OCHTEftDBESPREKINQ op woensdag 1 april 1964
Aanwezig:
Afwezig :

- H
- H,

\p verzoek van H.BVpl doet H.B verslag van het tijdene de Paasdagen gehouden CPH-congres. H.BVD deelt mede, dat de Secretaris-Generaal levendige
belangstelling toondje voor onee snelle rapportage en het hierbij betrokken
personeel.

De PSP heeft in de t v.-uitzending van 31 maart de toegewezen 10 minuten
besteed om een Portu ;ese deserteur de gelegenheid te geven de Portugese
overheid onophoudelijk met modder te bespuiten. H.BVD meent dat een dergelijke uitzending nie geoorloofd is, doch het al of niet verlenen van toestemming is niet onz zaak. Wat wij wel moeten weten is hoe de policy in
deze is, opdat wij, : Indien ona voor-informatie omtrent dergelijke uitzendingen bereikt, wij ileze plannen te bevoegder plaatse kunnen doorgeven. Hij
zal dit hedenmiddag
voorleggen.

In verband met de financiën vraagt H.BVD bijzondere aandacht voor de volgende punten in het komi ittde
1 * waar ia in de laa ste jaren de kwantiteit van werkzaamheden toegenomen,
Mdvt van afname
sprake is.
2. zijn bepaalde groplemen zodanig uitgegroeid dat wij meer mankracht nodig
hebben, en
J. hoe zullen wij door reorganisatie aan deze behoefte aan meer personeel
het hoofd kunnen bieden.

A U R O R A

OCHTEMDBESPREKIHQ OP vrijdag 3 april 1964
Aanwezig:

- H.£~

Afwezig f .

H.F bespreekt de tekst van de grote rede van Soeslov in het Centraal Coniti
waarin hij volgens qe Pravda voorstellen heeft gedaan voor een CP-en
wereldconferentie.

3 april 1964.

AURORA

OCHTENDBES:'REKINQ op maandag 6 april 1964
Aanwezig t
- TOBAfwezig : HJ£A3r

H.I* bespreekt de Oost •West bijeenkomst van 3 en 4 april en gaat Terder uitvoerig in op de nieuwit ontwikkel ingen Soviet Unie - China.

6 april 196<t.

i

OCHT]JiDBESP:tEKINq op woensdag 8 april 19 S»
Aanwezig: B.JPV!
Afwezig t H.KAri

- 3x**X- H «JEJÊB

AURORA

AURORA

- 2-

TPC deelt Bede* dat de verhuizing vermoedelijk niet per 1 mei sal kunnen ge*
schieden, daar de ope; ationele telefooninstallatie stagneert op een overbeeette PTT-tekenkamer, Dit is op zichzelf geen grote raap* daar nog een begin
genaakt noet worden n»t de organisatorische aspecten van de interne verachuivingen* TPC hoopt binnenkort het beraad over de nieuwe ruiateverdeling te
kunnen starten.

8 april 1964.

AURORA

OCHTE1DBESPREKIHQ pp vrijdag 10-4-1964

Aanwezig:t E^V*) - T
Afwezig

H.B -

Naar aanleiding van d » PSP-melding in
onderstreept H.BVD
het belang van een upj-to-date bijgewerkte bundel, 'eventueel in de trant van
de blauwe vellen betreffende organisaties als de F.S.P., daar wij juist in
de hoek van de door BIG bewerkte organisaties, onverwachte vragen om een
snel te levereö
kunnen verwachten.

Perscontacten
H.F geeft enkele voorbeelden van de geleide voorlijchting die De Waarheid
over het gesch: l geef'; en de stuurloosheid van de CPN di* tussen de CPSÜ en
de CPC-lijn heen en weer zwalkt. Raar aanleiding hiervan oppert H.BVD de
mogelijkheid oé via eon journalistieke lijn deze Waarheid-berichtgeving belachelijk te m^ken. Hen is van oordeel dat de Nederlandse pers de laatste
tijd ruim voldoende aandacht schenkt aan het conflict en H.F ziet het hedendaagse communisme in Nederland als een hoofdzakelijk in Amsterdam geconcentreerd problee4* Het zijn dan ook de Amsterdamse bladen zoals Het Vrije Volk,
De Volkskrant en Het parool, die over het geschil geregeld goede berichten
brengen.
Heelsum
PH.D deelt med< dat ifoensdag de eerste dag van
tweetal Heelsum bijeenkomsten is gewi eat, wtiar tal van goede D-relaties aanwezig waren. Zowel de
uitgenodigden sile de gastheren zijn het erover eens, dat het bijzonder nuttig is na 2^ ja,ar weer bijeen te komen. PH.D vertelt enkele van zijn ervaringen, o.a. dit de olieraffinaderij Pernis nu geheel schoon van zware gevallen is.

