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OCHTENDBESPREKING op dinsdag 2 oktober 1962.
Aanwezig: ]
Afwezig : -—

H»BVD vraagt het oordeel van de vergadering over de snelheid waarmee bij
KEB de vertalingen worden gedaan.
Uit het hierop volgende gesprek blijkt o.a. dat de afdelingen zic
geen beeld kunnen vormen hoeveel dagen verlopen tussen aanbieding van stuk
ken aan KEB en het uitzenden van de vertaling. Bovendien krijgt men als re
gel geen inzage van de concept-vertaling noch wordt een copie van het uitgezonden stuk bij de originelen gevoegd,
H.BVD verzoekt de aanwezigen in eigen afdeling na te gaan hoe het verkeer
met KEB loopt, voor wat betreft procedure en snelheid. TPC stipt nog even
aan, dat de werkvoorraad van de vertaalster varieert en dat zij bij grote
aanvoer een soort prioriteit moet toepassen* Overigens acht hij dit een
moeilijk onderwerp op buiten KEB om, duidelijk te bespricen.
H.KAZ zal een gesprek met KKB gaan voeren.

H.KAZ heeft gisteren de televisie-uitzending van prof.
van de PS
gevolgd. Hij geeft de korte inhoud weer;
sprak uitsluitend over
socialisme op een zeer rustige, gemakkelijke, innemende manier.
De notulen van gisteren zijn vooruitgelopen op de officiele bekendmaking
dat wij nu een afdeling F kennen. Een deabetreffende circulaire zal alsnc
uitgaan.

2 oktober 1962.
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Hi«raa yolgt «en geepr«k over de Joegoslaven en ander« vreeadclingen in Duitsland^ waarbij TPC opmerkt in de p»rs gel«zen
te hebben dat de Bigratie Tan rreemde arbeidakraehten naar Hederland Terder sal worden beyorderd. De indruk bestaat dat in de komende jaren, voon
•eer Italianen sullen komen.

H.KAZ heeft overleg gepleegd Bet de BVA insake de rubricering van de
AUHORA-stukken. Op grond Tan de geldende beyeiligingsToorschriften behore
Tolgens de BVA de bedoelde ochtendbesprekingsstukkea naast de rubricering
"Vertrouwelijk. Dece rubrieering geldt alleen Toor intern gebruik" yoorzien te worden Tan net codewoord AUBORA..
Besloten wordt dat bij afwe*igheid Tan KB/HS diens taak bij AUBORA door
ELB1 sal worden waargenonen*
3 oktober 1962.
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OCHTEHDBESPRHtlHQ op donderdag k oktober 1962
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OCHTENDBESPREKINQ op maandag 8 oktober

1962
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OCHTENDBESPBEKINQ op dinsdag 9 oktober 1962
Aanwezig:
Afwezig : — -

H.F doet melding van een anoniem pamflet dat cirouleert onder de
Chinese gemeenschap en dat gericht is tegen de veering Tan de Berate
Oktober. De C.V. is door ontvangers op dit pamflet geattendeerd. Bet
heeft nogal vat beroering Terwekt onder de gemeenschap. Men neemt aant
dat het afkomstig is uit Brussel of Parije, uit de hoek ran de Kwo-MinTang.

H.BVD doet uitgebreid Terslag van het beeoek van professor Dr. VONDELIHG
die voorzitter is geworden Tan de B.V.D. Kamereommissie. Het is een goec
gesprek geweest. Professor Vondeling was seer geXnteresseerd, bepaald
niet op een kwalijke manier en hij heeft goed begrip Toor de eigenaardigheden Tan onze arbeid. Ter sprake kwaa o.a. de vragenstellerij Tan
en de heer Vondeling Tond het bepaald onjuist dat dese
Tragen niet teToren met ons zijn besproken.
Hij was ook geSnteresseerd in het personeelsTerloop met dien veratande
dat hij zich afrroeg of en zo ja, hoe wij Bensen kunnen ontslaan, geziei
de kennis die men Tan de Dienst opdoet*
H.BVD heeft de heer Vondeling grotendeels aan het woord gelaten in dit
tastenderwijs gevoerde gesprek.

