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OCHTENDBESPREKIHQ op maandag k november 1963

Aaawesigt

Afwezig s

H.F Testigt de aandacbt op een uittreksel uit "I'UnitA11, vaarin o.m, gesteld
wordt, dat bet nu nlet de tijd is voor een Internationale conferentie en
waarln de CPC ran seheuraakerij wordt beticht*
Uit de eourant blijkt verder, dat minister Toxopeua bet Tweede Kanerlid
Koekoek scbriftelijk heeft uitgenodigd bewijzen aan te voeren roor zijn bewe«
ring dat zijn telefoongesprekken worden afgeluisterd.

H.BVP beeft bealoten tot een nieuwe AURORA-opzet. Bet is bekend dat deee dag«
lijkae bijeenkonsten tijdrovend sijn, docb H.BVD aebt Be van voldoende belang
OB eraede door te gaan; in de eerste plaats omdat nieuws van buiten en intern
zaken ter tafel ko«en en omdat door dit geregeld contact in kleine kring in
grote trekken bekend is wat er speelt en vat de inzicbten van de diverse afdc
lingsboofden zijn. Tegenover bet tijdrovende staat dus een nuttig effect, dat
B.BVD niet gaarne zou willen missen.
D*arnaaet bestaan de geregelde spreekuren van de dienstleiding met de afzon-
aerlijke afdelingsboofden, waarop niet in de eerste plaatsybeleidszaken wordc
besproken, docb meer incidentele lopende zaken. H.BVD wil de diverse vraag-
stukken op beleidsniveau systematisch aanpakken en hiervoor een gede^Lte van d
AURORA-tijd als volgt gebridcens op maandag, woensdag en vrijdag komt bet nor-
mal e AURORA-gezelschap bijeen en op dinsdag en donderdag zal de Dienstleiding
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besprekingen houden met H,B en H.C, speciaal over operaties, bewerklng en
lijnen naar de andere afdelingen* Deze nieuwe opzet geeft niet n&g neer ti
verlies en bovendlen wordt een systematische beleidsaanpak mogelijk betref
fende zaken die B en C beide raken en die op de afdelingsspreekuren niet t
tafel koraen. Afhankelijk van het op dinsdag en donderdag te behandelen ond
werp sullen andere medewerkers van de afdelingen B en Cyaanwezig zijn.
Mochten er belangrijke zaken te bespreken zijn, dan kan AURORA altijd voor
rang krijgen boven de B en C-besprekingen op dinsdag en donderdag.
Morgen zal de Dienatleiding zich net H»B en H.C orienteren op de te bespre
aangelegenheden•
Daar H.BVD het noodeakelijk acht dat van de B en C-besprekingen aet de
Dienstleiding een reauae wordt opgesteld, bepaalt hij dat CVPC deze zal no
leren; bij faaar afwezigheid zal BOS dlt doen.
TPC acht het nuttig als regel op deze vergaderingen overeen te konen wat d
eerstvolgende keer ter sprake zal komen, opdat de hierbij betrokken perso-
neelsleden tijdig gewaarschuwd kunnen worden.

k november 19̂ 3*



AURORA

OCBTENDBESPREKING op woenedag 6 noveaber 1963

Aaawezig:

Afwezig :

A&nhakend op het , vestigt TPC de aandacht op eea HHC-artikel
betreffeade een caapagne in de Oostblok-landen Bulgarije en Roeaenie, ge-
richt op het aaatrekken ran reel toeristen ea ter versteviging van de
staatskaa aet buitenlandse valuta. Men la van oordeel dat een vergaande
llberalisatie van de IJ.G.-grenzea voor binnenkoaend toeristenverkeer ons
de nodige aoeilijkhedea zal opleveren door het verlies ran Qrensveiligheids
dienstaeldingea (IJ.G.-visa) en verminderiag Yaa iaformatie uit de observa-
tie van bezoekera aan buitenlandse vertegenwoordigingen h.t.l..

H.F Teatigt de aandacht op Helnhua Hews Agency Tan 31 oktober en 3 aoveaber
vaarin het Sino-Sowjet conflict bijzonder warn wordt opgestookt.

De rerklaring vaa de CPSU en de Fraaae Soeialiatiache PartiJ t.g.T. de
Mollet-delegatie in Moakou, is aanleiding tot een gesprek over de a.a.
preaidentiele Terkiezingen in Frankrijk, waarbij H.F een ulteenzetting
geeft over de in Fraakrijk gaagbare verkieziagataktiek.

"Le Monde" over de BYD.

