OCHTEHDB£SPR£KIHq op vrijdag 2 april 1965
AanweBigfc H.JEAZ"- y^~ H.»'! H^C - j^ff'- tt**'' ' '
^
Afwezig t H.BYB""
''S
S

^
deelt bijzonderheden «ede over een Bet terugwerkende kracht op
1-6-1963 ingevoerd nieuw rangenstelsel voor wetenschappelijke medewerkers.
De regeling bevat een aantal aantrekkelijke voorwaarden die dienen de concurrentie tegen het particuliere bedrijfsleven te versterken.

2 april 1965*

AURORA

OCHTBNDBESPREKIMQ op woensdag 7 april 1965
AanweoLgi IfcJBEZ - TpCT- E^- HJT - Dl^É - H^ - E.S^- H.Kp<

Beelstm
TPC bespreekt de a.s. Heelawndagen, die ondanks de schrale b«setting van •ilitaire >ijdet toch doorgang vinden, onder «eer daar
en het nieuwe Hoofd
Karid aanwezig sullen zijn.

7 april 1965*

JLU.SLU

OCHTEHDBESPBEKIHQ op vrijdag 9 april 1965.

.

Aanwezig: H Jttf - "^- fy* " ^/~ $P* - 5/S - fy8& * H.JH9
Afwezig ï H.BJHT
/

Haags Jeugdparleaent •
Volgens een ffaarheid-artikel heeft het Haagse Jeugdparleaent onlanga een aantal aoties aangenomen O.M. inzake Vietnaa, die geheel in het straatje ran de
CPN liggen. Indien deze berichtgeving klopt acht TPC het dienstig de betrokken
politieke partijen te wijzen op het verschijnsel dat hun jeugdige aanhang
in het CPM-spoor terecht is gekoaen.
H.B zal e.e.a. doen nagaan.

9 april 1965.

AÏÏB08A

OCHTBHBBESPREKIHQ op maandag 12 april 1965
Aanwezig: H.KAE - JI.BX- Hy*'- Jfdï - Hxf - H.
Afwezig : H.BW'- WC "'"^
i*

Geen bijzonderheden.

OCHTEKDBESFREKINQ pp woensdag l*» april 1965
Aanwezig: TPC - H.B - H.C - H.D - PH^fe - H.SBP - H.KEB
Afwezig : H.BVD - H.KAZ
Zendtijd CPN
Hét in dagrapport B gesignaleerd* voorneBen van de CPN om met gebruikmaking
van de te verwachten zendtijd bij alle politieke richtingen in een goed blaadje te komen, wijst erop, dat het zijn nut zal hebben nadere berichten over
voorbereidingen in deze tijdig ter kennis aan de regering te brengen. Aangenomen wordt dat CPN*zendtijd onderdeel zal uitmaken van het programma van het
nieuwe Kabinet.
Beveiliging*affiches
H.D bericht dat met de Havo ia gesproken om de door deze organisatie ontworpen
beveiligingsaffiches nationaal, d.w.*, in de landstaal bedrukt, te gaan gebruiken om de beveiligingsgedachte wat meer ingang te doen vinden. Hierover ia
eveneens met de militairen gesproken*
Het eerste Nederlandse exemplaar is klaar in een oplaag van 1000, ten gebruike
op de militaire staven en departementen. T.z.t. zullen deze affiches ook aan
bedrijven worden uitgereikt.

Vergadertechniek»
Kaar aanleiding van zijn ervaringen op de cursus Vergadertechniek wil PH.E in
overweging geven de door diverse medewerkers opgedane ervaringen in eigen
huis in de praktijk te brengen. TPC ia van mening dat, indien wij dit effectief
kunnen toepassen, dit een zeer nuttige bezigheid zal zijn, daar wij gebukt
gaan onder de kwaal van de veel voordrachten en te veel vergaderingen, die te
weinig zijn voorbereid. Hij zal zich met PH*g over deze kwestie beraden.

