £H<B - H.Kfitf'- H.TD - CJtóO
J,^^^

^^

f

Afwezig : H.KAZ - JP6<- H.SItf^- KA/v»

~'~

**

X

Beveiliging
R.KEU vestigt de aandacht op een bericht voorkonende in "De Telegraaf" van
29 juli 1966 onder het hoofd "Indringers wilden van geheimen snoepen". Een
Japanner en een Engelsnan gedroegen zich verdacht in de Trèves-zaal, waar de
"Groep van Tien" vertrouwelijke besprekingen voert over Monetaire problemen.

29-7-1966.

AU!K>:U
======

OCHTENDOËSPREKING op maandag l augustus

1966

^ - \\Js~.
^ BVB/ - RH.E
S *****
S
Aanwezig: HJHTD - ILHT
- H.K£B-- 1I.TD - C»$0
0

X^

S<^

S

s

/

S

Afwezig : H.KAZ - TPC - KA/vD

Pers
PH.E vestigt de aandacht op een artikel en een "Ten geleide" over de
Chinese affaire in het jongste nummer van "Elseviers Weekblad", üe BVD
krijgt o.a. het verwijt de Chinese delegatie niet voldoende "begeleid" te
hebben*
H.BVD constateert dat
er dan blijkbaar niet in geslaagd is
tot andere gedachten te brengen (zie verslag Aurora van 27-7-1966)

1-8-1966.

'OCING op woensdag 3 auustun I9G6
Aanwezig: II.JWD

- ij.jBx- H. D - PIM^"- H.SUÏ^- H.KiïB - II.TD

Afwezig : H.KAZ

Chinese affaire

H.D vestigt de aandacht op een artikel in het Algemeen Handelsblad van
2 augustus betreffende deze affaire. De regering wordt verweten, na een aanvankelijk kordaat en doeltreffend beleid, thans aarzelend op te treden. Ook de afwezigheid c.q. het vertrek van de betrokken bewindslieden wordt gelaakt»

Explosie '' op de vliegbasis Soesterberg

De Dienst is nog niet op de hoogte van de feiten0
3-8-1966.

AURORA

OCHTÜNDBESPRËKING op vrijdag 5 augustus 1966
Aanwezig: H.aVü - V^OT - ^ - Jklf - PH.JX- H.SB<- H.KEB - H.TD - CBSÖ
Afwezig J H.KAZ - ?PC -

^

Reis van Minister Den Uijl
Naar aanleiding van de voorgenomen vacantie van Minister Den Uijl naar Leningrad had H.D op 4 augustus een gesprek met de plv. secretaria-generaal van
Economische Zaken
- H.D heeft gewezen op het slechte voorbeeld
dat hier aan de ambtenaren dreigt te worden gegeven en geadviseerd de Minister
te suggereren contact op te nemen met Buitenlandse Zaken
H.BVD las in een rapport van CVA dat Mr.
(Nederlandse ambassade Moskou!
had geconstateerd dat de economische missie die onder leiding van Minister
Den Uijl kortgeleden een bezoek aan Moskou bracht, een ontstellend gebrek aan
security aan den dag had gelegd»

- 2-

Defensiestudiecentru»
H*BVD vernam van generaal
dat op de cursus van 29 augustus t/m
16 september a.s. enige onderwerpen behandeld worden die voor de BVD van belang
zijn.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden hen maandag a.s. (8 augustus) te willen opgeven wie naar hun mening in aanmerking komt voor deelneming aan deze cursus.

5-8-1966.

AURORA

OCHTENDBESPlliKING op maandag 6 augustus 1966
Aanwezig: lUJWl) - T^- \\Jt-Qff'"^
•*
^ ^
Afwezig : H.KAZ - KVvD

8-8-1966,

r-

H.JX. PH<£ - H.SBP'- H JÖ& - H.TD ^- s
.X
/

AUiïOSA

OCHTBNDnaSPiïISKING op woensdag 10 augustus 1966

Aanwezig: tt^D - JF& ~ Ü.&-Gp^- \l*$S- Pjtsré - \\.sxf - JtÏKüB - II.TU - <J#SO
Afwezig : B.KAZ - KVvD ^
' ^

-r-

10-8-1966,

AUïtORA

OCHTENÜBB5PREKING op vri.idae 12-8-1966
Aanwezig: H.UJfö -^STC - HX*"^ Vf - VL.jf'Afwezig : H^KAü; - KA/rD

