AURORA
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OCHTENDBESPataCING op vrijdag l~aprïl
Aanwezig: IUJWD - ï£c - HJT'- ft^C _ H.I^- H-J^- H.^SBP - U.KEB - H.TD - KA/vD
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1-4-1966.

AURORA

OCHTENDBES P REKING op maandag 4 april 1966

Aanwezig: J^- HjX- jl^- ptf> -\y£ - H.TD - KA/vO
Afwezig : HVJJtfD - II.KAZ - H.^jjK - H.J^Bfl'

Provo-optreden
Volgens persberichten is het zaterdag 2 april in Amsterdam niet tot
ernstige ordeverstoringen gekomen. Een drietal jongelieden is in verband
met pamflettenverspreiding verdacht van opruiing aangehouden. Een vierde
jongeman wegens uitschelden van de politie. Zij zullen morgen, 5 april,
aan de OvJ worden voorgeleid.
Tijdens het weekeinde heeft <>'..'} nog contact gehad met Mr.
, die
hij bepaalde informaties kon doorgeven.

Ontvangstbewijzen geheime en zeer geheime stukken.
TPC deelt mede, dat hij H.ACD en BVA verzocht heeft een intern onderzoek
in te stellen naar de controle op de terugzending van ontvangstbewijzen
inzake deze stukken.

4 april

1966.

AURORA

OCHTËNDBESPR1SKING op woensdag 6 april 1966
Aanwezig: I{x«v1) -^^PC" - jtf6 - üf - \\J - H/fi - II. TD - KA/vD
Afwezig : II.KAZ -

'- H.SJJP'

Chinese toezichthouder (zie ook Aurora 30-3-1966)
TPC maakt melding van een bericht van het ANP vanmorgen in de radionieuwsuitzending betreffende het antwoord van Minister Samkalden op de
vragen van de heer
naar aanleiding van het vertrek van de Chinese
toezichthouder Huang. De teneur van dit bericht. was dat er geen druk op
Huang was uitgeoefend om Nederland te verlaten en dat van een ontvoering
geen sprake zou zijn.

6-4-1966.
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OCHTENDBESPKEKING op woensdag 13 april 1966
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Aanwezig: j#BVD -ftVB- I^t - Ifj^f - H.^BP - H.K£B - H-TD . KA/vD
Afwezig : ZSi - IL^

/

Steaafdruk
H.TD

--/—

tl.SBP «aakt nelding van een berichtje in De Volkskrant dd. 13-4-1966
(pag. S) ontrent het gebruik van een apparaat dat het stemgeluid kan vastleggen op soortgelijke wijze als dit met vingerafdrukken geschiedt. Bij
een rechtszitting in White Plains (staat New Tork) is een dergelijke sternafdruk als bewijsmateriaal gehanteerd. TPC verzoekt H.TD .zich hieromtrent
nader te willen oriënteren en toepassingsmogelijkheden voor de Dienst in
beschouwing te nemen.

13-4-1966.

AURORA
======
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OCHTENDBESPKISKING op vrijdag 15 april

1966

Aanwezig: H»al1> - T0€ - Jpjf - H^C - fytf - tt.&ÜP - H/KEB - H.TD - KA/vl>
Afwezig : H.KAZ -

HeelBUB-bi.1 eenkomst en
H„BVD is gisteren aanwezig geweest in de bijeenkonst van de weggaande groep
van districtscommandanten en conmiasarissen van politie en de opkomende
groep van hoofdinspecteurs van politie en toegevoegde officieren RP. De
eerste bijeenkomst was zeer geanimeerd. Er bestond grote belangstelling.
De heer
van CBR hield een verzorgde inleiding en toonde zich een
goede beantwoorder van vragen bij het debat. De tweede groep vond II.BVD
minder sprankelend.

15-4-1966.

OCHTËNDBESPKEKING op maandag 18 april 1966
/•
'

Aanwezig: j»»C - Hyfl - 8V - H«tf - H^T - H.KBB - H.TD - KA/vD,
Afwezig : H^BVD - H.KAZ - "
'

Heelaum-bij eenkomsten (zie ook Aurora dd* 15-4-1966)
Hl. E neldt dat tijdens de bijeenkomst van vrijdag 14 april 1966 door HIP
(l.D. Schiedam) het probleem van de checking van dienstplichtigen
aan de orde werd gesteld. Zonder bijval uit de vergadering te krijgen deed
deze HIP het voorstel deze checkingen in de toekomst door de BVD te doen
plaatsvinden. Hij bracht weinig gevoel op voor onze argumenten dat dit gezien
het grote getal naslagen (400,000) practisch onmogelijk en overigens ook niet
wenselijk is.
18-4-1966.