AURORA
«
OCHTSliDBESPREKIMQ op woanadag 21 april 1965
Aanwazig: TJC - H^ - HJC Af we ei g f H.BJHf"- H^EA*

Verzendlijst
TPC Traagt aandacht voor bat herzien van onza var«andlijatan in varband nat
bat niauwa Kabinat an naamswijzigingen van ministeries.
Hada in varband mat daca wijzigingen haaft hij bij da Kanarcommiasie aniga
nog niat afgadana stukkan taruggavraagd, waarondar raehtatraakaa corraapondantia aat da haar Vondaling. Afgawacht zal moatan worden wie da niauwa voorzitter wordt.

Daar TPC van da Sacrataria-Qanaraal heeft vernoaan dat in da koaanda regaringsvarklaring gesproken aal wordan over "aan betere bescherming van da
burger", dit op aandringen van da haar Vondaling, haaft hij onza niauwa
sinister gewezen op da drie elementen dia bij dit onderwerp in bat gading
zullen kunnen konen an op da voor ons ongunstige consequenties. Hij doat uitvoerig verslag van zijn gesprak «at da Minister, waarover hij aan afzonderlijke nota heeft opgesteld.

22 april 1965

A V B O BA

OCHTEMDBESPREKIHO op vrijdag 23 april 1965
Aanwezig* ^EPt^- H/B - H-tf"- H-tf - H .T- B.SBP^- fiJC£B
_x- ' f
' S
'
^
Afwezig t H>BTO - H.JUHJ

H.SBF signaleert ia De Waarheid een artikel
over de ge*
schiedschrijving in de Sovjet Unie, onder «eer betreffende de val van Berlijn in 19^5 «n •«« veranderde opstelling tegenover de figuur van Stalin,
die van een "un-person" gepromoveerd is tot een norsaal sterfelijk wezen
•et fouten*
H.SBP voorziet in deze wijzigingen een te verwachten nieuwe liftn die van
belang «al kunnen blijken*
TPC heeft een tweede gesprek set Minister Ssmllenbroek gehad over de bewuste passage in de a,s. regeringsverklaring (notulen 21 april jl.).
Hij leest de beide «esoranda voor die hij van deze twee gesprekken voor de
•inister heeft opgesteld*
De passage over de bescherming van de burgers zalfwordea geschrapt*
TPC heeft de voorlopige indruk dat de aangevoerde praetisehe bezwaren en de
door CB opgestelde juridische argumenten zo zwaar wegen dat de voorgestelde
Maudio-wetgeving* van het programma afgevoerd zal worden*
Indien de betrokken ministers zich met onze visie verenigen, zal de telefoonkwestie bij de Wet geregeld kunnen worden*
Het is duidelijk dat wij met een totaal andere minister te doen hebben, die
zich met bijzonder veel begrip en waardering voor ons werk opstelt*

23 «pril

1965.

AURORA

OCHTKHDBESPREKIKQ op maandag 26 april 1965
Aanwezigt H^JHB - TBÖ - H/B -H'. C - H-P - H/E - H.Siu> - Fyd&B
Arn»«4a> . v.merf
'
f
' ^
Afwezig

In aansluiting hierop volgt een uitgebreid gesprek over recente politieke ontwikkelingen in Vietnam en het Conumnistische bloc.

Talie» '64
TPC vertelt dat op de vorige week gehouden nabespreking Fallex '64, waar vele
prominenten aanwezig waren, kritiek naar voren is gebracht op de BVDscreeningsprocedure•
DVE heeft e.e .a. rechtgezet en duidelijk gemaakt, dat wij geen tijd besteden
aan de screening voor onbelangrijke zaken.
Oeneraal
heeft hieraan een warme eulogie voor de BVD vastgeknoopt.

26 april 1965.

n

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28-4-1965

Aanwezig: B JHsf - TBC - E/B - E^C -E^f - E/E - E.&&P - H
Afwesig : H.BW/ '
/
X
TPC wijst er op dat de op 21 april en 23 april reeds besproken passage ia
verzwakte en enigszins vage vora in de Regeringsverklaring ia opgenoaen.
De kwestie heeft duidelijk de aandacht van de Minister-President, daar deze
na de Miniaterraad van 23 deser een afschrift heeft gevraagd van het voor
onze Minister opgestelde gesprekenenorandun.
TPC verwacht dat de betrokken ministers binnen afzienbare tijd aandacht stillen besteden aan de "telefoonwetgeving"*

29-^1965.