..l

10 april 1964.

A U R O R A

OCHTEEDBESPREKINQ op Mandag 13 april 1964.
Aanwezig: H

- H.

- W< H^-

Af we eig : —I-

.J:

H.D geeft erüole indrukken weer van de Heelsun-blijeenkoasten die in een
bijzonder pre ttige sfeer zijn verlopen, ook al door de afwezigheid van
enkele oud-ge iienden, zodat hun gebruikelijke eigen stempel op de diacueeies ontbr ik,
H.D geeft nog een uiteenzetting waarom B.i. het nierendeel van ons filamateriaal nie erg
laat bij onze relaties*
Najaar 196? zal wede •om een Heelsum-conferentie georganiseerd worden.

13 april

AURORA

OCHTEND: JESPREKIHO op woensdag 15 april 1964
Aanwezig:
Afwezig ï

16-4-1964

TK -

— xLJKEo

A U R O R A

OCHTETOBESPRKKINQ «p vrijdag 17 april
Aanwezig:
Afwezig : H.

Gesprek over
waarna H.F «nkele punten bespreekt
uit dowulka' rede in Moskou. Hieruit valt op t* naken dat de Polen niet
bepaald gepoirteerd eijn voor een internationale conferentie•
FALLEX

H.D deelt m de dat in het najaar, op 21-9, FALL] IX «64 sal starten. Hij
geeft enkele bijBOKderhèden en verzoekt signalering van aanwijzingen dat
deze oefening in CIN-kringen wordt besproken.
T.W.O.

TPC doet uit gebrei
Kaaercowjaiscjie «et
TPC aanwezig •aren
Het ia van belang
genis over <ns cal
lijk door d< kniee
In het hieriiavolge:
aie over de!rechte

1? april

verslag van de gisteren gehouden bespreking van de
de VWO-coaod.ssie waarbij ook|de Minister, H.BVD en
Het WO heeft een bijsonder arsxalige indruk gewaakt *
it de Kanercowaisaie publiekelijk een gunstig getuige ven en het zou nuttig zijn indien het WO ook openKal gaan.
de gesprek wordt door TPC geconcludeerd dat de discusekerheid nog maar net aan de horixon is verschenen.

OCKIENDBESI'REKIHO op Mandag 20 april
Aanwezigl
Afwesig t

H.F bespreekt enkele persberichten, o.a, de opmerkelijke rapportages
waarna een gesprek volgt over dit ajoort berichten, die de
Tan
illusie van di Sovjet Unie als heilstptfat wel duidelijk vemogen te verbreken. Het ia o rerigena niet geheel duidelijk waarom men so Ter gaat.
20 april 1964

AÜBORA

BTBHDBESPREKIHQ op woenedag

Aanwezigt H.
Afwevig i

-roe'- H^i

22 apzll 1964

AURORA

OCHTENDBK;PREÏIHO op vrijdag 24 april 1964
Aanwezigt HjBVlf- H.KAZ"'Afwezig s M
R»

- H^ - B*S- - T

Draaiboek H.KO Toor echtgenoten»bego*k»
B*BVD leeat eea aantal passages voor uit het destijds door H.KO opgestelde
draaiboek, waaruit blijkt dar deze operatie Bilitaireaent van Minuut tot
•iauut is geregeld, Men is van oordeel dat een dergelijke opeet ware aan te
bevelen, BitB wat Tlociender en gemoedelijker en cëlfs eventueel afdeliags*
gewijo. H.BVD verzoekt de aanwezigen faun gedachten hierover te laten gaan
voor eea bespreking oj latere datua.
24 april 1964.

ERDBISPREKIVQ op Baandag 27 april

196**
\ H^T-xCv - B^»- B^B"*- B>r -

Aanwezig! JkBvD U BJCli
Afwezig

B.BVD deelt Bedel, dat
de bereiligingenen yan Pernis« een reede
lang lopende uitpodiginlg roor een bezoek aan de installatiea aldaar heeft opgerakeld» B.BVD yereoekt de aanwezigen zich te bezinnen wie aan deze "expeditie" zullen deelbenen. k.BVD is van Bening, dat H.KO zeker aee zou Boeten gaan
en H.E zal doen nagaan Uie het E IX-eontaet Bet Pernis is*

27-W964.