9 oktober 1962,
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TPC kondigt een In d» winter te houden leergang over de Europese Integi
tie in Leiden (Juridische seetie) en Ansterdaji (Economiache seetie) aai
Men acht de Juridische kant van belang, zovel Toor B als C. PH.B, KB/K
en H.C sullen zich in hun afdelingen beraden wie daarvoor in aatuterkini
zouden kunnen koaen; de kosten komcn uiteraard ten laste ran de dienst.
N.a.T. de door de katholieke en de prot, christelijke aijnwerkersbond<
kenbaar genaakte bezvaren tegen het tewerkstellen Tan Joegoslariache a:
beiders* volgt een gesprek orer de zotte construe ties « die Justitie bi.
dit soort regelingen weet op te zetten,

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 11 oktob«r 1962

Aanweeig: Rj&lu Afwezig :

Naar aanleiding van het felt dat in Nederland de Vereniging "Amnesty" is
opgericht, deelt PH.B aede, dat hij BOG heeft opgedragen op deze club te
letten, daar o.a.
en
hierran lid zijn. Eort samengerat
bestrijkt Annesty's activiteit politieke gevangenen en rassendiscriainati
alles gebaseerd op de Rechten van de Mens.
H.BVD Traagt of reeds is uitgemaakt wie naar de leergang Europese Integra
tie (notulen gisteren) gaan. Voorlopig alleen H.C en KA2. Bij de afdeling
B bestaat belangstelling Toor het prospectus alvorens Ben een beslissing
kan nemen.
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Man is Tan oordeel, dat het A»N.P. hedenaorgen opvallend uitroerig heeft
berieht over het Cuba-forum dat giaterenavond gehouden is en waarop o.a.
een resolutie tot volledige steun aan Cuba is aangenomen. Alle bekenden,
zoals
if
,
en
, zijn door het
A.N.P. genoemd. Het aantal aanwezigen zou circa 700 hebben bedragen.

11 oktober 1962*
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 12 oktober 1962
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PH.D stelt, dat er een radicale wijziging in de eursussen ran het Defensit
Studie Centrum zal plaatsvinden in plaats van de "lange cursus"*,Men gaat
dit^jaar over tot een cursus van tweemaal drie weken. Daarnaastrwocdt—a«norientatie-cursue van drie weken georganiseerd en/een aparte cursus met he
oog op de civiele verdediging-f Daar duidelijk is gebleken dat ons minister
de B.V.D. van de werkzaamheden van het D.S.C. niet inlicht, zullen mededelingen omtrent deze eursussen voortaan rechtstreeks aan de Dienst worden g
zonden.
Vervolgens set PH.D de achtergrond van de cursus "Higher Management*1 uitee
(tweemaal drie weken due). Nu er een aparte cursus eiviele verdediging kon
kan dit van belang zijn voor mensen van de eigen dienst* PH.D vraagt vervolgens welke mensen aan de cursus van tweemaal drie weken kunnen deelneme
waarop H.BVD een overzicht vraagt wie aan de lange cursus hebben meegedaan
H.BVD zal aan P.Z. vragen dit uit te zoeken. H.BVD wil hierover een nader
sprek.

Vervolgens ontwikkelt zich een gesprek over de uitspraak van de Generale
Synode van de Hervormde Kerk over de ontwapening.

doet mededelingen over een artikel in De Telegraaf van hedenmorgen betreffende een telexverzoek uit Moskou aan Matoeska Fein-Urbanova voor het
verzorgen van scheepsrulate naar Cuba* Kusland probeert thans ook in Neder
land schepen te charteren om de Amerikaanse blokkade van Cuba te breken.
- H.F -
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H.F »eldt dat op 12 oktober de eerste Cubaanse boot in Nederland aankomt.

H.F deelt tenslotte mede, dat volgens
vreemdelingen dezelfde
reehten moetenhebben als Nederlanders en verkiesbaar moeten zijn in bijToorbeeld<rg*»»»B¥«?aden bij bedrijven. H.BVD vraagt PH.D KA2 te informeren betreffende het artikel over het E.E.Q.-verdrag,
12 oktober 1962*

OCHTENDBESPREKING op maandag 15 oktober 1962
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PH.B deelt e.e.a. made over de wijzigingen in de Landelijke Werfleiding
D« Waarheid.
-*fc*-^*^* <**^
Volgens een radlobericht zou minister Marosan uit Hongarije aija nimefrie
neergelegd hebben.
PH.B had twee gegadigden voor de cursus Europese integratie: :
gaf eehter de voorkeur aan een cursus organisatiekunde uit dezelfde brochure. H.BVD stelt, dat dit geen onderdeel is van de E.E.G.-cursus.

oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKING op dinadag 16 oktober 1962
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OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 17 oktober 1962.
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H.BVD vraagt PH.B hem de letterlijke tekst van de stellingname van de 0«ne
rale Synode van de Ned. Hervormde Kerk t.a.v. de ontwapening en commentare
hierop, o.a. van de N.R.C., toe te zenden,/>>«*'*/"-"'-'*'A/

Volgens PH.B zal de Voorsitter van de Wereld Vredes Raad, Prof*
, de
week in Nederland twee wetenechappelijke lezingen komen houden (in Qroning
en in Amsterdam).