K
OCaJghDBESPHBKIHB op maandag 3 •>! 1965
Aanweaig: H-BJFrf - E.Xjd'-Jpé'-

*A - 00J- */» - H,B - H

Afwezig s

'

-----

'

/

/

B. BVD («eer present na een maand afwezigheid) wijdt een paar woorden aan de
jongste Kabinetswisseling* Na geressorteerd te hebben onder één socialistische, twee katholieke en één liberale minister, staan wij thane ouder een
A. R. -minister. De "policy" van de Dienst blijft echter onveranderd.

H,BVD vraagt of een door de Studenten Vakbeweging opgestelde motie van l80
pagina's reeds bij de Dienst bekend ia* H.B cal bij BFR informeren.

H.BVD doet verslag van cijn besoek aan de Israëlische, Turkse en Griekse veiligheidsdiensten* Rapport hierover kan worden tegemoet gezien*
6-5-1965*

AUBOHA

OCHTEHDBESPBEKIHQ op Maandag 5 april 1965
Aanwezig» ^&Z -TOJT".Hj3^ H*^Afwezig j H^lft)
'
f

XPC vestigt de aandacht op enkele citaten uit de algeaene discuasie eoala vermeld in het rapport van H.KO over deze curaua. Een algemeen gehoorde "klacht1*
van de sijde van de 10'en ia dat eij vrijwel nooit ingelicht worden over de
waarde van door hen geleverde gegevens of over het verloop van «et hen onder*
nooen onderzoeken e.d.»

AURORA
«=»=a»
OCHÏENDBESPREKIK} op vrijdag 7 "ei 1965

Aanwesig:

T&f- H^Bf- "VUs- H^f- H^B^- HjÊBP- HJCElf

Afwesig : H,STO - H —*^

^

^^

Kaar aanleiding van punt 2 dagrapport C van 6 «ei (receptie H.A.) wordt
opgemerkt, dat wij ons niet sullen Boeten verbazen als in de toekomst de
recepties van de H.A. door Nederlandse ninisters zullen worden bezocht.
H.SBP deelt «ede dat - blijkens persberichten - in Rusland nu officieel
wordt toegegeven dat "Abel" indertijd voor de S.U* in Amerika spioneerde.

7-5-196*5.

AURORA

OCHTEKDBESPRHEIHO op Maandag 10 «at
Aanwezigt H..BJHJ . H.K^- TM/- H^é - E^ - H/6 - H>*/1 B.^ - HJEEB
X
X
/
7
/
/
/
X
Afwezig

Tsjechische studenten
Haar aanleiding van dagrapport C pont k acht TPC het nuttig Buitenlandse '
Zakent Justitie en O. en W* deee rorig jaar spelende affaire in herinnering
te brsngen *n hen erop atient te naken dat *ij dit jaar opnieuw een bezoek
yan Tsjechische "studenten" kunnen rerwachten»

11 «ei

ATOOHA

OCBTEHDBESPREKXNQ op woensdag 12 Bei 1965

AanwesigS H.KKÈ - TBC - H/8 -CO . H/f> - R>* - H.
Afwesig t H<BTO
^
^

Gesprek orer de grote uitbreiding Taa het toeriatenrerkeer ffeat-Ëoropa JJ.Q.-landen T*T«. De IJ.Q«-landen echijnen van dese toevloed ook steeds neer
laat te krijgen voor vat betreft hun defensieve naatregelen, hetgeen TOOT ons
evenwel een schrale troost is, daar sij voor hun offensieve activiteiten
natuurlijk in een voordelige positie komen te staan*

ABBOBA
m*cmmm*

OCBTEHDBESPRBKIHQ op Trijdag 14 «ei 1965
Aanwezigl B«BYD - H.KA4Ë - TBC - H.*'- CB - B.B - B« - B«pBP »
Afvesig s

/

H.B bespreekt de op de CFH - partijbestuurazitting Yan het a.s. «eekend
te behandelen resoluties* Deze »ijn eodanig opgesteld, dat Paul de Groot
in sijn stellingnaae t.a.T. het conflict nog steeds beide kanten uitiJutn»
In het Tolkskrant-coamentaar op de Berste Kaaer-rragen insake telelensen*
fotografie* wordt de aandacht gevestigd op de "apparatuur van Vondeling".

