
D_R O B A
••«SBa«MM

OCHTEHDBESPKEK: are op vrijdag 2 iuii 1965»
Aanwezig* H.BVD' - RJU& - TOC^- H/f - C?'* H,D * H*JB - B

Afwezig t H.KEB' '

B.SBP Teraeldt een recent -bericht orer de financiële onderateuniag
Tan cosnraniatiache partijen nit een gemeenschappelijk fonds»

De Nederlandse parlenentariëra zijn terug uit de S.U. en blijken er Tan
OTertuigd te sijnt dat er nu apeedig een cultureel rerdrag aoet komen*

B.BVD brengt een artikel ia het Hijaeegae UniTeraiteitablad ter sprake,
waarin gezegd wordt( dat BVD en Buitenlandse Zaken niets te Haken hebben
gehad net de "aanwerving" Tan tereld Jeugd PestiTal-gangera»
B.BVD wil graag dat de Mijaeegae I.D. een reactie Tan ons krijgt op het toe*
sturen Tan dit artikel*

H.KAZ heeft een sollicitante, die een seer goede kracht lijkt te zijn.
H.BVD wil graag de stukken legen en daarna zullen de afdelingshoofden Tan
B, C en D er snel kenala Tan Boeten neven, opdat kan worden vaatgesteld
waar betrokkene het beat «ou kunnen worden geplaatst*

B.BVD doet enige Mededelingen orer het bezoek Tan de Minister. Deze waa zeer
geïnteresseerd, maar atelt zich op het atandpunt dat hij niet te Teel detaila
aoet weten*
Bij een TOlgend bezoek zal het de beurt zijn Tan B.B OH een Toordracht over
het B-terrein te houden*

2 juli 1965.



X'
A U R O R A

OCHTENDBESPREKING op maandag 5 Juli 1965. .
.S" ' • J -T*T-Tf - l- "T . . ^ ƒ

Aanwezig* H.BfB - H.KAff - TBC - B>B - HyC - H.IV- H»£ - R.SBP - H.EÉB
S ~S S S / .^ x^ ^

Afwezig i -M«* -̂  v x -^

H.B doet Mededelingen over de demonstraties in Amsterdam t «g* v* het bezoek
van Prinses Beatrix e* haar verloofde op 3-7-1965. De activiteiten kwamen
voornamelijk uit de Sj-hoek* Zij hadden weinig o» het lijf « hetgeen Ter*
•oedelijk «ede werd veroorzaakt door het grote aantal politieagenten dat
op de been was*

Wereld Jeugd Festival-

H. SBC vestigt de aandacht op een bericht in De Waarheid van 2 juli, waar,
mogelijk ongewild, de cowsranistische aap uit de BOUW koot kijken terzake de
organisatie achter het W.J.F..
TPC acht het de moeit* waard deze duidelijke illustratie van hoe deze zaak
werkelijk in elkaar Bit, bijvoorbeeld bij O* fc W. onder de aandacht te bren-
gen, temeer daar de "onthulling" uit eoHsnnistische bron komt.

Qesprek over de sollicitant* di0 vrijdag j.l» ter sprake Is gekomen. Men acht
haar beslist bruikbaar voor de Dienst, bijvoorbeeld o» na een E IX- en B XIII*
stage opgeleid te worden voor runner. Hoewel men nog geen duidelijk beeld
heeft van de mogelijkheden van plaatsing, acht men het Beker de moeite waard
d*ee geschikt lijkende candidate aan t* n*m*n, temeer daar eij haar diensten
eelf heeft aangeboden. H.KAZ dringt nogmaals op spoedige behandeling aan.

H.BVD leest enkele passages voor uit een artikel ia Time over "remote con-
trol hypnosis1*. Bij proeven met hypnose via de T.V. schijnt men positieve
resultaten te hebben geboekt. Q*&i*n deze mogelijkheden eegt het artikel
dat het noodzakelijk cal sijn alle personen die toegang hebben tot public
broadcasting, nauwkeurig onder de loupe te nemen.
Qesprek over de stand van zaken in de Nederlandse omroepwereld.

TPC zal zijn rapport over zijn gesprekken in Washington t*r persoonlijk*
kennisneming aan de afdelingshoofden zenden en hij verzoekt hen daarop aan
te willen geven welke passages of onderwerpen zij onder de aandacht van hun
Bedewerkers gebracht wensen te zien.