AüflORA

iHYJSHPBl J8PHEKIMQ op «oenadag 29 awil

Afweeig s

/'

l H^T- ^F - H.JBB

Kanerooamieeie
gesproken wiens ideeën over de vergadering net het YWO
H.BVD heeft «et
ongeveer gelijk liggen •et de onse.
gehoord, die aet Vondeling heeft gesproken, dat de KaaerH.D heeft van
comaiseie niet veel b iast sal Baken »et het produceren van een uitspraak*

39 april 1964.

OCHTflNPBKSPt EKINQ op vrijdag 1 «el 396»

Aanwecig:
Afwesig :

- E

Reorganisatie
H.KAZ acht het niet uitgesloten dat bij sectie- of afdelingshoofden vragen
sullen binnenkomen over «at er aan de hand is, gezien de op stapel staande
samenvoegingen. Hij wil er in deze op doen wijzen dat e.e.a. het gevolg
is van e f'"
ficie
'" ntie« aatregelien. Niets wijst erop dat er inkriapingen op
handen zijn, als gejvolg van een onaangename gedwongen afvoering van personeel.

A U R O R A

Dia op Maandag 4 aei 1964.
Aanwezig:
Af«eeig t -

Tenslotte Te si igt SBI de aandacht op enige persbe ichten m.b.t, cpmaentaar
van Marcus Bal leer op de nieuwe oorlogswet, een ge)u>uden biJeenkoBst van
de WVR in Budt .pest ei recente activiteiten van de Carlisten in Spanje»

k Mi

1964.

do

THOttÜV

AUROBA

OCHTEMDBESPHEKINa van Trildas 8 mei 1964

Aaiwezig:
Af re tig

De IJ.G.-journaliBten zijn onderwerp Tan het hierna Tolgende gesprek waarbij •en zich afTraagt of wij
zoTer Boeten gaan dat wij de ee lieden, die immers
onze rerklaarde vijanden zij , zonder meer moeten
toelaten. Deze Termeerdering Tan mogelijkheden om
ter plaatse informaties te T srzamelen komt de Teiligheid beslist niet ten goe ie.
HD neemt aan dat het moeilij c zou zijn hen te weigeren zonder daarmee persmoe:Llijkheden te Teroorzaken.

- 2-

Qeaprek over enkele persberichten, o.** het mogelijk
opzettelijke lek in de Haagiche Courant ran 6 mei,
betreffende een na de Amerikaanse Presidentsverkiezingen op .handen zijnde status quo-overeenkomat tusaen Amerika en Rusland.

8 mei

i.ï.ï.2.8.4
OCHTEMPBES
Aanwezigt H^BVti - H

KO OP

X

11 »•!
*

EJfEB

Afwezig s ——

SBP Teetigt de aandacht op de laatste ontwikkelingen inzake het CPSD * CPC
conflict* t«v» de welercijds bekendaakingen orer het houden van een CP»ea
conferentie*

12 «ei 1964.

t
UBOBl
mmmmmmmmmmm

OCHT
Aanneeigt H
Afwesig t

lESPREKCTQ oi> woensdag 13 «el 1964»

- H.

- SJPP"- H.^BB

Perscontact (H HO»con fereotie
De toon Tan de **Med«v»el«ndeH persberichten over de WISP is aanleiding
tot het beslui de pe; •s op grond van once gegevens^ oen kort doch duidelijk
beeld te geven van de ooMnmistisehe infiltratie e|n aantelvingers, die deze
i
organisatie nitder blank mücen dan ei j lijkt.
B.B eal een te est latkn opstellen, die TPC aan MH«t Parool1*, de "Yolkakrant"
en de Prorincl ile P«rk Bal doorgeven. Be-h«tu' ¥sn Ith-a*ih-a4eri»^ig m»rfj&

••! 1964.

A U R O R A

OCHTENDBBSPRSgHiQ op vrijdag 15 mei 196».
Aanwezig: $^D - H.JtAi - T£g'->*V- |ktï -E^Afwezig :

ADOR-curaua.