H.KEB is gewezen op een artikel in "Le Monde1* van de hand van
de Benelux-correspondent. Verwijzende naar de bekende artikelen in het Paro
en de Haagsche Courant, komt deze correspondent tot de conclusie dat de BYD
lijdt aan overmatige dienstijver en als het ware op »en lijn gesteld kan wo
den net de FBI.

H.BYD heeft vernomen, dat de heer Koekoek bij-
zonder geladen is dat de pers bekend gemaakt is »«t het feit dat onze
sinister hem heeft verzocht telefoontapbewijzen te leverea.
Deze methode, hoewel niet gebruikelijk, acht men niet abnormaal.

PA Kaaercoaaissie

H.BVD deelt aede, dat minister Toxopeua hem niet voor maandagmiddag kan ont
vangen om over de Kamercommissie-vergaderiagea te beraadslagen* H.BVD is
daarom van plan om voor die tijd reeds naar Dr. Vondeling te gaan en hem ta
wijzen op het feit dat de Coamissie na k juli 1962 niet aeer bijeen is ge-
weest. Hij wil hem met het oog op de nieuwe leden vragen hoe hij deze
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vergadering denkt aan te pakken. Is het wellicht nodig eerst een security-
praatje te houden en een algenene uiteenzetting van ons verk te geven.
H.BVD is van mening dat de minister-president ook aaawesig zal aoeten zijn,
De Comaissie zal voenadag a.s. in de avond bij ons gebouv bijeenkomen.

6 november 1963*
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OCHTHIDBESPREKINQ op vrijdag 8 noveaber 1963

Aanvesigs

Afweeig : H

Qesprek orer de Rusaische belangstelllag voor de 4e Internationale en de
door dese organiaatie gerolgde intredepolitiek in de diverse landen.

8 november 1963*
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OCHTEHDBESPREKINQ op maandag 11 noveaber 1963

Aanwesig:
Afwezig :

- E - H jto« - B.l

H.P vestigt de aandacht op enkele persberichten, o.a. de huidige politieke
lijn en do positia van de Roenenen.

11 novenber
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OCHTEKDBESPREKIHO op woensdag 13 noTeaber 1963

Aanwezigt ĝ VD - H.K>T- J*«r-JUfl - ̂ Jr-JKb - 5̂ T- H>T -

Afvezig s

TPC beeft een radiobericbt geboord, dat de IJ.Q.-diploaaten la de V,S.
r««l rolaere bovegingaTrijheid h«bb«n gckregen. Er is ««n aantal gebieden
aaagewez^n waar zij nict aogen koaen en de rest Tan hat land is vrij roor
hen. BoTendien hoeven cij bun reieen niet aeer TanteToren aan te kondigen.
Wij kunaen Trijwel zeker druk van Buitenlaadse Zaken vervaehten OB bet eone
systeea in Mederland ereneeaa op te beffea.

Oesprek over bet bezoek van de Kavercoaaisaie Tan bedenavond, waarbij ook d
•iaister*president, de Minister Tan Verkeer en Vaterstaat en onze eigen «in
ter aanvezig zullen zijn. De •inister Tan Justitie is Terbinderd. De te beb
delen onderverp zijn afbankelijk Tan de door de eoHBissie te stellen Tragen
Ook vordt gesproken oTer de recente persbetze die duidelijk de eenzijdigbei
Tan de journalisten beeft doea uitkomen, die altijd recbters in eigen zaak
spelen en visbruik aaken Tan bun macbt, zonder enig respect Toor de priTaey
de burger.
Indien de BVD, set aaae E IX, een aantal aethoden Tan de pers zou toepassen
dan zou bet dagelijks klaebten regenen.

13 aoTeaber 1963*
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Aanwezig: n>B0D - HjJfXf -JSPC- JUF^ EfOSZpdf- RAT-' Ejf- H^JHSfi

Afvezig : — 4/<^

H.KAZ siet in de BVA-kaaiereontrOleopgaTe ivoktob«rt dat «r la die maaad
bijeonder veel overtredingen sijn geconstateerd.
H.BVD verzoekt E.KAZ een Toorstcl te doen indienen OB meer ingrijpende maat->
regelen te nemen. Qesuggereerd wordt een aysteea Tan controle per afdeling,
door ienand van de afdeling en een preBiesysteem voor de afdeling waar per
Jaar net geringste aantal overtredingen is gcconstateerd.

H.BVD doet verslag van het bezoek van de KaaereoMBissie op 13 nove»berf waar-
over hij afsonderlijk sal rapporteren.
In aansluiting hierop volgt een gesprek over de theorie en praktijk, teenni-
sche vorderingen en storingsinvloeden.

15 novenber 1963*
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OCHTENDBESPREKINQ op maanda* 18 noTember 1965.