ATOOBA

OCHIEHDBESPREKIRQ OP woensdag 7 Juli 1965

deaprek over vi0uBbeleid« waarin sowel Justitie als Buitenlandse Zaken het
laatste woord kunnen laten gelden, doch waarbij het Buitenlandse Zaken*
beleid wellicht wat zwaarder weegt»

8-7-1965-



OCHTENDBESPHEK[HO op Maandag 12 Juli 1965

Aanwezig! H*B¥p -

Afwezig i TPC - H

. Ê  - af-

Gesprek orer de methoden

Gesprek over de
verbeterd is* aede door
rissen* De rayon-chefs
beide onderdelen van het

AURORA

van werving en screening van buitenlandse arbeiders*

Spoorweg recherchet waar de onderlinge verhouding aanzienlijk
et invoeren van een nieuwe gezagslijn en staffunctiona-

sltaan nu rechtstreeks onder de chef Spoorwegrecherche voox
werk»

15.7.1965.



OCHTEHDBESPREKPn op wo>n«<Ug Ifr juli 1965

Aanw«*igt
Afw*cig i TPC - H,

- HxB - OB - Wi' - B« - HX*£B

15-7-1965.



AURORA

OCHTEÜDBESl HEKIHO OP vr 1.1 dag 16 Juli 1965

, fr, > j / * *
Aanvexigt JWSTO - H^lCAjï - 8̂ - WB - B<ï - IUKEB

' ' 'Afwezig »

H.BVD doetverslag vaa »lja gesprek aet aiaister Saakalden, waarin de direrse
facetten van het vraagstuk bescherming ran de burger aan de orde zijn geveest.
Een positief gesprek, waarin de sinister duidelijk blijk gaf onee belangen te
siea*



OCHTKNDBESPBEICtRQ op Maandag 19 iuli 1965»

Aanwe&igi

Afwezig i TO"-

- IUB - Of - DJflÉ * Pfl.B - H.K2B

f

H»BVD deelt »ede *a aToinda (19 juli) de alBlatera Cala, Smallenbroek en
Samfcalden te Ter««0hten. Ala eerate punt staat de wettelijke regeling Tan het
tele f oongehela op het ptrograaa* Verder koat de beachemlng Tan de "priTacy" aa
de orde. Wij zullen aandringen op het achterwege laten Tan een atrafbepaling»

20 juli 1965.



AÜHORA

op woanadait 21 Juli 196?

Aanwezig! ^JKBVD - B^XAZ - 1U« -^pB • DJRB -FB« -

Afwezig t TPC - HySBP ^

Naar aanleiding ran da notulen Tan da ocntendbeaprekiag dd* 19 Juli 19&5
•eert CB of het inderdaad da bedoeling ia dat de Cubaanse Baken slechte geduren-
de >ea Baanden bij SBP zullen blijren. R. BVD antwoordt dat da termijn Tan ses aaa
maanden indertijd ia genoemd* Da Cubanen Tomen thans aan oneigenlijke belasting
Tan SBP. Ma terugkeer Tan TPC en H» SBP Tan Ter lof , cal op dit onderwerp worden
teruggekomen*

H. BVD geeft een orersieht Tan hetgaan door ham op 19 juli 19&5
Cala, Smallenbroek en Samkalden werd besproken • Verslag Tolgt.

&• Minister a

21-7-1965.



K
AURORA

OCHTKNDBESPREKIHQ OP vrijdag 23 Juli 1965

Aan«e>igs

Afwezig *

Gesprek over de nog altijd Teel roorkoaende "sleutelovertredingen"*
H.KAZ merkt op, dat voorkomen dient te «orden dat Toor dit soort overtre-
dingen het departement zal moeten «orden ingeschakeld voor het opleggen
van disciplinaire straffen*

35-7-1965.



AURORA "
•BBBBS

OCHTBHDBBSPRgKIHS op Mandag 26 juli 1965

Afweaig
Aanwezig: H^BVD - J£*£AZ - H/B -yCB - HX» - E^E - H.KBB

: Wtf^- X ^

.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 Juli 1965

^BVD - ByötZ -̂ Ĥ B - OB - R^- H^E - H^EB

^

Aanwezig! ̂ BVD -

Afwezig l TO^- HySBP

29 joli 1965.