-'""

ü,$i< H^8ÖP - H^KÊB - H.XD - C
^'

Alarmeringsplan
Op verzoek van TPC heeft de BVA een alarraeringsschema voor de Dienst ontworpen
De afdelingshoofden worden verzocht dit schema te bestuderen. TPC zal er a.s* week op terugkomen ter bespreking van eventuele commentaren en suggesties.
Men is het erover eens, dat de afdelingshoofden en hun waarnemers steeds in
het bezit dienen te zijn van een lijstje met de telefoonnummers van hun
sectiechefs. Indien er in perioden van vakantie e.d. per sectie maar één
ambtenaar dienst doet, dan dient deze buiten de kantooruren steeds (thuis of
elders) bereikbaar te zijn.

Pers
TPC en PH.Ë zullen in de middaguren van 16 augustus a*s. de journalist
van de Volkskrant te woord staan.
wil een artikel schrijven
over de Chinezen in Nederland. TPC zal met H.SBP en CBP overleggen wat wij
zullen geven. Beiden worden verzocht dinsdagmiddag bij de hand te
zijn voor het geval bepaalde punten moeten worden toegelicht.
H.BVD merkt op dat in verband met het jongste artikel van
aan
Elsevier geen prioriteit meer zal worden verleend.
Televisie
H.BVD vestigt de aandacht op een uitzending van de VARA in de televisierubriek "Achter het Nieuws11 van donderdagavond 11 augustus. De BVD zou in
een gesprek met een Chinees diens lidmaatschap van de R.K.-kerk als drukmiddel gebruikt hebben. Het geval in kwestie is bij ons bekend en het blijkt
dat men een verdraaide voorstelling van zaken gaf. We kunnen dus rustig
eventuele vragen van de Minister of van de secretaris-generaal afwachten.
Defensiestudiecentrum
H„BVD heeft generaal
geantwoord dat wij i.v.m. het vakantieseizoen geen ambtenaren kunnen missen voor deelneming aan de a.s. cursus (zie
verslag Aurora van 5-8-1966). Generaal
bood toen spontaan aan,
bij wijze van uitzondering, voor BVD-personeel de gelegenheid open te stellen bepaalde lezingen bij te wonen. H.SBP zal informeren welke sprekers welke onderwerpen behandelen en daarna de afdelingshoofden inlichten; deze
laatsten kunnen dan beslissen wie van de afdeling een bepaalde lezing kan
bijwonen.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 15 augustus 1966
^

Aanwezig: H^JWlf- TpC^C n.^"- H^C - H^- H.£T-

- H.TD -

Afwezig : ft.KAZ

Ambtenarenverbod
Gediscussieerd wordt over het bericht in het dagrapport van de afdeling B
dd* 12-8-1966 over de visie in communistische kring betreffende het eventueel verkrijgen van een wethouderszetel door de CPN in Amsterdam en het
effect daarvan op het ambtenarenverbod*
Als uitkomst van deze discussie besluit H.BVD een bezoek te brengen aan de
gemeentesecretaris van Amsterdam, Mr.

Geheime fondsen
TPC verzoekt de hierbij betrokken afdelingshoofden aanwezig te willen zijn
op een bespreking op 29-8-1966 te 15.OO uur naar aanleiding van het kwartaaloverzicht betreffende de geheime fondsen, opgesteld door H.PID.

15-8-1966,

AUilORA

op woensdag 17 augustus 1966
Aanwezig :

D -

Afwezig : II.KAZ

~ O.jr- \\jS- I

- H.TD -

Ambtenarenverbod (zie ook Aurora dd. 15-0-1966)
Met als aanloop een artikel van de heer Van Tijn in Vrij Nederland, heeft
il.JVD de gemeentesecretaris van Amsterdam, Hr. "
, het U-bericht
omtrent de uitlatingen van
(eventuele wethouder voor de CPN) en
effect daarvan op het ambtenarenverbod ter kennis gebracht.

KamerovertredinA'en
Naar aanleiding van het overzicht juli 1966 geeft H.JJVD te kennen een aantal
van elf overtredingen in de vakantieperiode te hoog te achten.

17-8-1966.