Spionage»«tat:Utiek
Ha een gesprek over enkele recente spionage^proceasen in het Westen, verxoekt B.BVD aan CB door CBRSS een overeicht te doen opstellen van de na*
oorlogee spionagegevallen in de voornaasste landen van het Westen* c.q.
diensten.

Oesprek over de HoofdcoomissarissenWUig van gisteren» die een Beer goed
verloop heeft gehad. Levendige discussies en een goede stemming.
Er is een duidelijke verbetering in vergelijking aet vroeger jaren.
1^5-1965*

AÜBORA

OCHTENDBESPREKIHQ op Mandag l? Mi
AanwesigT H,B¥Ö - fl.KA^- T& - B/B - Hrft - BVD •/
/
/ /
/
Afwecig t

1965
• H.SOP . H

bespreekt enige voorlopige informatie uit de afgelopen weekend gehouden
P.B.-eitting Tan de CPN, waarna een algeaeen geaprek rolgt over het conflict,

18 M! 1965.

AURORA

K

OCHTETIDBESPREKIKfl op woensdag 19 aei 1965
Aanvexig: HJtjfz - TM/"- E/B - HyC - fLJf~ RIK - B«8H? * H*JBdT
Afwezig t H^WTè

"

'

/

/

'

f

OT«r d* resoluti*» Tan d« CPU aa d* PB-sittiag op 15 «n 16 aai «a
prot«at Taa d» MSB tegca het intr*kken raa atadi*b*urc*a vaa Sorlnaaas*
atad*at«a dia sullen daelneaea aan bat Werald Jeugd TeatiTal»

heeft geiafoneerd naar het departeaeatagebraik tersake 25-Jarlg
aabtajabllea* Mormaal ia dat deze gebeorteniaaen beperkt worden tot de betrokken afdeling ia eea aobere eatonrage. De koeten vorden ala regel door
de collega*a gedragen*

19-5-1965.

OCHTKNDBESFBKKXM on vrild** 21 m»±
HJ^W .
tt/-^ -tófc
Aaitvazigi H.BJÖ - Hjpw
. ffi^.^B
BCC -- 54) -^KlB - Hy
Afwaaig t •••••

4aaprak orar da CFK partijbaatnurasitting Tan hat afgalopan vaakand, waarbij
gablakan la dat da CPM aan tot na toa roor Kvropa uaiaka poaitia haaft inga*
novan t.a.T» hat conflict.

TPC rartalt dat
hat vraagatuk
"Zandt!j«TOOT da CPU" Toorlopig ia da ijakaat ia gaoat. Da oitapraak ran
•iniatar Bot dat alla parlamaataira partijan ar TOOT «iJn da CPU xandtijd ta
gavan, ia door aiiniatar Svallanbroak naaiana *ljn partij poaitiaf tagangaapro*
ken. Da A «K* voalt daar luuaelijk niata roor.

21 Mi 1965.

AÏÏHORA

OCHTEHDBXSPRBKIHa op mandag 2% mi

196$

- *d> -

CV doet uitgebreid veralag Tan een verkeereincident van afgelopen saterdagnacht, veroorsaakt door
en
van de B«H.D«. Seratgenoeade
eat dronken aan het atuur op Kijkaweg k & en eindigde «ijn rit bij de poat
Haaerawoude van de Rijkapolitie.
Het eich beroepen op CD-iaaaniteit naakte nogal indruk op de 8»P. en toonde
veer eena aan hoeaeer onse handen worden gebonden door de diploaatieke atatua
- ook indien juridisch ten onrechte gebruikt.
Daar diploaaten voor verkeeraovertrediagen wel aangepakt kunnen worden, aal
deee auia nog wel een ataartje hebben*

25-5-1965.