AURORAmmmmmm- \Q op vrijdag 30 iali 1965

Aanvexigt JJ/rfTO . ^XAZ - B<B -CA- H/D - B^E - H^UB

Afwezig : TOC -

R.BVD doet enige Mededelingen over de begroting r*n de Dienst* l

30 juli 1965.



K
A U R O R A

OCHTËNDBE3PREKING op Maandag 2 «mstus 196S.

- ftXf • B<if - Hy/- H.JHÏB

Afwezig s

2 augustus 1963.



A U R O R A
«BttSB«9Ss:S8M

OCHTENDBESPREKING op wo«n«dag 4 auguatua 1965.

Aanwezigt

Afwezig

j ttsvvv * JPC ̂  H/B - ff£c - Jkö * EX* - Jk^ÉB

t H.|EU - H^^V

4 augustus 1965*



A U R O R A

OCHTENDBE3PRHCING op vrijdag 6 augustus 1968.

Aanwezig: TPC * «T • Ikff- ILfD - H>fc^- H.
/ _X r <> xVX ' /

Afwezig t HjBVD * H.EAZ - /

TPC doolt Modo dat door twoo anbtenaroaoon (op a.o»)» rocpoetlorolijk werk*
saam bij C on B, dr l o weken verlof "buiten bezwaar" word gewaagd roor een
extra vakantie. Toon sij Ternanen dat aan arbeidacontractanten oen derge-
lijk verlof niot kan worden verleend, vroegen sij ontslag net gelijktijdig
ver&oek tot wederaanstelling na drie weken» H.B en CB nijn biemede aeeoord
gegaan* TPC acht dit oebtor geen jnist beleid* Do krappe personeelsbezetting-
waarover steeds geklaagd wordt - laat dit soort extra vakanties na eenmaal
niet toe. Bij verzoekt de afdelingshoofden in soortgelijke gevallen geen
toezeggingen tot wederaanstelling neer te doen. Bij oen beroep op het thans
spelende geval dient geantwoord te worden dat de toezegging tot wederaan-
stelling op oen vergissing berustte.

6 augustus 1965*



A U R O R A

OCBTENPBESPREKIMfl op naandag 9 augustus 1963*

Aanwezig!

Afwezig t

- H. - H.
f

Verlof buiten bewaar (notalen <U8)«

H.B nerkt op dat in deze kwestie door PZ de indruk is gewekt dat een der-
gelijke oplossing neer wordt toegepast. Zijn overweging voor een fiat va*
dat betrokkenet die er financieel goed voorstaat elders ook aan de slag sou
konen, so deee technische Mogelijkheid er niet geweest non sljn* Bovendien
was de voorgenonen verlofperiode - eind augustus/begin septenber * voor
het werk in de afdeling geen bezwaar* Toen R.B bleek dat PZ/t tegen het ver»
zoek van CB geen beswaren had. heeft hij ook toesteming gegeven*
PZ/K neende dat een aecoord net het ingediende verzoek technisch Hogelijk
was, waarop H.B en CB hun toesteaning hebben gegeven* Bet blijkt na evenwel
dat H.PZ dit, terecht, als een beleidskwestie ziet en naar het oordeel ran
de Dienstleiding noot en soortgelijke verzoeken worden afgewezen* Het in de
toekonst eventueel verwijzen naar dit geval als precedent kan worden afge-
daan net de nededeling dat deze eentalige toestenaing op een nisverstand
berustte*
Gesprek over deze "indisciplinaire" nentaliteit, die door de huidige con-
junctuur en de in het bedrijfsleven toegepaste soepelheid terzake in de
hand wordt gewerkt*
TPC is van nening dat PZ op dit punt geen duimbreed zal nogen toegeven*

9 augustus 1965.



A U R O R A
• ••«•«MSBS

OCHTENPBgSPREiCIHG op woensdag 11 augustus

Aanwezig: / - Hxi> •' - H.KUr

CPH-aendtiJd

R.B zal Bet IRC spreken over het opneaea ran de CPX*radio*uitzendiagen.
Afhankelijk van de tekst zullen, de uitwerkrapportea bij BCP werden bewaard.