AUK011A

f

OCIITENUBaSPttHKING op vri.ldag 19-3-19GG
Aanwezig: H^BVD - TPpX- II^Bx- IMX- H^ - H.X/- H.SJ* - H.KJSB Afwezifr I^H.KAZ

'

/

^

/

^

S

Commissie Enschede
H.BVD deelt mede, dat op 22 augustus (nader gewijzigd 26 augustus te
14.30 uur) een gesprek zal plaatsvinden met de Directeur-Generaal O O en V,
Nr*
over deze commissie, o.m. betreffende de security bij het
werk daarvan en omtrent de vraag of en in hoeverre de commissie zal kunnen
kennisnemen van BVD-berichten bij haar oordeelsvorming omtrent het door
burgemeester en politie te Amsterdam gevoerde beleid. Door de zorg van
H.B zijn de stukken bijeengegaard, die aantonen dat wij de hoofdcommissarissen van Politie van de drie grote steden en de ID'en vroegtijdig hebben geïnformeerd omtrent de provo-problematiek.
De commissie Snschede zal op 24 augustus door Minister SaallenbroeJt worden
geïnstalleerd»

Heelsum-conferentie met Justitie

*>*—
•-"" .. '

H.BVD deelt mede teruggekomen te zijn op zijn oorspronkelijke gedachte om
in september in Heelsun een conferentie te beleggen met alle Officieren
van Justitie, Hoofden van Parket, zoals enige jaren terug werd gehouden.
Met Mr.
heeft II. BV D overlegd dat het meer geschikt lijkt een bijeenkomst te beleggen met vooraanstaande figuren uit het Ministerie van Justitie (de SG Mr.
en functionarissen als bijv. Mrs.
en
), de PG's en de Officieren van Justitie in Den Ilaag en Rotterdam.
Op deze conferentie wil H.BVD de mogelijkheid aan de orde stellen om een
bepaalde rechtbank, met name die in Den Haag, aan te wijzen voor de behandeling van delicten op het terrein van de veiligheid van de Staat*
De relatieve competentieregeling vastgelegd in art. 2 van het WvSv biedt
hiertoe mogelijkheden.
Mrs.
en
(hoofd Parket Den Haag) staan hier niet afwijzend
tegenover.
H.BVD zal met de SG Justitie overleggen of hij met de door H.BVD. gedachte
bijeenkomst in Heelsum instemt.

19-3-1966,

Ml IOTJA

OCHTENDBSSP'KSKING op maandag 22 augustus 1966

Aanwezig: \\JpMf- TO0^- H.p'-JJxC _ \ytf _ \\^^ H.^HP - HJparf''- II.TD - KA/rlT
Afwezig : ï

Chinese affaire

In De Volkskrant van zaterdag 19 augustus is het artikel van de heer
bver de activiteiten van de Chinezen verschenen. Mede in verband met het gesprek dat met de heer
heeft plaatsgevonden, zal dit nader worden bestudeerd.

22-8-1966.

AURORA

ÜBBKSS

OCHTËNDBESPKEKING op woensdag 24 augustus 1966
_,

j/

S

S

„

^

S

Aanwezig: HUHfb . TPC/- HjJT- Hj6<_ H^JK. H.X- H.SBÏ» - H.KKB - H.TD - KA/vD
/
s
-^
s
/
--x
Afwezig : H.KAZ x
'
*

23e oriënteringscursus Defensie Studie Centrum
H.BVD heeft van de Directeur DSC een persoonlijke uitnodiging ontvangen tot
bijwoning van inleidingen van deze cursus (2-8 tot 16-9), omdat daarin vele
interessante onderwerpen door belangwekkende sprekers zouden worden behandeld.
Naar aanleiding hiervan geeft H.SBP een toelichting aan de hand van door hem
ontvangen programma van de cursus. Daaruit blijkt dat de voorstelling van zaken
door de/i'bsC gegeven, wel enigszins gechargeerd is. Besloten wordt dat de afdelingshoofden die zulks wenselijk achten medewerkers uit hun afdeling zullen
aanwijzen om bepaalde inleidingen van de cursus bij te wonen0

24-8-19GGo

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.idae 26 augustus 1966
Aanwezig: K.Jjp- f^f- HjX- H - ^
Vi/- H.spl- H.$£B - H.TD Afwezig : H.KAZ
^ ^
^ /
s^
^