4JLUJL*

OCHTSKPBESPREJOMQ op «Q«iwUg 26 Mi

1965.

ct lydLZ - *tó - H/£ - HX - Hrftf - Hx^Af*«clg i H^BTO - HJn

26 Mi

1965.

B OgA

OCHTBtPBBSPRglMO op rriJdan 28 «ai 1965.
Aaawasigi HJHfZ - TPC *^ ^*
ƒ ~*
Afvaaig t E»BtD - H l /
/

Maandorargicht>
TPC aarkt op^dat a.i« hoofdstak X ran hot Haaadovarsleht ran april,
aiot gaaiMagd ia, in covarra dat hot to kaap aa ta aoailijk ia roor
onco H>-afnaaara. Hij had dit atuk lioror ala spaeialo bijlaga goaiaa.
Dat daea boaehouwing ia gaachraran acht hij ran groot balang on hij sou
.TÓortraffalijk op sijn plaats sija als publicatia ia aaa «otaaaehappalijk of aaada«wataaaehappalijk tijdschrift.

28 aai 1965.

OCHTBtpBESPRttlJIQ op «aan<Uc 31 «•! 1965»
Aamrasigs EtfOTD - H.Jr* CV * H/tf Afvtzig s

1 Juni 1965,

A U R O R A

OCHTEHPBESPBE QHQ op woenadag 2 JB»* 1965*

Aanwecigs JU*VD - $*f ~J*f -xtf - H/Ï - H.SHÉ
Afwezig » H>*tó - fpr- HJ&JST
^

H.SBP veatigt d* aandacht op de SVB-BOtiea incake BVD «n universitaire b«*
no«aing*n.

B.BVD doet •ededoliagen over sijn eerste gesprek Mt Kiniator Saallenbroek,
die op 22 decor bij ona op besoek «al koaen» H.BVD cal dan oen uiteencet»
ting geven over do ctructuur van do Dionat on daarna enige afdelingahoofdon
over hun eigen verkiaaaheden laten oproken*
H.BVD hooft do MiniJ ter geadviseerd de KavoreoMiaaie voor oen gesprek uit
te nodigen on do eo^Biaaie-Van Herwaardon te activeren*
Do Minister bleek het hartgrondig oena te sijn net ona CPH-»endtijd-etandpunt, doch hij had Boeten atrijden voor een verloren naak, die eigenlijk
in hot vorig kabinet! rooda waa boaliat*
H.BVD hoeft een waarderend achrijve* ontvangen van Dr* Vondeling over «ijn
ervaringen ala voorzitter van de Kaaorcowaiaaio.

1965*

9

•596 L T™*F «r »»PPT-ïA

* rrsrn

A
O BOBA
HTtJW»^o*MtMi

Aanwesigt H^r - H^flCz -XB - B^p^» B^T* Hk^- B^SBP
Afweaig I^CT- B.U^
^
^

Illegale reisigera Zmid»A«orika *» Buropa
op punt 3' fan dagrapport B. c«gt B.B» dat bij dit blijkbaar too*
n«Mnd roisigorcTorkoor o*a. gebruik wordt goaaakt van tranaitvarblijf op
Schiphol* D* reiarout* wordt *o uitgostippold dat bot Torblijf op Schiphol
van B««r kort* duur kan «ijn*

B.BVD «n B.C vortollon do BXIM(Onr*acht*rgrondoa Tan hot artikel "BVD * (IYD*
j^ nct HiJBoegaotudoatonblad inxako doolnaa» aan hot W.J.F..
..,.
B.SBP gooft eoMMuta^r op hot NWaarhoidM*coaMniiq«i inaako do Bruaeolconforontio Tan 1« 2 on 3 juni* Bij cot uitoon waaroa do CPM woigort doco
rogionalo roaolutio to ondortokonon

H.KAZ bosprookt oon sokoro ongoriwthoid oror hot lango uitbliJTon Tan do
jaarlijkso boTordoringon. Bij hoopt dat Toor hot oind Tan do aaand o.o.a.
«ijn boalag sal bobben gekregen. Bij Teatigt do aandacht op do noodzaak Tan
tookOBstigo TOOT oon dool tijdelijke Terhuigingen on Traagt begrip Toor
onTeraijdolijk ongerief»
B. BVD leeat/vde oorato brief Tan TPC uit Svrinavo

10 jnai 1965.