H.BVD vermeldt het bezoek van Prof. Vondeling.

Ten genoegen van de Dienst kon Prof* Vondeling mededelen, dat er bij de
behandeling van de Kamerbegroting van ons ministerie geen vragen over de
BVD aan de orde waren geeteld. Prof. Vondeling bleek een open oog voor objectiviteit te hebben en toonde begrip voor de sons moeilijke werkwijze v«
de Dienst. H.BVD heeft hem als voorbeeld van onze voorzichtigheid nog een
uiteenzetting gegeven over de toekomstige exploitatie van gegevens, welke

- 2-
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regeling op de goedkeuring van Onee Minister wacht. Voorts wil Prof*
Vondeling nog eens praten met
., die volgens hem eerst mac
eens met H.BVD contact moet opnemen, alvorens vragen in de Kamer te gaan
stellen.
H.BVD deelt ter bevestiging mede, dat blijkens een bij P.Z. binnengekomez
schrijven over de hedenmiddag in de Tweede Kamer te behandelen begroting
van Binnenlandse Zaken, de BVD niet op de agenda geplaatst is* Aangenomez
is, dat de Commissie derhalve niet over de BVD hoeft te spreken*

17 oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 18 oktober 1962
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TPC deelt made, dat de N.R.C. prijzende woorden heeft g«schreven over d«
activiteiten van
In verband met bet Wereld Jeugd Festiva]
De afzijdigheid van de studenten schrijft de N.R.C. echter toe aan angel
(lees: voor de B.V.D.), dat zij in de toekomst wellioht in hun loopbaan
geschaad zullen worden. Hierover ontwikkelt zich nog een gesprek tussen
H.D en TPC.

18 oktober 1962.
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Afwezig : OCHTENDBESPREKING

op Trijdag 19 oktober

1962

E.D deelt aede, dat gisterenavond voor de radio de tweede voorzitter van
het C.N.V.,
, kritiek leverde op de aanwerving van Joegoslavische mijnwerkers. Hij achtte screening van Nederlands personeel op politiek en criaineel gebied volkomen gerechtvaardigd vanwege de kwetsbare
aard van het mijnbedrijf. Nu blijkt men overgegaan te zijn tot het aantrekken van Joegoslaven Bonder enige screening, hetgeen due discriminate
betekent. Aangenoaen mag worden, aldus
, dat de Joegoslaven die
toestemming krijgen het land te verlaten, bekend moeten staan als goede
Tolgelingen van het regiea. Inzake de aantrekking is geen overleg geweesmet de Mijnindustrieraad. Over het aantrekken van het tweede contingent
Joegoslaven zal heden in de Mijnindustrieraad worden gesproken, waarbij
van de zijde van het N.V.V., KAB en C.N.V. bezwaren naar voren zullen mo:
den gebracht*
H.BVD vraagt zich af, of iemand van Sociale Zaken onze brief vet dezelfdi
strekking doorgegeven heeft aan het C.K.V.
H.D vraagt zich af of wij de letterlijke tekst van de radiorede te pakkei
kunnen krijgen. PH.B zal op verzoek van H.BVD trachten e.e.a. te achterht
len.
19 oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKING op maandag 22 oktober
Aanwezig:
Afwezig : H

PH.B overhandigt H.D de in de notulen van 19 oktober gereleveerde radiorede van de tweede voorzitter van de CNV,

.

H.KAZ dringt er bij de afdelingehoofden op aan, dat de voor de B.Z.B.
werkende medewerkers zich niet om allerlei redenen zullen gaan terugtrekken. Een nieuwe opleiding kost teveel tijd en moeite.
Hierna ontwikkelt zioh een gesprek over een artikel in de Nieuwe Rotterdammer over de zelfbescherming van de bevolking* H.KAZ wil het artikel
ook gaarne lezen.