BVD-bemoeienis met illegale Chinezen
Ter sprake kont het Telegraaf-artikel van hedenmorgen net als koppen:
"BVD licht Chinezen door", "Langdurige verhoren in de vier grote steden",
"Aanhouding en uitwijzing in het buitenland zijn aanleiding"*
H.C deelt daarover - na informatie bij CBP te hebben verkregen - aede, dat
de Dienst generlei bemoeienis heeft gehad'met de verhoren van de illegale
Chinezen, die in het kader van de actie van Justitie enige maanden terug
zijn aangehouden.
Gediscussieerd wordt over de vraag wat De Telegraaf aanleiding kan zijn geweest tot deze onjuiste berichtgeving. Er wordt een verband gelegd met het
Volkskrant-artikel van 19-8-1966, waarvoor de Dienst stof heeft geleverd.
Mogelijk heeft De Telegraaf op zijn bekende stuntmanier over een Chinees
onderwerp ook wat willen schrijven.
TPC vestigt de aandacht op een artikel in Der Spiegel van 22-8-1966 waarin
wordt gesteld dat de BVD t.a.v. illegale Chinezen actief zou zijn en o.m.
Chinese restauranthouders zou afluisteren.
Tijdens het gesprek wordt een mededeling van CBSO ontvangen dat dhr.
bij hem navraag heeft gedaan ontrent het vermelde Telegraaf-artikel.
H. BVD stelt zich hierop telefonisch met de heer
in verbinding en
deelt hem mede, dat de Dienst op generlei wijze bij de verhoren van de illegale Chinezen betrokken is geweest.
De Volkskrant van heden bevat een artikel omtrent de vrijlating van een
aantal gearresteerde Chinezen. Dezen zouden volgens dit bericht in de gelegenheid worden gesteld om hun werk in de Chinese restaurants weer op te nemen
voor een halfjaar in welke periode zij dan hun terugreis naar China kunnen
verdienen.
TPC merkt nog op, dat hij ongeacht de berichtgeving in de Telegraaf het niet
vreemd had gevonden als de Dienst naar aanleiding van eventuele meldingen
van ID'en omtrent het aan de dag treden van veiligheidsaspecten bij verhoren
van aangehouden illegale Chinezen daarvoor belangstelling had getoond. Kennelijk zijn zodanige meldingen nimmer ontvangen0

Heelsum-conferentie met Justitie (Aurora dd. 19-8-1966)
H.BVD heeft hierover met de SG van Justitie gesproken. Deze stemde in met
het beleggen van een zodanige bijeenkomst. Hij bleek eveneens positief inge-

steld t.a.v. de gedachte om een bepaalde rechtbank, t.w. die in I>en **aagt
•aan te wijzen voor de behandeling van delicten op het terrein van de veilig
heid van de Staat. H. BVD heeft de indruk dat men bij Justitie meer in de
lijn van onze gedachten omtrent de strafwetgeving t.a.v* spionage (art*'
98 e.v.) gaat komen. Daartoe draagt bij de afloop van de zaak
.

Mr.Mulder toonde volledig begrip voor het feit dat de BVD in bepaalde situaties met personen die verdacht worden van spionage, ook in het inlichtingenstadium gesprekken voert, waarbij het niet altijd "zacht" kan toegaan.
H.BVD verwacht dat de visie van Hr.i
• ook van invloed zal zijn op het
denken van Mr.
t die t.a.v. wijzigingen en uitbreidingen van de
spionagewetgeving tot nu toe een afwijzend standpunt heeft ingenomen.

Werkgroep Bescherming Persoonlijke Levenssfeer.
N.a.v. de gisteren gehouden vergadering deelt H.BVD bede, dat het werk
van deze commissie dat zich nog in de verkennende sfeer bevindt, een trage
voortgang heeft. Er valt nog weinig lijn in de discussie te ontdekken»

Beveiligingsvoorschrift

*

H.D vestigt de aandacht op een artikel in De Gids van juli 1966 van
( waarin aandacht wordt geschonken aan het beveiligingsvoorschrift 1961/11 en gepleit wordt dit openbaar te maken. Dit pleidooi is
een klein onderdeel van een betoog dat de overheidsadministratie meer moet
worden opengelegd*
Het Gids-artikel is tot stand gekomen als een scriptie van de heer
die sociologie studeert aan de universiteit van Amsterdam. Met ons medeweten heeft
raej.
al enige maanden terug, enige summiere informaties
over de in het Beveiligingsvoorschrift vastgelegde rubriceringsregels gegeven*
TPC merkt op dat als de commissie-Van Herwaarden tot een regeling betreffende de antecedentenonderzoeken komt, dit zonder twijfel met zich zal
brengen dat het Beveiligingsvoorschrift zal worden gepubliceerd. H.D herinnert eraan dat bij de totstandkoming indertijd in de Dienst langdurig
over publicatie is gediscussieerd, maar dat toen op aandrang van het departement daarvan is afgezien i.v.m. bepaalde passages betrekking hebbende op
personeelsonderzoeken»