&.1.S.9.U

OCHTENDBESPKKINQ op TrijdM 11 Juni 1965
B.JCA2 *
Afwezig t H .IJTO - TPC^- H.O»^

11 Juni 1965.

A O R O lA

OCHTEHDBESPBKmiO op naandajr Ik juni 1965»
Aanwezig» H^VÖ - H^üGi • H.*'- H/tf * U
Afwezig t »<- H.W/
'

* PB^" HJTO>
f
S

H.B signaleert in ha11 blad Tan de Vierde Internationale een artikel over
de relatie van het HVV «et de BVD» Hierin worden twee brie*»*afgedrukt
van ~
' L uit 1959 *an twee MW-bonden o» de nauwe band van KW
•et de BVD aan te tonen. Dece brieven zijn kennelijk afkoaatig van
die destijds vooraitter was van de 1TB.
H*B bespreekt de onlangs in Brussel gehouden conferentie van Europese CP-en
waarbij de CPll-d«leg*ti« zich vrij belaonelijk heeft gekweten van haar taak
een eigen standpunt in te neaen.
Juni 1965.

AU
B O BA
MMMMMN

OCHCKMDBBSPlKKIBa AD mt»*nmdm* 16

Aanwazigt
Afweslg

(notulen

fl.SBP l««at bat raiaprograaaa Toor uit da Volkskrant | bat
wordt 30 iuni tarug varwaobt*
Qida fr-5-'65
B.8BP vaatigt da biifzondar* aandaebt op da ultgav* ran Da Qida M2aT*n
ganaratiaa ovar da oorlog" , waarin o.«. da one bakanda Kr.
(az-boofdredaoteur Tan da HRC) in aan intaraaaant licbt koat ta staan.

17 juni 1963,

A
V B O B A
mmmmmmmmmmm i

OCHTSIfPBSSPRkmiQ pp Trijdmjc 18 Juni 1965
Aaavosigt H .BVD* - H/UZ/
Afwosig

jS^

H^B * Z.

- H.SBF

f

Rot Parool ras 1? juWi boTat ooa uitspraak Tan oa-illogalo kringon i.T.B*
d* aogolijko Torloofdo Tan Priasos Boatrix. al* dat sij afstand sou
doon Tan al -haar rocjhtoa* Morkvaardig dat oia dor oadortokoaaars do o
nlst
is, Toorsittor Tan hot Hodorlandso Auschwite-eoslti,

Miaiotor tra» Vi
on latorotaat
H.BVD hooft «ot Kiaijator Saurhof gooprokoa oror oaso activitoitoa op boToiligiaga- oa laliobtiagoagobiod. lij hooft goatold dat do Mlaiotor ia
cija rroogoro kwalitUlt Tan Hialotor Tan Sooialo Zakoa aansloalijk «oor
eopiooa kroog Tan oabo rogorlagabrioron dan ia sija huidig* foaetio»
H.BVD hooft hoa oon laaatal roooato brioToa gotooad, «aarla do Hiaiator
soor TOO! bolangstolling blook to hobboa. Qozion doeo groto iatoroaao wil
H.BVD Bot oneo Miniator afaprokon dat Ministor Suurhof buiton do bootaaado
Torsoadlijst gorogold op do hoogto sal vordon gohoudoa» Miniator Suurhof
blook coor orkoatolijk Toor dit aanbod*
Ooaprok oror hot pra**adTios aaa do lodorlaadso JuristonToroniging iasako
do votgoTiag OTor do privf-sfoor Tan do bmrgors.
18 juni 196$.