AU11ORA

OCHTËNDflËSPKEKING op woensdag 20 april 1966
Aanwezig: jfpe - H,fi - H.C - $*& - lUfi- - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.BVD - U.KAZ - ll^OP - H.KI5B

Kamerovertredingen,
TPC constateert aet vreugde dat de afd. C daarop met "O" overtredingen voorkomt, doch vraagt zich wel af of de kunstmatige wijze waarop deze vermelding
is bereikt, wel zinvol is. Net CVA werd al besproken dat de wijze van controle beter op een normale wijze kan plaatsvinden, omdat dan een reëler inzicht in de situatie wordt verkregen*

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 april 1966
Aanwezig: T£C-- H.B. - H.D - H.E ~ \\JpHf- H.TD Afwezig ï H„BV» - H.KAZ - H.C -

22 april 1966.

AURORA

OCirrENDBESPRttKING op maandag 25 april 1966
Aanwezig: TPj&< »UB - ».£ - H.D - H.E - H.1^1 H.TD - K^vD
i'k.BVir'- H.S£P~H.SHPAfwezig :
H^BVlT- H.KAZ -

«^

/

Functioneel leeftijdsontslag»
Over dit onderwerp heeft op vrijdag 22 april 1966 TPC een gesprek met
Mr.
van OPZ gehad. Het gesprek lag in de verkennende sfeer. Naar
a anleiding daarvan wordt ons een brief van OPZ toegezonden, waarin wordt gereageerd op een aantal punten in het door ons voorgelegde memorandum behandeld. Vaststaat dat de Dienst als zodanig in aanmerking komt voor het functioneel leeftijdsontslag. Na ontvangst van de brief van het Ministerie zal
het vraagstuk in de Commissie van Overleg aan de orde worden gesteld*
25-4-1966.

A U R O R A

SSSBSSSSBSB

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 27 april 1966
Aanwezig:
y*.DD - H.E - H.KBB - H.TD - KA/VD
Lg: TPC - H.B - Hx£ -v*.
Afwezig t 'H.BVD - H.KAZ - H.SBP

E IX-onderzoeken
H.E deelt mede dat het aantal spoedopdrachten aan £ IX zo groot wordt
dat het spoedkarakter daarvan geen effect meer kan hebben. Hij verzoekt
de betrokken afdelingshoofden hieraan aandacht te willen schenken»

28 april 19660

AURORA

OCHTBNDBESPREKINQ op vrijdag 29 april 1966
Aanwezig: TPC - H.B - CV - H. D - H. E - H.KEB - H.TD -KA^rÖ
KA
Afwezig : H^sfü - H.KAZ - H.SBP)

Affaire
TPC geeft een schets van het gebeuren op 2? april in de Tweede Kamer, naar
aanleiding van de brief van de Minister over deze zaak aan de Voorzitter, die
op verzoek van de heer
was aangehouden. De heer
raakte na een
rustige start in een wat opgewonden stemming, waarbij hij o„m. bezwaren naar
voren bracht tegen het telefoonafluisteren door de BVD en verwees naar BVDrapporten die z.i« veel te ver gingen, die hij wel eens ter inzage had gehad
bij naturalisatie-aangelegenheden.

Het optreden van de heer
is uitgemond in een motie, waarin de Minister
werd verzacht openlijke uitingen van protest en extremistisch geheten inzichten
hun vrije loop te laten hebben en voor zover deze de openbare orde dreigen te
verstoren deze onder de normale verrichtingen van de daarvoor geëigende organen
van politie te laten vallen. Voorts om de taak en het werk van de BVD uitsluitend
te beperken tot de gevaren die de veiligheid van de Staat en van de vrijheid en
van de democratie wezenlijk bedreigen* Deze motie werd met alleen stemmen van
de PvdA en de PSP voor verworpen.
Er ontstaat een algemene discussie, waarbij o.m. de volgende punten naar voren
komen:
a. De zaak
is kennelijk voor 'de PvdA-fractie aanleiding geweest
om zich tegen Minister Smallenbroek te keren. Verondersteld mag worden dat
veel meer dan de BVD hier de kwestie van de verhouding van de Minister tot
o.m. de burgemeester van Amsterdam i.v.m. het politie-optreden een rol
speelt;
b. Zonder twijfel is hierbij ook de nederlaag van de PvdA bij de Staten-verkiezingen van invloed geweest en werpen de Gemeenteraadsverkiezingen hun schaduw vooruitf
c. Het zou te betreuren zijn als de BVD inzet werd van de politieke strijd. TPC
meent dat in een rustige sfeer in de eerstvolgende zitting van de Kamercommissie aan deze kwestie aandacht zal moeten worden geschonken. TPC kreeg de
indruk tijdens de zitting dat de heer
niet voor het indienen van
de motie was, maar dat hij deze kennelijk niet heeft kunnen tegenhouden}
d. De rapportage van B over wat wij de delicate sector kunnen noemen dient, naar
de mening van TPC, nu de directe aanleiding: het huwelijk is weggevallen,
sterk te worden beperkt}
e. Het lijkt gewenst intern na terugkomst van H.BVD overleg te plegen welke
positie wij het beste kunnen kiezen. Het zou te betreuren zijn als binnen het
kader van de PvdA verkeerde visies over de Dienst zouden bestaan of zouden
voortleven.
29-4-1966.