Hu enige afdelingffhoofdee en plaatsvervanger* de korte of lange ADOB-eursus
hebben gevolgd, acht H.KAZ bat wenselijk nog een aantal hoofdambtenaren
voor deze cursus aan te wijeen.
Hij denkt hle|r naast het interne belang ook aan de buitenwacht, daar de
Dienst in vergelijking o»t andere departeaenten oen goed figuur heeft geslagen zovel wat het aantal deelnemers als de prestaties betreft» Bovendien
bestaat op het departement altijd de neiging organiserend bij ons te willen
optreden. Boe Mer eigen oeneen dece cursus gevoi.gd hebben, des te gemakkeiijker zal het vallen deze "organisatoren" bul'«n de deur te houden*
Als candidatdn worden genoemd: PH,D f DVB, DOB, dr, BOT, EIX-T en H.EXIII.

19 «ei 1964.

A U B O RA

OCHTENDBESPREKIHO op woensdag 20 «ei 1964,
Aanwezig: H>JEAS - TP<J

. H^B"
- 5»

Afwezig x H*Bvp - H.

Perseoatact*
Haar aanleiding van

het verhuren van Felix Neritia aan de
soort
verleend.

bekendheid wil f«ven aan dit
H.C.H.V., zegt TPC daft
transacties wairbij indirect financiële steun aan de CFK wordt

SBP bespreekt ïersberiehten over de Microfoons in de Amerikaanse aabaasade
in Moskou, de lederlaodse handelsnissie naar China en de wijzigingen ia
de FCF-top die op eenl zeker* destalinisatie wijzen*

21 aei

A U R O R A

I»Q op vrijdag 22 ««i
Aanwezigt B.£A&**«
Afwezig t

!

beJel
sija voor de
H.KAZ deelt mjróe dat voor ons enkele plaateen bedchikbaar
grot* en kiel M ADOR.cursus in aeptember/oktober»j
Voor de grote komen Ln leder geval in aanmerking SBP en FH.D. Aan de kleine
cursus zullen E IX-W en H.EXII1 deelnemen alsmede een viertal ambtenaren
van B.
Stagiaire»
B.XAZ deelt mpde dat de stageperiode van de heren1
bpLnnenkort afloopt en dat deze k stagiaires, die zich
bereid verklaard hebben zich aan de Dienst te verbinden, verdeeld zullen
moeten vordeni over die afdelingen B, C, O en E. De tijd dringt daar de stage
van
[per 1 juni afloopt en die van de overige drie 1 juli. De opvang in de afdelinge is bijzonder goed geveest én in deze instructietijd
hebben zij veel gel rd. Het is nu zaak hen goed'in te delen daar het bijzonder jammer zou «ijn indien zij na al deze genomen moeite toch nog «eg
souden gaan* Bun voojrkeur schijnt overigens uit te gaan naar de afdeling C*

- 2-

- 2-

B.KAZ stalt voor deee indeling te toespreken na AURORA Tan 25 nel of de
B-C bespreking op 26 «ei* aangezien H.BVD dan ook weer aaaweeig zal fijn*

22 aei

A U H O R A

OCHT
Aanwezig!
Afw««ig J'

26 Mi

op Mandag 25 Ml
- H

OCpTEHDBEiPREKUTQ op woensdag 2? «el

Aanwezigl

S - JkC
^- - FB>0
s «- H,K fc - —i
IPC * R«9
''

/

~

^

- H.

~

SBP bespreekt oe Imat ite ontwikkelingen la het Chine. - Rosland conflict.

TPC heeft «ieh beradeit over de Tervangiag van BOS lals AÜRORA-griffier tij*
dens diens afwfzighel l en hij graagt of H.C aceoord gaat dat CBSO wordt ingeschakeld
B,C Beent dat dit nie t bezwaarlijk la« doch wil hejt eerst net CB opnemen*

27 Mi

AUBORA

OOHTEtroaSPRHElMQ op vrijdag 29 «ei 196»

Aanwezig! R.B9D - Hj
Afweeïg t R>P<

- TKJ'^

I«D. Rotter***"
B*E deelt aede« dat I D. Rotterda» een geheel nieuwe leiding «al krijgen*

29 «ei 1964.