AUTO-IA
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Aanwezig: H^JJVD - TytT- lïX'- IjkC - ^JX- a^B . H.^flp _ H^fib - H.TD - K^fD
Afwezig : TPC S
'
•
^

Aftreden Minister Smallenbroek
Gesproken wordt over het vanmorgen on 8.0O uur door de Radio Nieuwsdienst
bekend geworden bericht, dat Minister Smallenbroek zijn ontslag aan de
Koningin heeft aangeboden. De Telegraaf bracht dit bericht op de voorpagina.
De Volkskrant en Algemeen Dagblad publiceerden het nog niet.geconstateerd
wordt dat wij in de heer Smallenbroek een figuur verliezen dr£ zich achter
de Dienst stelde, zij het dat hij niet altijd gelukkig manoeuvreerde.
t

Chinese situatie
TPC vestigt de aandacht op het belangwekkende artikel in de Economist van
20 augustus 1966 "This is the Third World Var", waarin een zeer goede analyse omtrent de situatie met China wordt gegeven. Ter sprake komen de
recente gebeurtenissen in China, met name het optreden van de Rood-gardisten
in het kader van de "culturele revolutie". De toestand met China ziet er
allesbehalve rooskleurig uit.

29-8-1966.

op woensdag 51 augustus 1966
Aanwezig: |J^Ö - TPJS
Afwezig : H.KAZ '

Chinese affaire
In de Nieuwe Haagse Courant dd. 3O-8-1966 ia een begin gemaakt met de public.
tie van een fancy-verhaal van de journalisten
~
,
L en
~~
over de Chinese affaire.
Binnenkort zal dit ook in boekvorm door de N. V. Periodiekenpers te Apeldoorn
worden uitgegeven. Halve waarheden en Dichtung zijn in dit verhaal met journ
listieke flair door elkaar geweven.

r
Afscheid Minister Smallcnbroek
H. BVD en TPC zijn gisterenmiddag aanwezig geweest op een afscheidsbijeenkoras
ten departemente, waarop een 5O-tal hogere ambtenaren van het departement aa
wezig waren. H. DVD heeft Minister Smal l en broek dank gezegd voor de positieve
wijze waarop hij zich achter de BVD stelde.
Directeur-Generaal O. O. en V.
Het met Mr.
' overeengekomen gesprek heeft op 29 augustus 1966 des
middags plaatsgevonden. Aanwezig waren H.ÜVD, TPC, H.B, ÜV en OF A. Aan de hè
van een tweetal door de afdeling B opgestelde rapporten over de provo's en
over de gebeurtenissen op 13 en 14 juni te Amsterdam, werd
infc
raatie verstrekt.
Alarmachoma
Dit door de BVA opgestelde schema zal vrijdag a. s in Aurora aan de orde woi
den gesteld.

Dienstvervoer bij partjes e.d. (zie Aurora dd. 7-3-1966)
H.BVD vestigt nog eens de aandacht op de gemaakte afspraken in verband met
vervoer na cocktailparties en andere bijeenkomsten, waarop alcoholica worde
genuttigd*

31-8-1966.

RORA

OCHTEND8ESPRËKING op vri.1 dag 2 september 1966
Aanwezig: üjjprf) - IPC* - KjS~ $& - H^X^ H^S»/ - HjIJjarf - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.KAZ - H^ff

'

Chinese affaire (zie ook Aurora dd. 22-8-1966)
Ter sprake komt de uitzending van "Achter het Nieuws" van gisteravond, waarin
de journalist Oltmans werd geïnterviewd over zijn bezoek aan de Chinese Legatie
op 30 augustus*
Oltmans die naar wij weten als vriend daar is binnengegaan, maar er kennelijk
als journalist is uitgekomen, vertelde dat de Chinezen zeer verbolgen waren op
de BVD, die in de zaak van de Chinese HSÜ aan het werk was geweest. De interviewer
deed naar aanleiding daarvan de suggestie dat het wel eens goed
zou zijn als vanuit de Kamer hier eens vragen over werden gesteld.
De Volkskrant van 2 september suggereert dat de uitingen van Oltmans passen ia
een opzet van de Chinezen om aan te tonen dat de Westerse inlichtingendiensten
niet terugdeinzen voor geweld als dat in hun kraam te pas komt*
TPC vreest dat e.e.a. ons weer voor nieuwe moeilijkheden zal kunnen stellen.