11 augustus 196S.



OCIITSNDBS.iPrCKIKG op vrijdag 13 augustus 1965.

Aanwezig: II.3VD - TPC - II.B - II.C - H.D - H.E - II.SBP - II.KEB

afwezig : H.KAZ

Goen bijzonderheden.



A U R O R A

OCHTENDBESPREKING op Maandag 19 augustus 1968.

Aanvezigs
Afwezig

s B^Z - IPtS'- H.B - l/.C .Jklf- Jk* -
t H.ptf' /

B.SBP bespreekt het a.a. VW-eengres (najaar T65) en de eigen atellingnam
tran Deze zal noch de Raseen noch de Chinezen zeer vefeerallig zijn*

17 augiwtua 1965*



OCBTglfDBESPREKING op woensdag 18-8-1963.

Aanvezigs BJ^ST - TP<f- B.̂  - IKP - IWf - H.K - HJE^B

Afwezig t ' '

K IX-enoa«te.

Op verzoek van TPC ge«ft B.C d* eiadindruk weer van «en enquête bij £ IX,
terzake de houding van het publiek t.o.r. de BVD. (Uiteraard kont E IX
ala regel slechts ia contact »et oon naar algeaene naatstaven al» gezags*
getrouw te besteapelen doorsnee*)
De E IX-aabtenaren si ja tmaniea van oordeel dat de houding van het publiek
roei geaakkelijker en aanvaardender is dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden.
Bet aeor openlijk ala BVD*aabtenaar optreden geeft duidelijk eoa betere res-
ponse dan de vroeger gehanteerde * raak nogal vage - cover-verhalen*
Hetzelfde kan volgen* B. S gronoo aodo gezegd «orden in do E XIII-nectorv
o.*» bij het Boeken naar steuaadressen.
Non hoeft neer begrip voor do noodzaak van een dienst al» de BVD en accep-
teert daarbij dat vij do hulp van do burger nodig hebben. Legitiaatiebewijsen
worden zelden gevraagd*
De toegang tot officiële instantie» levert al» regel ook geen aoeilijkhedoa
op (bijvoorbeeld bevolkingsregister»).

Pa-advortentio».

Bot gunstige resultaat van d» onlangs gehouden E IX-enquête i» voor H.KAZ
aanleiding de aandacht van do vergadering te vragen voor het idee oa open-
lijk als BVD advertenties te plaatsen eventueel voor speciale groepen( b.v*
voor de verving van acadeaici. Tot na toe l» steeds een afwijzend standpunt
terzake ingeaoaen, waarbij verschillende aotievon oen rol hebben gespeeld.
Misschien BOU eens een proef kannen worden genoaen aet de werving van aca-
doaiei. Bet is dringend noodzakelijk dat nu reeds ao lange tijd geen acade-
aici via do gebruikelijke kanalen konden worden geworven, naar een andere
werkaetaod* wordt ongezien.
TPC is van aening dat hot wellicht geen kwaad zal kunnen in deze sector op
deze vij M eens wat ervaring op te doen, daar dit soort aensen in het alge-
neen niet zo geaakkelijk de eigen reputatie in de schaal zal leggen, door
zich nalaf ide al» sollicitant aan te dienen.
B.KA2 illustreert het ontaoedigende trervlngsverloop in het algeaeen, dus niet
alleen t.a.v. acadeaici, aan de hand van ei j feraa ter laai t eoa groep solli-
citanten van WO leverde 5 nieuwe aedeverfcera ep{ van een tweede groep van
190 werd tenslotte l sollicitant aangenoaen.
Besloten wordt dose zaak na terugkoast van B.BVD. die terzake het afwijzend
standpsnt huldigt, nog eens aan diens oordooi, voor te loggen, rekening hou-
dende net de resultaten van de E IX-enquoto.



A U R O R A

OCBTENDBESPREKISG op vrijdag 20 augustus 1965* /

Aanweaigt BdfAZ^- JPtf- Ejf- B.p<. H^ö - ttrf - B.J*T< R.JBBB

.WIDAfwealg l H —'

Vrij lederland - M.tt.C. » M.B.B.S.