AURORA

OCHTENDBESPREKING OP «aandag 2 «ei 1966
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Aanwezig: H.BVD - TPC - H.B - H.C - II.D - H.E - H.KËB - H.TD - K)
Afwezig : H.KAZ - H.SBP

2 «ei 1966<
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AURORA

OCKTENDBESPKIiKING op woensdag 4 mei 1966
-'
'
Aanwezig: H.BVD - TPC - H.B - CjW'- II.O - \\.W- H.KEB - H.TD Afwezig : H.KAZ -'l

4-5-1966.
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AlWORA

OCHTENDBS5PREKING OP vrijdag 6 mei 1966
Aanwezig: Hj^wT-^xT- H.X- H.C - H.D - 1I,*T- H.KEB - H.TD Afwezig : H.KAZ - H.SBP*

Geheime fondsen.
Naar aanleiding van het ter beschikking komen van het overzicht van het
eerste kwartaal, verzoekt TPC aan H.B, H.C, H.E en H.TD aanwezig te willen zijn op een bespreking hierover die op 13 mei na de Aurora-bijeenkomst zal worden gehouden.
H.FID is ingelicht.

6-5-1966.

AUWKA

OCIITËNPBESPKEKING op woensdag 11 mei

1966.

.

Aanwezig: H.B¥l> -^J!PC - H.X- HyE'- H.D - H.E - HytfEB - U » TD
Afwezig : ÏUKAZ -

Geheime fondsen (zie Aurora-verslag van 6-5-1966)
TPC deelt mede, dat de op 13 mei te houden bespreking uitgesteld wordt
tot 20 nel na de Aurora-bijeenkomst.

Bijeenkomst II.BVD met P.G. Arnhem en CdK's Gelderland en Overijssel.
H*BVD doet enige mededelingen over het besprokene op deze op 10 mei te
Arnhem gehouden bijeenkomst.

Provo-acties.
H.B brengt het politie-optreden tegen de provo's - o.a. in Amsterdam ter sprake. Oe politie weet, of kan weten, dat de provo's geweldloos willen
demonstreren, maar treedt toch vrij hardhandig op.
TPC vraagt zich af of wij wel goed hebben gedaan met onze rapportage.
Algemeen is men van oordeel dat het politie-optreden tegen de provo's niet
adequaat is.

AURORA

OCHTENDBESPREKING OP vrijdag 13 mei 1966
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P.G.-vergadering.
In deze gisteren gehouden vergadering werd belangstelling aan de dag gelegd
voor de Berlijnse bijeenkomsten van katholieken; voor de Praagse Vredesconferenties, en voor het Trotzkisme..Dit laatste kwam op naar aanleiding van
de figuur van ~_
bij Vrij Nederland en de wijse waarop
.... '
het hoofdredacteurschap van dit blad voert.
H.BVD verzoekt H.B over deze onderwerpen t.b.v. de P.G.'s summiere overzichten te doen samenstellen*
Verder is aan de orde gekomen het vraagstuk van de provo's en de wijze van
politie-optreden daartegen. H.BVD heeft als zijn- mening te kennen gegeven*
dat de politie onvoldoende mogelijkheden bezit om haar beleid terzake te
doen steunen op beschouwingen, zoals die bijvoorbeeld in onze Dienst op
het terrein van het politiek extremisme worden opgesteld.

H.BVD had dit onderwerp met de hoofdcommissarissen van politie willen bespreken t.g.v» een ontmoeting met deze autoriteiten, maar deze zal eerst in
het najaar kunnen plaatsvinden. H.BVD heeft voorts te kennen gegeven niet de
indruk te hebben dat de berichten van de Dienst over provo-activiteiten van
invloed zijn geweest op het door de politie gevoerde beleid. Met name denkt
hij hierbij aan berichten die op geweldloze actie duidden* In verband hiermede verzoekt H*BVD aan H*B in onze rapportage na te gaan, welke berichten
hiervoor illustratief kunnen zijn»