Vethouderszetel voor
TPC meent dat de ontwikkeling die leidde tot de verkiezing van
als wethouder van Amsterdam, aantoont hoe gering in bestuurskringen het besef
doorwerkt wat het communisme voorstelt.
Hij vestigt de aandacht op een goed artikel van
in Vrij Nederland.
H.SBP attendeert op een beschouwing over de zaak in Het Parool.
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Alarmschema (zie ook Aurora dd. 31-8-1966)
Men gaat algemeen accoord met dit door de DVA voorgestelde schema met de volgende bemerkingen:
het schema kan beter worden aangeduid als Algemeen Schema Incidenten;
wanneer de dienstleiding niet aanwezig is wordt aan het daartoe meest
gerede afdelingshoofd de bevoegdheid toegekend het schema in werking
te doen stellen;
in het schema dienen tevens namen enz. van de reserve-telefonistes te
worden opgenomen. Het schema dient minstens eenmaal per jaar door de
BVA te worden bekeken of alle gegevens daarin vervat nog juist zijn*

2-9-1966.

A U R O

l

OCHTENDBESPREKING op maandag 5 september 1966
Aanwezig: H,.BVD - T £ e - Hylf - H^J - jfc'f) - HX« - IUSBP - K.$BÊ - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.KAZ

"

/

Nieuwe Minister
Er wordt even stilgestaan bij de benoeming tot Minister van Binnenlandse
Zaken van Mr. P. J. Verdam, hoogleraar aan de V. U. te Araeter dam.

gesprek met Minister van Binnenlandse Zaken a,ia
Vrijdag 2 september heeft Ho BVD op diens verzoek een gesprek met Minister
Samkalden gehad. Hij heeft de Minister afgeraden om het bericht van
01tmans (zie AUKORA d.d. 2-9 Chinese affaire) te dementeren. De gedachte
hiervoor was opgekomen in de Ministerraad. H.BVD heeft gezegd als men daar
eenmaal mee begint, men niet weet waar men moet ophouden. In overleg
tussen TPC en de afdeling Voorlichting Binnenlandse Zaken
was men tot eenzelfde conclusie gekomen.

6 september 1966t

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 7 september 1966
Aanwezig:

- TO^- HX'- M^ - H/rf"- JU* - BytóP - H^Klf - H.TD - KA/rD

Afwezig : H.KAZ

Gesprek met de Secretaris-Generaal Binnenlandae Zaken
H,BVD heeft 5 september jl. een gesprek net Dr.
gehad. Dr.
zal voor hij «et verlof gaat arrangeren dat H.BVD net de nieuwe sinister kan
kenn ismaken•
Na 10 oktober, de datum waarop Dr.
van verlof zal terugkeren, zal een
introductie-bespreking net de Minister bij de Dienst plaatsvinden. De Secretaris-Generaal Beende dat een ontmoeting «et de Kamercommissie geen haast
heeft. Verwacht aag worden dat de Begroting van Binnenlandse Zaken pas als
laatste in de rij van de begrotingen in de Kamer aan de orde zal konen. De
Kamer zal Minister Verdam zonder twijfel de gelegenheid willen geven zich in
te werken.

7-9-1966.

*v—f»
AURORA

OCHTENDOESPREKING op vrijdag 9 september 1966
Aanwezig: pÏBVD - pré - H-4 - H J*'-

- H^ - H^BP - H^EfiB - KA/vD

Afwezig : H.KAZ - H.TD

Situatie in China
In verband met opmerkingen van H.SBP over belangwekkende afwijkingen in twee
versies van een zelfde bericht (dd. l en 2 september 1966), afkomstig van
Hinshua, het persbureau van de Volksrepubliek China, komt het gesprek op de
betekenis van de B-rapportage over de situatie in China.
H,B geeft de inhoud van de recente B-berichtgeving weer»
De algemene conclusie is, dat voor een dergelijke naar onze mening belangrijke berichtgeving bij de Nederlandse Overheid geen kanalen te vinden zijn,
waarin deze rapportage kan worden geleid*
H.BVD heeft e.e.a* ter beschikking gesteld aan de Directeur-Generaal Politieke
Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aangezien Nederland
geen China-politiek voert, is de uitwerking daarvan gering.
H,B werpt de gedachte op of het toch niet wenselijk zou zijn, gezien de betekenis van onze berichtgeving in verband met de wereldsituatie, te trachten
op hoog niveau onze informatie, waarbij dan de nodige achtergrondkennis zal
moeten worden verschaft, op tafel te leggen*