Aanvezig i J&tifv - HEAE* -JP8<. R^9< $***- ^-H- H,

Afwezig :

Relatiee met de Pera.

Da hoofdredacteur Tan De Telegraaf heoft in opdracht van zijn directeur
contact opgenomen met E.BVD, met de vraag of communlsten de

hand hebben in recente stakingen bij zijn bedrijf. Hij gaf de namen Tan
een aantal raddraaiers door* Deze namen zeggen one voorshands niets.
H.BVD heeft duidelijk gemaakt dat hij ala regel aan particulieren geen
informatie varstrekt. De hoofdradactaur bleak de noodzaak Tan ons bestaai
in te zien. Uit de toon Tan sommige artikalan zou men echter het tagenda*
kunnen concludaran.
Hij stalda nog het te betreuren dat tot voor kort nooit de werkelijke
feiten omtrent het talefoon afluisteran zijn verteld. Hij had het nuttig
geTondan de hoofdredacteuren Tan de belangrijke bladen hiarover bijaen tt
roepen en atelde hierbij dat zijn blad zich altijd correct had gedragen
met sub rosa informatie. De vergadaring herinnert zich avanwel een Telegi
incident met Defensie-gegeTens, dat tot gavolg had een tijdelijke uit-
sluiting Tan daze Tertrouwelijke barichtgaving.
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KO - dossier H.BVD

TPC deelt mee dat bet veekblad Revue een aerie van 3 artikelen gaat wijd
aan de B.V.D.. In het derde deel komen de "gadgets" aan de orde. Over di
onderwerp is geen overleg met CV gepleegd en het is toch zaak dat KO,
alvorens bepaalde zaken openbaar te maken, contact opneemt met de betrei
fende afdeling* Hetzelfde geldt voor een artikel in het Marineblad
"Alle Hens", waarvoor het materiaal j.l. vrijdag voor verzending gereed
lag, terwijl duidelijk was afgesproken dat de "Alle Hens"~vragen schrift
lijk bij H.B zouden worden ingediend, waarna deze met de Dienstleiding d
beantwoording zou overleggen. Dit is niet gebeurd. Het materiaal voor
"Alle Hens" bevat tot en met Vertrouvelijk gerubriceerde gegevens* TPC «
met H.KO een gesprek voeren over zijn opvatting over rubricering en H.C
acht het noodzakelijk dat KO/R bij dit overleg zal worden betrokken. H.K
wijst er in dit verband op, dat de controlestaf een bijzonder groot aant
stukken naar KO distribueert voor een groot deel onder het motto: achter
grondskennis. TPC ziet hier een winstpunt in de afdelingsgewijze documen
tatie daar men dan beter het oog heeft op "mee-lezers". De KO-distributi
moet met grotere bewustheid ter hand worden genomen. Er dient een duidel
inventarisatie gemaakt te worden van hoe men werkt en wat tot op heden i
weggegeven* De voorlichtingstaak is nu weliswaar beeindigd, doch H.KO zi
met deze pers-erfenis uit het verleden.
Hierna volgt een gesprek over de wenaelijkheid de afdeling Opleiding mee
bij de Dienst te betrekken en meer afhankelijk te maken, daar het karakt
van ona werk zich verzet tegen een vrijwel geheel zelfstandige afdeling
Opleiding en Voorlichting* KO is uitgegroeid tot een afdeling Public
Relations met een eigen beleid.
Deze metbode van werken is v.w.b. de opleiding duidelijk minder riskant
dan v.w.b. de voorlichting* Bij dit laatste is er contact met mensen wie
vragen gericht zijn op publicatie; bij de opleiding heeft men te maken
met een reeds geseledteerde groep die een afgebakende cursus volgt, best
voor de eigen werkzaamheden.
H.C is van oordeel dat de opleiding niet altijd parallel loopt met wijzi
gingen in de doeletellingen van de afdelingen. Dit is te wijten aan een
geringe binding tussen opleiding en uitveering. Enige voorbeelden hoe de
opleiding achter is gebleven bij de realiteit passeren de revue.

16 november 1963*
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OCHTEHDBESPRSKIHQ op woenadag 20 november 1963»

Aanwezig^BWflVD - H£HCZ - H^» - JKC - B^B<. J^T- BVJ

Afwezig \ H.p^

H.BVD geeft enkele indrukken van bet optreden van Dr. Vondeling in de Tw<
Kamer in zijn kvaliteit ale voorzitter van de Kamercoomissie en over de
manier waarop de afgevaardigde Koekoek voor schut is gezet.