Verjaardagen»
Aangezien in de Dienst t.a.v» het vrijgeven op verjaardagen een ongelijk be-r
leid werd gevoerd, heeft TPC ondershands bij het departement nagevraagd wat ,
men daar doet. Het bleek ongeschreven regel te zijn, dat de middag van de
dag waarop de verjaardag valt, vrijaf wordt gegeven. Deze regel zal ook voor
de Dienst worden gevolgd, Aangezien regeling per circulaire niet aangewezen ,
lijkt, verzoekt TPC de afdelingshoofden dit mondeling door te geven».
•

Maandoverzicht.
Van de S.G.
vernam H.BVD, dat Minister Vrolijk (R.C.M.) naar
'
aanleiding van NO februari 1966, hoofdstuk II, een opmerking heeft gemaakt,
dat hij de rapportage niet altijd voldoende objectief'vond. B.BVD meent dat
wij t.z.t. maar eens een gesprek met Minister Vrolijk moeten arrangeren.

13-5-1966,

AUKORA
======

OCHTENDBESPHËKING op maandag 16 mei 1966.
.
Aanwezig: H.ftVD «v^C - H.B - ^K - DBD'- H^ - IKSBP - U.JtEB - TDA
Afwezig : H.KAZ - KA/^D
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Kamerovertredingen
TPC constateert dat in april 196G het aantal geconstateerde overtredingen
tot zeven beperkt is gebleven. De afdeling C heeft voor de tweede maand
in successie geen enkele overtreding.

16-5-1966.

AURORA

^

OCHTENDDESPKËKING op woensdag 18 mei 1966.
Aanwezig: JS>C- H.B - HJ/1 H.D - Piwf'- H.Spl^- UJHSfi - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.BVÖ^- H.KAZ

De publikatie in De Telegraaf van hedenmorgen wordt besproken. Er wordt
besloten een circulaire aan de afdelingshoofden te doen uitgaan. De inhoud daarvan kan voor zoveel door hen nodig geacht aan het personeel worden ter kennis gebracht. Door de afdelingshoofden wordt opgave gedaan van
de aantallen circulaires die zij willen ontvangen.

Functioneel leeftijdsontslag.
Van het Ministerie werd de reactie op onze brief inhoudende het verzoek
om in de regeling te worden opgenomen, waarbij vermeld suggesties betreffende de modaliteiten ontvangen. Deze brief zal door de Dienstleiding aan
de Commissie van Overleg ter bespreking worden voorgelegd. De afdelingshoofden zullen ter kennisneming een afschrift ontvangen.

18-5-1966.

AURORA

ÖCHTEKDBESPREKIHG op Triidag 20 mei

1966.
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Aanwezigl H.BVD - TPC - HyB - H.C-- H.D _ H.E l H.SBP - H.fcÉB - H.TD - KA/vD
Afwezig J H.KAZ

H.BVD informeert of er nog verdere persreacties bekend zijn. Hij heeft
kennis genomen van het Telegraaf-artikel*
KA/vD heeft bij de afdeling C vernomen, dat het bericht in de Telegraaf
is aangebracht.door de Rotterdamse correspondent van dit blad» dat vervolgens een artikel is gemaakt waar het geval
als een spionagegeval van betekenis werd geschetst. Dit artikel is later, mogelijk door
toedoen van de heer
, gewijzigd, waarbij er de teneur aan is gegeven zoals gepubliceerd.
heeft bij PH.E geïnformeerd of wij de
zaak kenden. Verder hebben de Haagsehè Courant en De Volkskrant een
bericht gepubliceerd gebaseerd op de inhoud van de dagvaarding* In geen
van deze publicaties is de BVD vermeld*
TPC maakt melding van het feit dat de Baagsche Courant bij een verzoek
om informatie bij de afd. Voorlichting van het Ministerie gewag maakte
van een stuk door de heer
opgesteld. Men vraagt zich af hoe de
Haagsehè Courant aan deze wetenschap kan zijn gekomen.
Symposium Inatitnte Social Studies.

•.C

H,BVD deelt mede in de NRC te hebben gelezen dat bij gelegenheid van
dit symposium over Rhodesiê een sterk anti-semitisch gekleurde bijdrage
werd geleverd door een mevr.
,
~~
"
*•
De NRC hoopte dat betrokkene in de registratie van de BVD zal voorkomen*

20 mei

1966.

A U R O R A

OCHTENDBESPREKINO op maandag 23 mei

1966.

Aanwezig: H.BVÖ - H^ - jpC - H^T- H.B - H.TD Afwezig : yf6 - H.KAZ - H.SB? - HJ

Verlof afdelingshoofden»
Naar aanleiding van de rerlofaanvrage van H.C verzoekt H.BVD de afdelingehoofden erop toe te zien, dat bij het verlenen van verlof in het bijzonder
wat de afdelingsleiding aangaat, de continuïteit wordt gehandhaafd.