22 oktober 1962.
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OCHTENDBBSPREKING op woenadag 24 oktober 1962.
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Ter aanvulling van zijn dagstaat deeIt KB/N nog made dat gisteravond circa
30 jongelui bij het Aoerikaanse Consulaat te Rotterdam door de polltie
verspreid zijn.

2k oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKING op donderdag 25 oktober
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Naar aanleiding van bet door KB/N ingestelde dagboek i.v.m. de huidige
situatie van Cuba ontwifckelt zich een uitvoerig gesprek over de coordinati
en snelheid van berichten naar de top. Voortaan zullen de berichten van de
piketambtenaar 's-morgens vS6r 9 uur bij de Dienstleiding aanwezig moeten
zijn«

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 26 oktober 1962,
AanweEig: H^BffD - TP<f - PJK^- HX^^T- Kj£- wfc Afweeig t

Volgens Bededeling van KB/N2 willen de Tsjechen in de Leidsestraat tussen
Singel en Prinsengracht te Aasterdaa een touristen-reisbureau gaan openen<

H.D is gieteren opgebeld door
Sociale Zaken i.Y.a. de probleaen
rondo* de werving van buitenlandse arbeiders. H.BVO wil hierorer nog met
H.D spreken*

- 2-

Na enige discussie wordt besloten dat de journaals van de afdelingen KB/N,
C en F en eventueel KB/G naar alle aanwecigen van de AURORA geeonden eullen
worden. In vcrband met het spoedkarakter wil H.BVD voor de Dienstleiding
voortaan 3 exemplaren ontvangen.

26 oktober

1962.
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OCHTENDBESPHEKIMS op maandag 29 oktober 1962.
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Na een beschouwing van de laatste politieke ontwikkelingen door da aanwezigen deelt H.BVD mee dat de piketdienst mi kan worden stopgezet.

Met betrekklng tot de mededeling van KB/N2 op 26 oktober jl. over een te
openen Tsjechisch reisbureau in Amsterdam deelt H.C made dat een zodanig
bureau onbekend is*

H.BVD is met H.D naar Staatssecretaris Roolvink geweest, waar de kwestie
van de buitenlandse arbeiders is besproken. Hem is voorgehouden dat bet
hier niet alleen een kwestie van veiligheid van de staat betreft maar
tevens een policy-geval.

29 oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKINS op dinsdag 50 oktober
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Besloten wordt de Cuba-Journalen en dagboeken te discontinueren en terug
te gaan op de normale dagrapportage waarin eventuele Cuba-meldingen zuller
worden opgenomen.
H.BVD vraagt, n.a.v. kwetsbare info in het C-joxirnaal, hoe de spreiding
van het journaal in de afdelingen is. Het blijkt dat de lezerskring zich
beperkt tot AURORA en eventuele plaatsvervangers.

PH.B ziet dat "De Waarheid" consequent blijft in de Cuba-berichtgeving.
Volgt een algemeen gesprek over de FALLEX-berichten in "Der Spiegel".

"De Telegraaf" maakt melding van Amerikaanse bezorgdheid over lekken in
Engeland; de uitdrukking "de snelste weg naar Moskou loopt over Engeland"
wordt in Amerikaanse kringen gebruikt, volgens dit bericht.
Volgt een gesprek over de moeilijkheid hoe te onderkennen of iemand op
verdachte wijze boven zijn stand leeft.

30 oktober 1962.
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 31 oktober

1962.
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KB/N heeft opgemerkt dat de controle van de pasjes nu ook tussentijde
geschiedt, op alle uren van de dag. Hij vraagt of hier een special© reden
voor is* H.KAZ zegt dat deze controlemaatregel nogal afgezakt was en dat
de BVA daarom tot deze, principieel nodige maatregel, is overgegaan.

H.D vraagt n.a.v. dagrapport C of het mogelijk is in plaats van de aanduiding "zie dagrapport ...." een korte verwijzing op te nemen naar een
voorgaand bericht. H.C zal trachten dit te bewerkstelligen.
PE.B deelt mee dat in De Qids (het CNV-orgaan) van 2? oktober een artikel
staat over de rede van
. Hierna volgt een gesprek over de beroering die deze redevoering in de Christelijke vakbondssfeer heeft teweeggebracht•
H.KAZ deelt aee dat de heer
accoord gaat met de opzet van de
nieuwe afdeling B en dat deze opzet op zo kort mogelijke termijn zal worden bewerkstelligd. De datum van ingang is vastgesteld op 5 november a.s.

31 oktober 1962.