TPC gaat ultreerlg ia op het Taaija ia eea artikel raa
inzake de faailleband tuaaea de voorzitter raa de N.B.B.S* ea H.BVD, e.e*a.
ia eea rerslag over het bezoek van eea groep Raaaen. Teveaa bespreekt TPC
de reactie hierop raa (N.R.C.) ia "Dezer Dagea" ia de rora Tan eea
prekerig «takje» ; keert aich ia deze Biet
tegea de BVD, doch vel tegea de a* i* lioaa» Banier Tan werken.
Bij de overwegingen of wij wel of aiet zouden Boeten reagerea ia Bede ge*
dacht aan het feit dat H.BYD, die aoaenteel onbereikbaar ia, peraooalijk
ia aangevallen, alaaede aaa de te rerwaehten eoaaeatarea ia diverae atudea-
tenbladen bij het begin vaa het nieuwe atndiejaar (aepteaber).
De heer " ia aet eea aede-bestnurslid eigener beweging bij TPC
gekoaea OB e.e«a* te overleggen. TPC heeft daarbij o.a. geateld dat voor de
dienst ala zodanig een reactie ia eerate instantie niet nodig lijkt, doch
dat de heer . wellicht OB persoonlijke aotieven dan wel oa N.B.B.S.-
redenen zon willen reagerea*
De zegaaan van blijkt aoaenteel ia Griekenland te vertoeven.
Bovendien heeft i diverae gegevena van deae aegaaan gekregen,
na afloop van een nogal ruaoerig en alcoholiatiach feeatavondje, dus wat
er precies gezegd ia aal wel niet aeer gereeonatrueerd kunnen worden*
De heer aal aader overwegen wat hij ia deae aal onderneaea»

H.KAZ deelt Bede dat gisteren ia nagegaan of wij eind 1946 het vereiste
personeelsbestand van 633 zullen kunnen halea* De algeaene indruk ia dat dit
getal bereikbaar is, waarbij evenwel aiet ia beschouwing zijn genoaen de
noodzakelijk geachte nieuwe JWa (circa 3), behoeften bij de aechanische
adainiatratie ea ia de hoek tolkea/vertalera ea aogelijk te verwachten •
nu nog aiet te voorziene - wenaen ia de nieuwe afdeliag T.D..
Hij dringt daaroa aaa oa blijvend aandacht te beatedea aaa bezuiniginga-
aogelijkhedea ook die welke aiet direct ia het oog aullea springen.

20 augustus 1965*



OCHTEMDBESPRgKINO op «aandag 23 «ugq»tiM 1965

Aanvasigl

Afw*>iS t

24̂ -8-1965.



AC tui A

o?» yoensdag 25 augustus 19GS

TPC loest het artikel voor in ds N. '.3. van 23 augustue inzake de categorische
ontkenning van de heer over telefoonverkeer net K.BVB, zoals ge-
si~aaleörd door en becom tentariecrd door .
Dit stukje in de rU''..C„ plaatst beider berichtjeving zeer duidelijk in de
"af door aij-deur" categorie en do' voortborduuruogelijkheid op dit onderwerp
wordt grotendeels teniet -jodaan.



- 2 -

Indeling vacantieperioden

XPC vraagt, gelijk hij vorig jaar ook eens heeft gedaan, aandacht voor het
tijdig vastleggen van de vacantieperiodmvan afdelingshoofden en hun plaats-
vervangers, alsmede van die ambtenaren die naar buiten (bijvoorbeeld
Commissie Personenverkeer) voor e.lkaar kunnen waarnemen.
Hij heeft namelijk deze week zowel bij B als bij C moeten constateren dat
diverse ambtenaren gelijktijdig met hun normale vervangers afwezig zijn.
De huidige langere vacantieperioden maken het voorkomen van dubbeling in de
schoolvacantiespiek moeilijker dan vroeger, doch TPC is van mening dat het
werkelijk vroegtijdig in gezamenlijk overleg vastleggen van de vacanties een
beter rendement zal geven dan nu het geval lijkt.

25-3-1965.