AURORA
======

OCnTENDBKSPHEKING OP woensdag 25 mei
Aanwezig: H^üVD - JU*"- IJX'-JM^- .9**' Afwezig : H.KAZ - TPé' - IIJttB - H.^flP'
'
nIfu
H /Lvrn***

' 25-5-1966.
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A U R O R A

OCHTüNDBiiSPKEKING op vrijdag 27 mei 1966
Aanwezig: IMffo - $**f•^

^f

H^-RSlff

ÏTJB'- H.TD - KA/lD
m

*^

f

Afwezig : p - H.KAZ -

Contact met de Minister van Defensie
H.BVD heeft op 25-5-1966 een bezoek aan Minister de Jong gebracht over
verschillende aangelegenheden.

31 aei 1966.

A U Et O R A

OCHTENDBESPttEKING op woensdag l juni

1966.

Aanwezig: WC - IlX'- JUC"- J*dT- ^'- H.£flP - H.TD - KJ^v
-H.
Afwezig : BVBVD - H.KAZ -

'

Financiële bezuinigingsmaatregelen
TPC deelt mede dat de heer
gisteren bij de Dienst toelichting
heeft gegeven op de door de regering afgekondigde bezuinigingsmaatregelen. Deze komen op het rolgende neer:
a) Ben personeelsstop inhoudende dat de per heden bestaande vacatures
niet zullen worden vervuld, in de toekomst ontstane vacatures kunnen
wel voor vervulling in aanmerking konen» Dit punt zal nader Moeten
.worden besproken en uitgewerkt met de afdeling Personeelszaken van
het Departement.
b) Een uitgavenbeperking, zodanig dat alle niet strikt noodzakelijke
uitgaven achterwege worden gelaten, b.v* dat geen aankopen van goederen geschieden die kunnen worden uitgesteld, dat de reisdeclaraties
worden gedrukt door b.v. niet beslist noodzakelijke dure reizen achterwege te laten. De heer
kon worden duidelijk gemaakt dat
i wij op dit punt niet veel mogelijkheden tot bezuiniging hebben, zonder dat dit tot ontwrichting van de Dienst zou leiden. Niettemin
verzoekt TPC de afdelingshoofden het personeel een zo groot mogelijke
soberheid te doen betrachten.
Image van de Dienst
Naar aanleiding van de Persreacties op de strafzaak tegen
komt het gesprek op dit onderwerp. TPC vreest dat als wij er niet in
slagen het beeld wat men in de publieke opinie over de Dienst heeft,
te verbeteren, het wel eens zo zou kunnen zijn dat dit t.z.to zijn
weerslag krijgt in politieke kringen en dat dit als schadelijk gevolg
met zich zal kunnen brengen een drang om de middelen die de Dienst worden
ter beschikking gesteld, te beperken. TPC heeft het gevoelen dat wij
moeten vrezen bij b.v. antecedentenonderzoeken minder medewerking dan
voorheen te zullen krijgen.
Van belang is dat eerst wordt vastgesteld welk beeld men van de Dienst
in de publieke opinie heeft. KA/vD zegt hiervoor al enig voorwerk te
hebben gedaan maar gezien de beschikbare tijd hiermede nog niet gereed
te zijn gekomen. Als wij een indruk hebben van onze image, dan moeten
wij overwegen wat wij mogen verwachten dat minimaal het beeld van de
Dienst in de publieke opinie (die overigens in verschillende sectoren
uiteen kan vallen) zou kunnen zijn. H.SBP wijst erop dat wij nimmer zullen mogen verwachten een zekere populariteit te krijgen. Het leven van