K

AUfiORA

CKHTEHDBSSPREKINQ op aaandag 1 juni
Aanwezig t H^BvT/",
Afwezig i

- TPJJ^- Hrf/- HX"-

H.D deelt enkele
waar
eei L
de Russische aar:
schijnt dat de Ri issen
dan de Westelijk»
Een andere sprek
kende voordracht hield

.erheden »ee over de herhalingscursus van het D.S.C.,
ssante lesing heeft gehouden over de activiteiten van
et terrein van de hydrografie en Oceanografie. Het
dit terrein veel veer doen «n vermoedelijk ook weten
eden.
e bekende ex-coaaunlst
« die een indrukwekver conversie-aethoden*

H.E vestigt de aj indacht op een zaterdag j.l* in het llgeaeen Dagblad gestarte
artikelenreeks ofer gehfiae diensten en pseudo-spionage in Nederland* '.
H.C brengt in herinnering hoe destijds het Nieuwsblad voor het Zuiden ook hierover geschreven aeeft.
[

AURORA

OCHTENJ>BESPREXIRQ op woensdag 3 juni

Aanwezig!

Afwezig t

Per».
Gesprek over de artikelenserie in het Algemeen Dagblad, waarin au een foto
van het BVD-gebouw ]irijkt en waarin een BVD-artikel wordt aangekondigd.
Op versoek van TPC iieeft
contact opgenomen met de hoofdredactie OM
te waarschuwen tegen het schrijven van verhalen die in strijd Bijn met de
waarheid*
Man toonde zich eeh ;er zeer seker van de juistheid van de informaties*

TPC wil van de inhoud van de artikelen laten afhangen welke actie wij sullen gaan nemen»
[
B.C heeft de BID medegedeeld dat, *o enige ambtelijke instantie zich tot ons
wendt om inlichtingen, wij direct zullen vertellen hoe de vork in de steel
Kit.

3 juni

j

A U R O R A

OCHT
Aanwezig* B

„*•
Afwesig t H.

L

HG ep vrijdag S Juni 1M4.

- T^O<-e^jrv H^-H

De Joegoslavische visa
en de verdergaande, op deviezenwinst
gebaseerde, postblokgrensliberalisatie zijn aanleiding tot een gesprek
over onze afjaesende wetenschap over de in Reder]| and vertoevende vreemdelingen.
TPC oppert h at introduceren van aan de hotels uit te reiken ponskaarten
waarop slechts susalere gegevens behoren te worden ingevuld»
Hogelijk is ten dergelijk systeen wel te koppelen aan statistiek*
belangen zoals vreeMdelingenspreiding, seicoenpieken, aantallen, nationaliteiten, hotelcapaciteit e.d..
•-«•

TPC geeft eeb uitee|nKetting
over het gaande overleg inzake stukkeninsage
teejni
door de Kasercouisieie en de daamee saaenhangei.de problesatiek*
De constructie van beroep op de coördinator acht de Minister minder juist
daar deze geen onafhankelijke autoriteit is zoals bijvoorbeeld de president
van de Hoge laad*
l
Dit overleg houdt verband set de binnenkort te verwachten uitspraak van
de KasercoMilssie*
i
De KanercoMnlssie en de Minister zoeken een Mogelijkheid zich te kunnen
ontdoen van bet stigna dat sij ondanks alles afhankelijk zijn van de door
de BVD verstrekte inlichtingen zonder Mogelijkheid van zelfstandig verifiëren*
|
Met de Minislter is uitvoerig gesproken over het sollicitantenbeleid, waarbij diverse suggesties zijn gedaan, die gaan in 1 de richting van een o«budssanconstk>uctie«
i

5 juni 1964.

AURORA

OCHTEfflpBESPREKiaa op «aandag 6 Juni 1964

Aanwesigi H.-BTO j
s
Afwesig \"

X

Buitenland a< Zaken i
•aar aanleic ing ran het courantenberieht orer vergemakkelijking ran de
Roeneense Tlsa-procedure, deelt H.C «ede dat hij laat uitsoeken hoe de
van «aken is ten aanzien van de Q>stblok-landen, daar wij
huidig*
niet alle g gevene van Buitenlandse Zaken ontvangen. Een deel van onae
kennis o»tr nt wijsigingea wordt geput uit de pers*
H.B heeft ii de Miëuwe Haagse Courant gecien, dtit er Kavervragen «ijn
gesteld ovei de slechte beveiliging op Sociale Zaken« vaar personeel van
uitzendburet ua (Stenotype) vrij toegang schijnt:te hebben.