OCHIgNDBSSPRBKIHG OP TriJdag 27.8-1963

t j aaciz . TPC - BcXl eX- p& - 5** - ••
Afwezig * H.BJJP ' ' ƒ / S

BCP signaleert in "Recht roor Allen" de oprichting Tan een solidariteiti
coaitê ten behoere Tan Portngeae en Spaanse politieke gevangenen»

Tan de PSP i« een der Coaita -leden*

Wapensmokkel door de lucht

H.SBP Testigt de aandacht op eau interriev In Bet Parool Tan «et
een Canadese piloot OTer de reeente vapensaokkel Tia Schiphol* Hierin wordt
duidelijk geïmpliceerd dat e.e»a. net nedeweten Tan diTerae Teiligheidsdiensten*
o*a* de B«V.B,t is geschied*

RATIO

TPC deelt nedet dat Tan het Maandblad Ratio telefonisch contact heeft
geeocht inzake een door hes te schrijTen artikel OTer de BVD*
TPC leest de tekst voor Tan het aan Tia E IX*»T te geTen antwoord* t.w*
dat wij op dit Terzoek niet kunnen ingaan*

Motulen

H.KAZ deelt aedef dat de heer in »ijn nieuwe Kabinetsfunctie «et
ingang Tan l septenber de Aurora«notulen zal gaan verzorgen* Bij afwezigheid
zal hij door BOS worden vervangen.



AURORA

OCHTËNDBESPREKING op Mandag 30-8*1965

w» •» / l / / /***""..<

Aanwezigt H*£A£ - TPp/l B/- B.C - H.D - PH/E . H.SBP - H.KCB - KA/vD

Afwezig l E.ttnf ^ / / ' ' f f

Pe wetgeving op de prive-sfeer.

TPC bespreekt enkele aspecten van de problemen rondo* de wetgering op de
bescherming ran de privé sfeer* Bij sijn gesprek »et de adviseur
van Minister Saakalden. bleek dese verbaasd over de scrupules die wij in ons
werk toepassen. flS^heeft in de pers gelesen dat de bekende Engelse jurist

in een BBC*uitcending gesproken heeft over een dergelijke wetge-
ving in Engeland, waarbij dese bekend naakte dat een desbetreffend wetsont-
werp sinds 1961 hangende is, daar «en niet tot een definitief concept schijnt
te kunnen konen. schijnt in dit BBC progranaa een oplossing te
hebben gegeven o» uit dese inpasae te konen.

Hij verzoekt de aanwezigen persberichten over dit onderwerp onder de aandacht
van de Dienstleiding te willen brengen*
Op een vraag van H.C zegt TPC dat het accent van onze activiteiten in deze
niet seer ligt op de vraag of het buitenlanders of Nederlanders betreft,
doch op de onmiddellijke bedreiging van de veiligheid van de Staat*

31-8-1965.



AURORA

QCRTENDBESPRËKING op woensdag l «epteaber 1965

Aanwezig: IUC4Z - TOC - fflr - H^ -

Afwezig « H.fflrtT <
7

- H.Sl - H .yt

Correctie verslag bespreking 3O»8-1963
Op rersoek TPC wordt in het gedeelte handelend over "de weigering op de prirft
sf«er" in de asin "Hij heeft in de pers geleeen11 enz, het woord "hij" rervan*
gen door TPC.

1-9-1965.



OCRTENDBESPREKING op vrijdag 3 september 1965

Aanwezig: H^JrfZ - TRC - B/- Hy -̂ H/Ö - H.> - H.SJlK- H.
X/ X i/ X*""̂Afwezig t H. BV / ' / S / ' /

Badiouitgendingjen CPM.

BV doet «ededelingt dat eerste nitaending hedenavond (18*20 - 18*30 uur)
eal plaatsvinden*
TPC vraagt of wij dese uitsendingen vastleggen, hetgeen door H.E wordt be-
vestigd. Dit geschiedt door de «org van IRC, EJ/TO ook voor t*v.-uitzendingen
tot nader order.

Oriêntatiebezeeken Claus ven JtnsberK.

TPC vraagt aandacht voor deze bezoeken, die eerstdaags sullen aanvangen.
Niet uitgesloten sag worden geaeht dat storingsaeties t.a.v* des« bejupken
worden ondernomen uit de hoeken van fervente oud-verzetstrijdera, linkse
groepen als bijv. de S.J. en provo-jeugd.

3-9*1965.