- 2-
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een veiligheidsdienst speelt zich voor een deel in de obscuriteit af
en dat zal altijd een gevoel van onbehagen blijven opwekken. Voor de
Dienst is de meest gunstige situatie in een sfeer van rust en stilte
te kunnen werken. De drang aan onze zijde om in de publiciteit te komen
is belangrijk minder dan die van de publiciteitsmedia om ons daarin te
brengen. Bet is overigens niet zo dat op het gebied van de reputatie
van de Dienst niets is bereikt» Met name in de sfeer van de Overheidf
heeft de Dienst een
goede naam verworven.
R.B suggereert over deze problematiek het oordeel-van deskundigen in te
roepen. KA/vD gelooft dat wij ons wat meer vertrouwd moeten maken met
het onderwerp reputatiebehartiging en vestigt In dit verband de aandacht
op het in de Agon-serie van Elsevier vorig jaar uitgekomen boekje van
t! "Reputatiebehartiging, caleidoscoop van public relations",
dat zeer instructief is. H.D wijst er wat de
zaak aangaat op
dat wij ten onrechte teleurgesteld waren over het feit dat in de eerste
Persreacties n.a.v. de dagvaarding niets over de BVD was vermeld en dat
onze reactie om rechtzettingen t.a.v. het BVD-aandeel te willen doen
na de rechtszaak, hoe begrijpelijk vanuit de emotionele gezichtshoek,
onjuist was. Men is er algemeen verheugd over dat hierop niet verder is
doorgegaan. TPC geeft het terrein aan waarop hij vreest dat wanneer de
BVD-image niet verbetert, wij meer moeilijkheden zullen krijgen, t.w.
antecedentenonderzoek enz. (grof genomen de werkgebieden van B IX en
E XIII), het inwinnen van inlichtingen omtrent politieke stromingen
(waarbij vooral te denken valt aan het randgebied), het uitoefenen van
controlemaatregelen b.v. bij grensoverschrijdingen; in het algemeen dus
die gebieden waarin wij verondersteld worden in de privacy van het
individu in te dringen. Concluderend stelt TPC dat het noodzakelijk
is om binnen korte tijd onze gedachten op het punt van de image van de
Dienst vast te leggen. Hij stelt mede op suggestie van H.B voor een werkgroep te formeren waarin enige figuren uit de AURORA-kring samen met
enige jongeren uit de afdelingen het onderwerp in studie zullen nemen*
TPC verzoekt KA/vD met de afdelingshoofden te bespreken wie voor deze
werkgroep in aanmerking komen. Uit de kring van AURORA zullen in de
groep zitting nemen: H.E en KA/vD„ TPC acht het gewenst dat de werkgroep
binnen een zo kort mogelijke termijn het resultaat van de studie aan de
Dienstleiding voorlegt o

2 juni 1966.

A U R O R A

OCHTENDBESP3EKING op vrijdag 3 Juni 1966

,

Aanwezig: B^D - tpd - jUvrf - HvC - H.D - H^l H.gfcP -' H.TD - KA/v
i* u _..»4_ •: tt
r *7 - H.
u vwn
Afwezig
H.KAZ

4o Begroting 1967

'

_t

TPC deelt nede dat hierover op 6 juni te 1O.30 uur een bespreking «et
de Minister zal plaatsvinden waaraan H.BVD en-TPC zullen deelneaen»
3 juni 1966.

A U R O R A

OCllTENDBE.iPHEKING op naandag 6 juni 1966
Aanwezig: H^aVÏ) - ^PtT- Hxtf"- H/^ - JWf"^ R/tT- H.£BP - ïl.TD - KA/^0
Afwezig : H.KAZ - H>J6^B

7 juni 1966.

A U R O R A

j ITI, f )BESPREKING op woensdag 8 juni 1966
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Pror c ; s J Isbruikt door fascisten?
H.C i t d< or de heer
(Elsevier) op een artikel onder deze kop in
de U igsc hè Courant van 7-6-1966 geattendeerd. TPC leest een gedeelte uit
dit « •tifcel voor. Naar zijn mening is het oordeel van de Haagsche Courant lat het stuk, gedateerd september 1965t dat de krant in handen kreeg
duii'lijk fascistische tendenzen vertoont, onjuist* Mede gezien het feit
dat olgens de heer
de brief op de bureaus van verschillende
kran .en is te-echtgekomen, ziet TPC in de zaak eerder een soort Provograp .-. De tekst van de brief heeft naar zijn mening niets van een fascistisc i geschrift.

Sp

gageverhalen in Elsevier.

TP' deelt «ede dat wij door Elsevier gekend zijn in de spionageserie die
tl r s door dit blad wordt afgedrukt» De verhalen steunen op verklaringen
vdr de door ons zeer dubieus geachte
; waarmede wij contact onderhielden. Wij hebben Elsevier de publicatie ontraden naar men is er toch
tci overgegaan* Het merkwaardige neveneffect dreigt nu te worden dat
wj ' in de zaak worden betrokken doordat Elsevier in een commentaar heeft
m<: ; c£edeeld dat het feit dat dergelijke spionagegeschiedenissen zich
ir Nederland afspelen, de noodzaak van het bestaan van de BVD bewijst.
V<i •schillende bladen, o.m* de Volkskrant en Vrij Nederland, hebben
E: -ievier nu uitgemaakt een paladijn van de BVD te zijn.

f ionnetje J: • redactie van het spionnetje heeft verzocht een verhaal over de
•zaak te mogen publiceren. Bepaald is dat zij de stof daarvoor
l jnnen opdoen door middel van een interview met KA/vD en CVPC.