8 juni

AÜHORA

OCHTEMDBKPREKIKQ op woensdag 10 Juni 196»
AaaweBigt H^Bflf -

-VK-ft.*"-*>*'- &£- H^"- SB/*

Afwezig s H.K3EB

KaaercoBBiaBie
H. BVD ea TPC doen vers ag van da «itting van de Kaaercoanissie van giateren ea
het daaraan voorafgegane gesprek Bet de Minister. De Minister ia ervan over*
tuigd dat da BVD allea doet OM de rechtszekerheid te waarborgen* De heer
Vondeling ia van hi
__
van het antecedentenonderzoek overtuigd, doch hij
voor wat betreft vastgelegde rechtswaarborgen -a&3*> -*•»
heeft het idee dat
achtergebleven in verg lijking aet de vastgestelde procedures in Engeland»
Aaerika en Canada (hel; bij' antecedentenonderzoek Bijn alle beperkingen en
waarborgen overigen»
t onszelf uitgegaan)»
In zijn gesprek aet TH waa de Minister van mening dat deze kwestie een saak
ia voor de eoaaisaie vi or Binnenlandse Zaken en niet voor onze Kaaercoaaissie.
Dit heeft hij bij de B tting aet de BVD-coaaissie evenwel niet gezegd,
Hoewel hij een achters and ia vergelijking aet het buitenland voelt, zoekt
hij toch troost in het feit dat het v.w.b* de centrale overheid en de civiele
departementen wel meevalt en dat de Kaaercoaaiasie een sodaaig goede indruk
van onze werkwijze hee t gekregen, dat eventuele tekortkoaingen niet op da
B.V.D. Bullen terugsla m.
Weliswaar heeft de Kaa rcoaaissie het WO van de tafel gevaagd, doch het feit
blijft bestaan dat een swakke plek ia aangewezen
Op verzoek van de Minister heeft TPC enige suggesties gedaan» Ten eerste om
voor de elearaneeweige ing van zittende aabtenaren een eoaaissie ia het leven
te roepen a la
De ainister waa van Be ling, dat dit het sollicitaateaprobleea aiat oplost»
Hierop heeft TPC het p>stenacheaa van D besproken en erop gewezen dat op
grond van art. 8 de posten kunnen worden vastgesteld. Voor wat betreft da
procedure bij lagere organen, waarvoor de ainiater niet kan instaan, KOU dan
een regeling Boeten koien aa eveneens een beroepacoaaisaie gevomd Boeten
worden, zoals ook gebe ird ia bij het ambtenarenverbod. Bet gesprek ia uitgaBond in de opvatting dut ar iata voor te zeggen valt, dat in gevallen dat
ieaand exclusief op pojLitieke redenen ia afgewezen de "Coaaissie van
gehoord dient te word' a. San dergelijke procedure Bet postenscheaa houdt wel
in, dat het aantal funie t ia/ waarvoor wij aoeten onderzoeken zal afnemen.
In fornele zin zijn wij inderdaad achtergebleven, doch in da praktijk aaakt
dit niet veel uit. Gezien onae werkwijze, waarbij het initiatief altijd van
ons ia uitgegaan, kunnen wij een foraele procedure zonder vrees, ja zelfa
positief, tegeaoet zi
De eoBBiasie heeft ten opzichte van ons een zeer positieve instelling en er
beataat een wezenlijke baaie van vertrouwen,
H.BVD beapreekt een ov erzicht van het aantal klachten (60) dat binnen ia gekoaen ala reactie op de oproep van Vondeling. Vit de behandeling van deze
klachten bleek dat het voor een deel paranoide gevallen waren ea dat eea ander
deel ten laate van andjere diensten kwaa. De B.V.D. is er goed afgekoaea»
VWO
Het VWO heeft aan de i oorzitter van de Kaaereoaalssie aangeboden aan aantal
gevallen voor te leggc n indien de vertrouwelijkheid van deze informaties gegarandeard zou worden De enige manier oa deze gevallen te behandelen ia
uiteraard ia de voltallige coBBiaaie aet navraag bij ons. Ia ieder geval zal
ar voor het zoBerrecet eea tweede gesprek Bet het VWO plaatsvinden*
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Aanwezig t JUSW i,Afwezig 1'H.JBd

HJtÉZ - TPC - HX» - HfJGK'-

Gesprek over dt Roeaaaen en de BBQ, Tito's dubbele kranslegging aet Ter»
aoedelijke bijt edoe Hagen in Helsinki

R.D vestigt de
dat de MARID hi
aaatre gelen*

aandacht op een huBoriatiach geateld en geïllustreerd boekje
eft uitgegeven ter introductie van tte vigerende beveillginga-