OCHTENDBËSPREKING op Mandag 6 aaptanbar 1965

Aanvoelgt H»

Af woei g : .*-—.
- H.KA^ - J?é- B/- H.j/'- HjXl H^E - H.SBr'- H JÈÓB - KA/rO

Radio-uttaanding CPH «**•****
BV daalt mada, dat inhoud aarata vitxanding (Trijdag 3 aaptaabar 1965
Tan 18*20 - 18.30 uur) naarkvaa op aan gaaprak tuaaan aan aan an aan
Trouw (niat galdantifieeard) oTar da plaata ran da CPN in da Nadarlaadaa
aaaanlaTing*
llat waa aan wainig geharnaat batoog, dat wat nat aandaad« Niaachian
haaft aan aan CPM-zijda aan wat zaehta praaaatatia gevild.

Vradaakorpa

H. BVD Taatigt da aandacht op aan artikal Tan Joop Tan Tija in
Vrij Nadarland (ran 27-8-19«5) oatraat Tarwikkalingan bij nat Neder-
landse Vradaakorpa»

7-9-1963.



AURORA

OCHTENDBESPREKING OP woensdag 8 september 1965

:

lanwezigl H*JP/D -

Ifwezig t ——

- Wf.- *J& - H./ - H l̂ H.Sflp' - H^tfffl - KA/vD
/

Soekaraq naar Mexico»

H.SHP vijst ap een ANP»berieht ran hedenmorgen* dat in Surinane in verband
•et de voorbereidingen van desa reis ap het vliegveld Zanderije een Indo*
nesische brigade>generaal is aangekomen*

acadaaici»

H.KAZ heeft aver da •ogalijkheden in dese sector gesprekken gevoerd net
enige hoogleraren van de T*U* (t«w. , vooraalig directeur RPD,
(psychologie) - (bestuurskunde) - (politicologie))*
Vooral het gesprek «et prof* was van waarde. Prof* ziet
beperkte wervlngsaéfelijkheden voor onse Dienst in de kring van pas afge-
studeerden an candidatan* Hij Meent, dat so wij hiertoe overgaan een ge*
degen voorbereiding nodig is* Hij daad da voorzichtige suggestie eens
een groepje studenten, die hun candidaatsexasten behaald hebben in ons ga*
bouw iets te vertallen over taak en functie van de Dienst, eventueel aan
de hand van aan fictieve case~story*
H.KAZ stalt zich voor over een an ander nog eens te spreken nat

van de afdeling Opleiding en Voming van OPZ.
H* BVD wil over de Baak aan nader intern beraad houden.



OCHTiiNDiiaSP i.".KTNG op vrijdag 10 september 1965

Aanwezig: H.Uytf - H.K
•**' S

Afwezig :

- W/- IL̂ - H./-

'

- 11.1̂ 40 -

Reis Soekarno

werd bericht ontvangen, dat Soekarno op heenreis
naar Mexico, Suriname en terug de Nederlandse Antillen wilde aandoen. De
reis is inmiddels in verband met het conflict India - Pakistan tot nader
order uitgestelde.
H.BVD acht het niet onmogelijk, dat nu zal worden gepoogd de reis te doen
samenvallen met het bezoek van het Koninklijk Paar aan de West.



Functie coördinator

Steeds duidelijker blijkt dat de huidige coördinator zich actiever op-
stelt dan zijn voorganger. Admiraal onderhoudt ook contacten met
hoofden van liaison-missies*
Volgt een discussie over de vraag welke consequenties dit voor onze
positie kan hebben*

8. Onderhoud H3BVD «et Secretaris-Generaal

In verband met dit gesprek, dat maandag 13 september 1965 zal plaats
vinden, verzoekt H,BVD de aanwezigen punten die zij eventueel daarvoor
hebben tijdig bij hem voor te brengen»

10-9-1965,



s.