Vrouwelijk personeel
Gisteren heeft net PZ een bespreking plaatsgevonden orer de bijzonder
grote Moeilijkheden bij aantrekking van lager vrouwelijk personeel.
TPC Beent dat van een noodtoestand Moet worden gesproken* Besloten is
een poging te doen tot recrutering van nieuw personeel «et inschakeling
van vooral jongere Medewerkers die geacht kunnen worden via school of
anderszins nog contacten «et voor werving geschikte personen te onderhouden •
De heer
zal in persoonlijke gesprekken «et jonge vrouwelijk^
•edewerkers nagaan of zij in hun OMgeving recruteringsMogelijk.he.den zien«
In elk geval van een geslaagde beniddeling zal een week extra ver lolt1
gegeven worden.
Financiële bezuinigingSMaatregelen
TPC leest de brief van de Minister van Financiën over dit onderwerp voor
en herhaalt een eerder gedane aanbeveling aan de afdelingshoofden OM
waar Mogelijk te bezuinigen.

Begroting 1967
H. BVD deelt bet een en ander Mede ontrent bet 6-6-1966 hierover net de
Minister gevoerde gesprek waarbij zeer goede steun van de heer
werd ondervonden. De Minister toonde zich overtuigd door onze argiutenten
dat in de huidige situatie aan een besnoeiing van onze begroting niet
te denken valt. Wij hebben een kleine veer gelaten in dit gesprek wat
betreft de gevraagde verhogingen van het budget. Voor de geheine fondsen
is nu een verhoging van ± 3% in plaats van 6% gevraagd. Aecoord is gegaan Met een afronding van het bedrag op ƒ 1.200.000.- (1966: ƒ 1.166.000!
van de Dienst .
KA/vD deelt Mede dat de hoofden van de afdelingen Dt C en E Medewerking
hebben toegezegd voor de formatie van een werkgroep en candidaten hebben
voorgedragen. In een nabespreking net deze afdelingshoofden is overeengekOMen dat de werkgroep "iMage" als volgt zal worden sanengesteld:
KA/vDt PH.E, H. AC D/0 en de heren
(B),
(C) en
(KEB).
9 juni 1966.

A U R O R A

OCHTËNDDHSPKEKING op vrijdag 10 juni

1966.

'Aanwezig:

^
- Tf€ - HJJ ~^pï6
- HVD - 0^- H-^fl^ - H.TD - KA/yD
'
Afwezig i H.KAZ '
'
Gesprek met de heer
Net machtiging van de Minister heeft TPC gisteren (9-6- '66) een gesprek
gehad met de heer
over diens opmerking in de Tweede Kamer op
27-4- '66 bij de behandeling van de
.-brief over rapporten ' die
z.i. veel te ver gingen, in welk verband hij de BVD noemde. Het bleek
dat de heer
i hierbij gedoeld had op rapporten van de politie
zoals die b. v. ten aanzien van naturalieatie-aanvngen worden gemaakt en
waarin niet altijd op fijnzinnige wijze wordt omgesprongen met politieke
aangelegenheden. Naar aanleiding hiervan ontwikkelde zich een gesprek
over de BVD en de visie die de heer
daarop heeft. Hij vindt dat
de BVD in het gebied van het kwaad moet worden gerangschikt. TPC heeft
de hoop dat de discussie die hij met de heer ~ '
hierover mocht voeren
toch enigszins verhelderend gewerkt heeft.

Spionnetje

d

:

Het interview van KA/vD en CVPC, hetgeen afgenomen werd door de redactiemedewerkers Mej.
en de heer
;( heeft gisteren plaatsgevonden. Alvorens tot publicatie over te gaan wordt de uitwerking van het
vraaggesprek ter goedkeuring aan de Dienstleiding voorgelegd.

10 juni

1966.
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OCHTSNDBBSPÏEKING op aaandag 13 juni 1966.
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Aanwezig: H,„Btf5 -JfPC - H . f l T - H.C<^ H/0 - HjX^ H.SfiP - H.TD - KA/rD
Afwezig : H.KAZ - H.Offl
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14 juni 1966,
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A U K O R A

OCHTaNDB:S3P : tiSKING op woensdag 15 .juni 1966.
Aanwezig: ttjpfïf - T^C" - II^S - H.C - Pl^è - U.&&P - H.TD - KA/vD
Afwezig : IÏ.KAZ-HJE^- H.J^é

/

Panorama BVD
N.a.vo een verzoek van H.E om het Panorama ook ter inzage te geven aan
de instructeurs van EO heeft TPC doen nagaan welke circulatie aan het
Panorama in de Dienst wordt gegeven. Deze bleek bijzonder ruim, naar
het oordeel van TPC, te ruim te zijn0 De afdelingshoofden wordt verzocht
toe te zien op een neer selectieve circulatie van het Panorama (afdelingshoofden en degenen die naar de mening van het afdelingshoofd beslist van het Panorama moeten kennis nemen).