A D B O RA

OCHTHIPBESPBE! LlHQ op

Aauvesigl
Afvesig t

- H.

. &>* * W - H.» * PH^- H. SB*
S
/
/ .... £»
<

B.C vraagt of si ju dagrapport i» do huidig* vomv t. w, als regel een versaMling losstaande berichten, voldoende belangstelling heeft*
Men is van Honing dat het nuttig is dese varia»rubriek te continueren daar
wij sodoende een duidelijk beeld krijgen van allerlei activiteiten en contacten die anders niet onder onse aandacht gebracht souden «orden.
Po Scheld*
H.SBP siet in D* Volkskrant van 21*6 dat do directie van de Schelde een
tal Bussische toesicnthouders heeft toegelaten bij d* tewaterlating van d*
"Van dalen** Hen vraagt sich af hoe de NABZD over dos* geste van de heer
oordeelt*

TPC geeft een aantal indrukken «oor van sijn besoek aan Surinaae, Curaeao
Washington. In verband net tijdgebrek cal hij hier later op terugkoaen.

22 juni 1965.

AURORA

OCHTEHDBEaPMKmQ OP woanadag 23 Juni 1965
Aanweaigs H.KAZ - VfJr- H*Kr- H*C - ttyD - PH^X - H*£BP
Afwesig i ^M^^ n m»
/
/

i
Gesprek over aanwijzingen
zin
uit diverae bronnen dat er in de Sovjet-Unie een
Breznjev- en een Koajfgio-atroaing sou aija*

Raar aanleiding van punt 6 dagrapport Ct vraagt tPC of «ij voldoende «ankracht hebben oa de*e "Boasiache week" op de Seheveningae Fier te obaerveren. Hij acht het nuttig een globaal idee te krijgen hoe een dergelijke
•anifeatatie verloopt en hij stelt voor dat op geaette tijden onseraijda
een bezoek aan de Pier wordt gebracht* Oééa
observatie, doch bezoeken net de ogen open en rapportage*
Op deselfde wijze £O*la wij bijvoorbeeld een Paaswara obaerveren*
De opgedane ervaringen kunnen eventueel «ede van nut cijn bij het afati
•en van ons algemene beleid terzake het inzetten van Mankracht*
B.C zal dit ter hand aeaen.

ATOOBAv

au vrilda* 25 taai.
Aanwezig*

- H.£^ H,?'- PHX- H^H»

Afvesig i H.BVP^-

latarna adriaae<
H.KAZ heeft bericht otatvaagen, dat TOOT hat BiZa^paraoaaal aaa adviaaeoawiaala in hat laven ia geroepen die gehoord aal worden bij ontslag wegena onge*
achiktheid en het opleggen Tan bepaalde atrafMaatregelen* Dese interne coaalaaie ataat geheel loa Tan het ABAB.
Qaaprek orer aogelijke consequenties TOOT ona indien deae eoavdoaie wordt
ingeach&keld, waarbij uiteraard geheimen vit het huis naar Toren souden komen*
Men neemt echter aan, dat e«e.a. wal niet «o*n Taart aal lopen*
De afdelingshoofden rollen een afschrift Tan de BiZa-brief krijgen, tevena
aal e«e.a* besproken worden met de Commiaaie Tan Orerleg.
25 Juni 1965.

ATOORA

OCHTEHDBESPHfKIHQ OP

/"
A*nw«sigs JktfVD - RM&H.
JLftr«gig i

28 Juni 1965

' /S

29-6-1965*

- H^B -

AüHOBA

OCHtBTOBESPREKIHQ op woenadag 30 Juni 1965
Aanwezig* H*&VD - H.l,KArf
Afwezig s

- né - a« - 9^c - H J/ -

* H.Z

Oeaprek cnrer de houdiig Tan de PSP bij de TerlOTing Tan Prinaea Beatrix»
H.8BP veatigt de aanda cht op een bericht in De Volkakrant Tan 30 juni betreffend* een acherp p^roteat Tan de Zwitaerae regering tegen rerboden politleki
activiteit van de Cblz eae ajibaaaadeor in Bern*

1*7-196$.