H.BVD leest de resultaten voor van een onlangs gebouden NIPO-BVD-«nquete

H7BVD vertelt dat TPC met de hoofdredactew van "Hevue" een aweilijk ges;
heeft ffloeten voeren over de door dit blad te plaatsen artikelen, waarvoo:
men reeds een fiat bad gekregen.
Ons voornaaoste bezwaar tegen de inboud van de artikelen is dat de BVD
op sommige punten als bericbtgever wordt genoead. Ook wordt bier en daar
een niet-bestaand verband met de BVD gelegd o.a. in bet, voor de Luchtauu
nogal pijnlijke artikel betreffende lucl tfoto's van Soesterberg.
Qisteren beeft de Dienstleiding met KO/R de tekst geredigeerd in een hum
inziens voor de "Revue" acceptabele vorm. In deze tekst komt de BVD niet
voor als bericbtgever*

H.E deelt mee dat bij E IX niemand bebalve de beer is aangeslagen op
bet venijn dat zicb in de staart van Het Parool-artikel bevindt. De algei
opvatting was dat men bet een goed artikel vindt.

H.BVD beeft ervaren dat de nieuwe Minister van Defensie zeer posetief st;
tegenover de noodzaak van contra-spionage.

20 november 1963*
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OCHTENDBESFREKINS op vrijdag 22 noveaber 1963.

Aanwezig: HyJHTO - H^JEftZ -JSFC - £** - §X- PJK13 - j*t - HX - H.

A f we Big : ——

Gesprek over de tot nu toe binnen gekomen klachten, die voor een groot
deel uit een trieste optocht van geestelijk gestoorden bestaan. Een aanti
reele zaken zal nader worden besproken ter formulering van de antwoorden,
Aangenomen mag worden dat Dr. Vondeling de coununistische taktiek van
verdraailng der feiten in bet partijblad wel kent, zodat wij niet bevreei
hoeven te zijn dat hij de CPU in de kaart zal spelen.

KO (doesier H.BVD)

TPC wil zijn mededelingen over KO van j.l. maandag ale volgt amenderen:
Bet work van KO valt in drie hoofdtaken uiteon, t.w.:
1* Opleiding, waaronder verstaan wordt cursussen aan eigen personeelj

2. Voorlichting, waaronder wordt verstaan cursussen aan derden en andere
activiteiten, zoals politieschool en besloten gezelschappen;

3. Contacten met de Pers.

Dit laatste is nu gestopt en 1. en 2. zijn door de recente gebeurtenisse;
niet aangetaat. Boewel over punt 2. geen klachten zijn gehoord, verdient
het toch aanbeveling deze voorlichtingsactiviteiten onder de loupe te
nemen.

- 2 -



- 2 - AURORA

Relaties met de Pars*
TPC deelt oee, dat de door one aangebrachte wijzigingen door "Revue" goed
zijn ontvangen. De BVD wordt nlet met name genoemd en door open bronnen
te verfflelden blijkt duidelijk dat net artikel een journalistieke coapilat

22 november 1963*



AURORA

OCHTEHDBESPREKINa op aaaadag 25 aoveaber 1963

Aanwezig: H.JJA* - JfPC - R«B -

Afwezig : H.JJJW

H.B deelt Bade* dat d« CHI str«nge bewaklngaaaatregelen Toor haar gebou««a

h««ft getroffen, ult Trees voor aanslagen l.v.a. de tot dusrer bekende

achtergroad vaa de •oordeaaar Taa Keanedy.

PA

aoT«Mb«r 1963.
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OCHTENDBESPREKIBQ op wocnadag 27 november 1963*

Aanwezig:

Afwezig : -«•<

- tt^BT-

27 november 1963.
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OCHTEMDBESPREKINO op vrijdag 29 noveaber 1963

Aanvezig: Ĥ BYlT- HJErfz - N<f- EyB- HXT -
^ X^ ^ jX1̂  *̂*̂

Afwezig :

Vrijdag heeft H.BVD van gehoord, dat bet
bezoek goed gevallen is. Woorden ran kritiek noeb saierende opaerkingen zi.
genaakt. De Coaaissie Tond e.e.a. een gezonde gang Tan zaken.
De klaehtenbehandeling wil de Coaaiesie-voorzitter afaluiten set een verkli
ring in de Kaaer.
Op 17 deeenber ko»t de Coamiesie veer op bezoek en wil dan iagelicht wordei
over de instructies die oaze agenten krijgen en over bet agentenwerk. Bier'
bij zullen vragen verwaeht kunnen worden over de relatiea hieroatrent net <
ailitaire diensten. Ook verwaeht Ben dat de exploitatie in de D-sfeer ter
sprake zal komen.

29 noveaber 1963.