I
U R O R A
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OCHTENDBESPREKINC op maandag 12 september 1S66.
Aanwezig: H^BTO - IfPt - aX'- aX?'- H^ - JK&'- H.>Bp" - H.JHEB - H.TD - K
Afwezig i H.KAZ

'

^

Talenpracticum
TPC geeft een uiteenzetting ontrent de waarde ran een dergelijk practicum in eigen beheer ran de Dienst. Hierover heeft vrijdag een gesprek
plaatsgevonden «et H.TD, H.E, H.FID en H.PZ. Men is daarin tot de conclusie gekoMen, dat de opzet van een bescheiden practicum (6 a 10 cabines)
- vooral in de verwachting dat Met het voortschrijden van de Europese
integraties BVD-medewerkers in aanraking net vreemde talen zullen komen wenselijk moet worden geacht.
De kosten zijn niet onoverkenen!ijk, naar schatting voor 10 cabines
ƒ 15.000
.
'
Wat
Frans aangaat, waarmede voorlopig bij ons practicum zal worden aangevangen, heeft TPC hierover met de heer
gesproken,,
TPC wil alvorens wij verdere uitwerking geven aan onze plannen m.b.t.
het talenpracticum, een gesprek hierover hebben met de heer
die bij het Directoraat-Generaal voor O.P.Z. is aangewezen als coördinator voor de rijksopleidingen» Het de heer
zal de mogelijkheid
van het verkrijgen van de nodige financiën worden besproken.
Vanneer het practicum t.z.t. na verkregen goedkeuring van het departement kan worden gerealiseerd, ligt het in de bedoeling dit bij EO onder
te brengen.
Sabotage
H.D heeft hierover een nota samengesteld, die* naar TPC meent, een goede
basis vormt voor een gesprek over dit onderwerp in de AURORA-kring. Het
rapport zal door KA/vD terbeschikking worden gesteld van de AURORAdeelnemers.
Op een nader te bepalen datum zal er dan in de AURORA-kring over worden
gesproken.
13 september 19660

A U R O R A

OCHTatDBJESPREKINC op woensdag 14 septeaber 1866.
Aanwezig: J|./*VD - Tfp€ - B/B - nyf - BB# - |»«^- HXCBI» - H^JCU - H.ID - KA/*D
Afwezig : H.KAZ

BVA Binnenlandse
Gezien het feit dat de heer
tot 10 oktober net verlof afwezig is,
•eent TPC dat het gewenst is om onduidelijke situaties te voorkopen,
de heer
te vragen bij de Dienst te konen kennismaken» KA/vD wordt
verzocht dit te regelen.
Kennismaking net Minister Terdan
i B.BTD en TPC hebben gisteren een kort bezoek aan Minister Yeroa* gebrachto
/ Er werd gesproken over de kwestie ABsterdan en verder over enkele explei*
; tatieproblenen. De Minister had zelf geen vragen.

- 2-

5. Heeleuaconferentie »et Justitie
B.BVD deelt Bede, dat hierbij aanwezig Bullen «ijn: H.BVD, TPC,
H.C, CBt CV, CVPC en PH.E.
Met R.B wordt nader overlegd wie van aijn afdeling cal koaen»

15 aepteaber 1966.

AURORA

OCHTBNDBESP'.tEKING op vr 1.1 dag 16 september 1966
Aanwezig: Tpe" - l^S - Hyé - JHüJ - Post - H.SBP"- H.RtfB - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.JJJH) - H.KAZ
Stichting Geweldloze Weerbaarheid
H.B

TPC vestigt de aandacht op een artikel in de NRG dezer dagen, waarin n.a.v.
de bekendmaking van de oprichting van deze stichting, vragen aan de initiatiefnemers zijn gesteld, lién van deze vragen was of zij het voornemen hebben
in strijd met wettelijke bepalingen te gaan optreden. Hierop zou geantwoord
zijn, dat men zich van onrechtvaardige wetten niets zou aantrekken. De vraag
wat men dan onder onrechtvaardige wetten verstaat en wie dat zal uitmaken,
bleef onbeantwoord.