H.KAZ deelt Met a dat, ondanks de a.a. vaoantieperi >de, de interne verhuisingen net kra< ht cullen vorden aangepakt. Een begin zal geaaakt worden

•et een gedeelle van de cantine af te schutten en voor deze en alle toekoastige verbot wings- en telefoonverplaatswerkzaaateden doet H.KAZ een
krachtig beroe] op de afdelingshoofden oa de werklieden de gelegenheid te
geven hun aan vaste uitgestippelde uitvoeringsdata gebonden werkzaamheden
te verrichten* i

12 juni
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BESPREKIHQ op Baandag 15 Juni 1964

Aanwezig! H,
Afwezig i
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H.C doet Bededelingen over de echtgenote van een lid van de Poolse Handelsdelegatie, die op 2 juni Boeilijkheden heeft gehad Bet de politie in verband »et een winkeldiefstal. Dit bericht bereikte ons pas op 12 juni*
H.BVD verzoekt H.C de gang van zaken in deze zee]* trage berichtgeving te
doen uitzoekefn OB Bet de HoofdcoBBissaris te gaan bespreken,
Men acht het nuttig geregeld inzage te krijgen vim het Haagse politierapport daar de I.D., zelfs indien Ben ons sneller dergelijke berichten zon
geven, niet voldoende op de hoogte is van die zaleen waar onze interessen
naar uitgaan

BEB en Directie Oostl-Europa
Vaar aanleiding van leen persbericht over het officiële bezoek van een aantal
hooggeplaatst > Russische regeringsfunctionarissen aan de chemische industrie,
acht H.BVD helt noodzakelijk, dat wij onze relatie; Bet BEB zodanig verbeteren, dat «rij tijdig van dergelijke bezoeken op de hoogte gebracht zullen wor*
den.

SBP vestigt d » aandacht op de tekst van aan belangrijke redevoering van
Bodzha in het NCNA, waarin Chroestsjow een renegaat wordt genoead en wel van
de ergste soeirt. Deze en andere beledigingen zijaj wellicht aanwijzingen dat
op de 1 oktob>r-bijeenkonst t.g.v* het 15-jarig bestaan van de Chinese
Volksrepubliek, opzienbarende beslissingen zouden kunnen worden genomen.
SBP zet uiteei hoe aan de hand van de datum van in HORA opgenoaen berichten
of teksten va: t redevoeringen afgeleid kan worden, wanneer het CC van de CPC
vooroverleg over deze publicaties heeft gepleegd.

AURORA
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DBESPREKIBO op woensdag 17*6.196»
Aanwesigi
Afwezig t H*£S9

Kaar aanleidingvan enkele persberichten Tolgt eea uitgebreide discussie
over de diversificatie-ontwikkeling in de communist! sehe wereld*

J

ï .D . «BV/eipoadarl

Op de Tergadeiiriig van gisteren heeft IO/B gesproken ever de randverschijnselea (het BAO-te^reia).
De belangstelling Toor dit onderwerp was «eer leren•tefri
dig. Hoewel wij i de relaties regelmatig informatie over dit terrein verschaf*
fen, bestaat de 1 indruk dat «ij gezien de veelvuldigheid van organisatietjes
en strominkjes 4<>or de bosien het bos niet veer eieai»
Voor de komende bijeenkomsten op 2f/9 ea 1/10 vraagt H.BVD of er bepaalde
onderwerpen «ijlt die wij kunnen benaadelea «et de bedoeling daarvan profijt
te kunnen trekken.
,
Ba eea gesprek hierover wordt besloten, dat eea gecombineerde B- C lezing
aal worden gehouden over de ia Vederlaad werkzame vreemdelingen. Hierin «uilen o*m. worden verwerkt de gegeveaa omtrent de verenigingen, de aantallen
ea nationaliteiten, de spreidingsstatistiek, zowel geografisch als in de
bedrijven en de iCHUactiviteiten onder dese vreemdelingen, met name de Spanjaarden en Italianen. Deze lezing aal aog kuanea wojrdea aangevuld met achtergrondgegevens uit Duitsland ea België. Ook is het nuttig de aandacht te
vestigen, bijvoorbeeld door middel van grafieken, op de enorme toename van
vreemdelingen ia Hederland sinds 1997*
Ia verband met de toenemende EEQ-migratie sullen wijf kunnen aanduiden dat wij
moeten overschakelen op nieuwe problemen.
In B - C overleg zal eea opzet van een dergelijke lezing worden gemaakt.