OCHTSNDBESPREKING op maandag 13 september 1965

H.B

Aanwezig: Fl.BVJT - H

Afwezig : — <̂ -

andag 13 september 1965 •

- Bjf̂ - iyi - iyK- R/E - u.yf - Ü.KW - KA/V.D

Landelijk Comité van Oud Verzetsstrijders

N. a. v. dagrapport afd. B d. d. 10-9-*65 vraagt TPC nadere inlichtingen
hierover. Volledige samenstelling comité is ons nog niet bekendo

14 september 1965.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op 15-9-1965

- H.KAX- TPp - B/-^JKC - H^B - - H,SB^- HJtfcB

H*KAZ doet mededeling ran resultaat van onlangs geplaatste adrerteh»
tie roor jonge intelligente «edewerkers, t«tr« 65 brierea. Dit is be-
langrijk ainder dan die van rorige, waarop respeetierelijk 150 en
300 reacties binnenkwamen. Hogelijk houdt dit rerband net omstandig»
held dat in thans geplaatste annonce elke rerwijging naar een or«r-
heidsinstantie werd Termeden*
Over 14 dagen aal een advertentie roor academici worden geplaatst,
waarin voor het eerst de Dienst als steller zal worden vermeld»

16-9*1965.



AU J - JA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 17 september 1965

Aanwezig: H^W) - H^JO, - TJ>6 - Bf - IJ/6 - H.X-AHB - H.

Afwezig : ÏUJ^B - KA/«

KA/vD is naar de Officier van Justitie in Amsterdam in verband met diena
vraag of de zogenaamde koffermoord mogelijk een politieke achtergrond
heeft.
BV heeft van een Amsterdamse commissaris vernomen, dat het z.i. een
"warme buurf'-beroving is, waarbij de klap te hard zou zijn aangekomen.

17-9-1965,



AURORA

OCHTENDDSSPHEKING op maandag 20 september 1965.

- \\.Sto? - H.pÉB -Aanwezig: H^JHTl) - H.£*£"- T/C - H^ - ÜJÓ - ÜJD -
KA/ / / / /

Afwezig : «—

Landelijk Comité vanJ)ud-Verzetsstrijders

H.BVD vestigt er de aandacht op dat in de T.V.-rubriek "Achter het nieuws"
op 18 spptember 1965 Mevrouw van dit Comité werd geïnterviewd.
Met grote terughoudendheid sprak zij over degenen die de actie van het
Comité ondersteunen, hetgeen door de interviewer als weinig democratisch
werd aangemerkt. Er komt nu een comité van aanbeveling waarvan de namen
zullen worden gepubliceerd. Als motief voor de anonieme presentatie van
het geheel'werd opgegeven dat het Hof druk zou uitoefenen t.a.v. deelnemers
aan de actie om daarvan af te zien.

21 september 1965e



AURORA

OCHTENDBKSPKEKING op woensdag 22̂  september 1965

' ' M,Aanwezig: \\jVfJO - H.KAZ'- TB<f - HJ& - HJ^~ H^fT- AWÏ'- H.Sjff - H.̂ B - KA/v

Acties contra goedkeuringswet

Ho BVD heeft met de Minister President de afspraak gemaakt, dat informaties
hierover worden geleid naar de heer van het Kabinet van de
Minister President.

\s

Op instigatie van H.C zal door KA/vD worden nagegaan welke bij KO aanwe-
zige films geschikt kunnen worden geacht voor publieke vertoning en hoe
het met de auteursrechten van deze films staat*

Gesprek met Minister

H.BVD deelt mede, dat dit nu bepaald is op 27 september 1965 te 16.00 uur.
Hij overweegt de Minister voor te stellen, zoals ten tijde van de ambts-
periode van Minister Beel gebruikelijk was, een maandelijkse ontmoeting
met de Dienst te hebben.



AURORA

OCHTËNDBESPR1SKING op vrijdag 24 september 1965

Aanwezig: H.BJW - H.Któ -
Afwezig : -«« f

- IL/6 - V/E - H.SW» - H.KBé - K.A//Ü
/ ' / / S

24 september 1965.



AUHOHA

OCHTtJNOflaSPRÜKING op woensdag 29 september 1965

KA/vS

Lek b i.̂  Noorse HlD

Besproken wordt de publicaties in de Telegraaf van 29 september 1965 be-
treffende de arrestatie van de 52-jarige secretaresse
van Kol. , hoofd van de Noorse Militaire Inlichtingen-
dienst. Zij heeft o.n. Nato-geheimen aan de Russen uitgeleverd. Van
1956 - 1959 is zij als secretaresse op de Noorse Ambassade in Moskou
werkzaam geweest.

30 september 1965,