16-9-1966.

A O R O U A

OCHTENDBESPREKING op maandag 19 september

1966

Aanwezig: ÏP<f -^JKfc -f*'- TAJtf^- H^- H.$B^ - H.KEB - H.TD - KA/*1>
Afwezig : H^BVD - H.KAZ

^

Bezoek chef afdeling Personeelszaken van het Ministerie
Vrijdag 16 septenber hebben de heren
en
het e.e.a.
in ogenschouw genomen bij de afdeling TD en bij ËJ. De bedoeling hiervan
was hen wat neer achtergrond te verschaffen voor de behandeling van
personeelsaangelegenheden die op deze gebieden betrekking hebbeno
20 september

1966.

AURORA

OCHTSNDBSSPREKING op woensdag 21 september 1966
Aanwezig: H.&tfb
,ptfb
- TJPC - H.Br - H . C - H^8"'- H i - H.SBÏ1 - HvKS'a - H.TD - KA/rfï)
f
A .•
* _ _ .
Afwezig:

21-9-1966.

ir
t^ i •»
H.KAZ

^r

AUHOHA

OCHTENDBSSPRSKING op vrijdag 33 september 1966
Aanwezig: H>jtfD - TPpXl H^- H^C - jj*tf - jX- H.SBP - H.K^- H.TD - KA/vlT

Afwezig : •«*

^

Kamerpraesidium
H.SBP vestigt de aandacht op een artikel in De Waarheid waarin protest wordt
aangetekend, dat de CPN niet vertegenwoordigd is in het onlangs ingevolge het
nieuwe reglement gekozen Kamerpraesidiun. fel heeft daarin zitting de heer
van de PSP; als diens vervanger zal de heer
, SGP, optreden*
Marcus Bakker heeft ook in de Kamer hierover gesproken.
Situatie in Joegoslavië
TPC vestigt de aandacht op interessante rapportages van de afd. B en van de
afd. C, die duidelijk maken in welke grote mate de tegenstelling tussen
Kroaten en Slovenen aan de ene kantt en Serven en andere volksgroepen aan de
andere kant, een rol speelt in de politieke verhoudingen in Joegoslavië.
Duidelijk is ook geworden dat er relaties bestaan tussen de Joegoslavische
en Russische inlichtingendiensten.

TPC verzoekt de afdelingshoofden zo spoedig mogelijk na 1 oktober 1966 hun
bijdrage voor het
over de afgelopen periode, bij de Dienstleiding
in te zenden.

AURORA

OCHT£NDB£3PRKKING op woensdag 28 september 1966
Aanwezig: H^D - T^C^- H-S"^ KJF-fySlf'-$*£- H..SAS$ - HJtfiïf - H.TD -KA/yV
Afwezig : H.KAZ

BoerenpartiJ
Naar aanleiding van berichten in de pers ontrent personen in de BoerenpartiJ,
die een nationaal-socialistisch verleden hebben, brengt TPC naar voren dat
de B-rapportage hieromtrent van enige tijd terug zeer waardevol moet worden
geacht. Men kan ons van regeringszijde nu niet aanwrijven dat wij op dit
aspect niet de aandacht gevestigd hebben en dat wij geen aandacht zouden
schenken aan rechts-extremistische invloeden in ons politieke leven.

Ter sprake komt hierbij nog de uitzending van de VARA-teIevisie rubriek
"Achter het Nieuws" van gisterenavond.

Heelsua-bijeenkomst met justitiële autoriteiten op 26 en 2? september
(Zie ook Aurora dd. l<*-9-1966).

1966.

H.BVD deelt het een en ander mede over deze bijeenkomst, die bijzonder geslaagd mag heten*

Aurora

OCHTSHDBBSPfiBKING op vrijdag 30 september 1966
Aanwezig: H.BJKf' - T£fl" - $*tf'- E/f- E^- H.SJH" - H.KjMT'- H.TD - jW/VD
Afwezig : H.KAZ -

Bijeenkoaab aet de Hoofdcomniaaariasen
H.BVD acht deze gisteren gehouden Jaarlijkse bijeenkomst geslaagd.