17-6-1964.
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OC [TENDBE>PREKIHQ op maandag 22 juni
Aanwezig: H.
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Afwezig l H

Kameroyertre< ingen
R.BVD heeft .KAZ T< rzocht maatregelen te nemen egen de ergste delinquenten, biji oorbee: d door hen in bijzijn van hun afdelingshoofd op de
herhaalde tekortkomd ngen te wijzen,
Voorlopig woidt bes]oten dat de BVA een geconeta eerde overtreding onmiddellijk doorgeeft ai,n het afdelingshoofd die bet okkene hierover zal
onderhouden Bij heifhaling binnen bijvoorbeeld z s maanden zal H.KAZ de
Kaak ter ham nemen, Bij een volgende fout kan e •entueel een ARAR-correctie worden tcjegepast
Het is op zich zelf ondenkbaar dat er gewerkt wo dt zonder bepaalde foutenaarge en TPC oppert bet idee om in de eerste pla ts de geregelde overtreders aan te jjakken. In eerste instantie zullen d afdelingshoofden worden
ingeschakeld Een dcor de BVA in te stellen onde: zoek indien de schuldige
niet duidelijf blijkt wordt minder raadzaam geac t in verband met doorkruising bevoegdheden

22 juni 196<u
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Russische technici bjjj PTT
Haar aanleiding van
verzoekt TPC PB.D contact op te willen nemen
•et de PTT OB Hen een Bekere terughoudendheid in d technische gesprekken te
suggereren*
B.C wijst er oj dat blij de Bussen de Bening gangbaar is dat juist op het
terrein van de Bechanijsatie interessante contacten gelegd kunnen worden*
Gesprek over diverse Congressen achter het IJzeren (tordijn waaraan bekende
Hederlandse conputer- en Beehanisatie experts hebban deelgenomen.
B.C verzoekt Pfl.D bij de PTT te vragen of Ben zou willen letten op bepaalde
ongezonde belangstelling en eventueel zou willen rapporteren met wie contaeten zijn gelegd tijdens de gesprekken en eventuele ontvangsten.

TPC doet u:itgebjreid verslag van Bijn gesprek Bet Vondeling over diens wens
onze stukken. Vondeling
de KaBercoamieajie het recht te geven tot inzage
blijkt niet van zins Zich van dit plan te laten ,f^rengen en hij heeft zelfs
gesegd dat hij in het uiterste geval Bijn ontslag Ie voorzitter van de
KavereoBBissie sal indienen* Bij voert argumenten an over de dualistische
staatsleer, waaraan men in Nederland ondanks de on wikkeling van de internationale verhoudingen hardnekkig blijft vasthoudei^ f doch tevens Biet hij
duidelijkhhet belang van zijn partijpolitiek in de^e (PSP en linker vleugel
P.v.d.A.).
TPC zal hierover afzonderlijk rapporteren*
juni
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i et> vrijdag 26 3<mi 196*.
l ÏP<f- i/*'- ttX*- Mil) - Mffi - &F

SBP b«apr««kt d* inllernatiooale covanuiiatiaoh» oatvlkkeling «n da tijdboa
die Togliatti heeft neergelegd door in "Benaacita" een anti-echeuring
brief van 1926 in herinnering te brengen»
H.KAZ deelt vee dat een lijst net gerichte vragen ineake de roulering is
uitgestuurd. Hij is van plan oa in de koneade «eken dese kwestie «et de
afdelingshoofden door te nemen» Voorlopig wil hij het overleg beperken tot
de groep veiligheidsaubtenaren en daarvoor een bewust beleid opstellen»
OK allerlei gepraat en verwarring te voorkoaen verzoekt H.KAZ dece kwestie
voorlopig intern te houden*

26 juni 196%,
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OCBTEHIBESPREKIHO op maandag 29 juni
Aanwesigt B
Afwecig t B

- HJB*^- Wtf^l^^- Ky^- Hy^.. PH/B - SJP

Gesprek over 'een aantal aabaasadeurB en de aate Tan beveiligingagevoel bij
hen aanvezig.1

van 27*6*
PH.E citeert 'enkele etukken uit het vervolgverhaal over
Boewei wij niet reel itatreeka worden genoead sullen de foto Tan ons gebouw
en de wijze Van teki itlardering de oppervlakkige lezer de indruk geven dat
i
wij hier «ede; te •alten hebben gehad*