16 juni 1966.

A U R O R A
===========

OCHT15NDBa,SP33KING op vrijdag 17 juni 1966.
Aanwezig: Hj^WT - px^- \\Jl - U«"^ H,^- H.1B ^ H.SBPX- H.TD Afwezig :
Ongeregeldheden in Amsterdam
Besproken wordt de gisteren gehouden Kamerzitting betreffende deze kwestie* De Dienst is daarbij in het geheel niet ter sprake gekomen, wel is
even de vraag opgekomen in hoeverre door de Minister of de politie over
v66r-informatie op maandagavond 13-6-'66 werd beschikt t.a.v. de stakingsplannen en de bijeenkomst op 14-6-'66 op het Jonas Daniël Meijerplerh, die gevolgd werd door de aanval op De Telegraaf» Drs»
en de heer
* ; hebben Minister Smallenbroek toegezegd hierover ter
beschikking staande gegevens aan hem door te geven»

?.-*/'l
&JLS.SJL4

OCHTENDBESPREKIHQ op maandag 20 juni 1966
- H.8BP - H.|t* . H.TD Afw.rig t H.BV0 - H.KAZ

\'

H.C

L

21 Juni 1966,

AU TOR A

OCHTüMDÜBSPRliKING op woensdag 22 .juni 1966
Aanwezig: T£ö"<. H/6 -JK^-^k^_ ^5 - H.aa^ - H.ItKtf^ H.TD Afwezig : tfVJ) - H.KAZ

22-6-1906,

.•/;V -ai--f

AURORA

OCHTËNDBESPREKING op vrijdag 24 Juni 1966
Aanwezig: ZPé - £S6 - JteC -J&V- H/É - H.sg^ - H.K^B - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.Brï) - H.KAZ

Begroting 1967
Gisterenmiddag heeft de minister TPC medegedeeld, dat hij geen kans zag
vast te houden aan de begroting zoals die door ons in tweede instantie raet
enige bezuinigingen aan de Minister was voorgelegd. Door de minister van
Financien is aan alle departementen een bezuiniging van 29t opgelegd, gerekend naar de begroting 1966.
Onze minister ziet geen mogelijkheid alleen voor de BVD een uitzondering
te maken. In de Ministerraad van heden zal hij wat ons departement betreft
de zaak aanhouden. Van de Dienst wordt nu een nader intern•beraad gevraagd
om dus toch t.a.v. de begroting bezuinigingen aan te brengen.
TPC wil alvorens een nota te doen uitgaan hierover op £9* juni a.s. nog
contact hebben met de Secretaris-Generaal.

24-6-1966.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op maandag 27 juni 1966
Aanwezig: $?£'- H^B - Vrff- H>3X- H.^-- H.SpP<- H^JHCB- H/TD Afwezig : H.BJH) - H.KAZ
*^^

*

Bevorderingen 1966
Door een aantal omstandigheden (ziekte HiKAZ en H.PZ, blijven liggen van de
zaken op het departement) is ernstige vertraging ontstaan bij .de afhandeling van
de bevorderingsvoorstellen 1966. Er is min of meer op willekeurige wijze een
aantal bevorderingen gerealiseerd* De verwachting bestaat dat wat thans nog ter
tafel ligt niet voor medio augustus zal kunnen worden afgehandeld, dit gezien
het verlof van de heer
en aansluitend dat van de heer
. Het geheel is dus terug te voeren tot administratieve moeilijkheden bij de behandeling.
Hiervan kan door de afdelingshoofden mededeling worden gedaan aan de sectiehoofden.

- 2-

Begroting 1967 (Aurora dd. 2^-6-1966)
TPC heeft hierover vrijdag 2k juni een gesprek gehad met de heer
. Op voor[stel van H.FID wordt overwogen bepaalde beperkingen toe te passen in samenhang
met afvloeiing van personeel, ingevolge de regeling van het functionele leeftijdsontslag.
Over deze kwestie zal 29 juni mettde Secretaris-Generaal worden gesproken. Onze
nota hierover moet enige dagen voor 8 juli a.s. op het departement zijn.
Korte tijd terug bleek dat de Secretaris-Generaal over onze gesprekken met OPZ
'betreffende het functioneel leeftijdsontslag niet was geïnformeerd.

J7-6-1966.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 29 Juni 1966

Aanwezig: !£PC - H^P""- H.C'- ^D"- Hyfc - H.gsi^ - H.K;HJX- H.TD - Blo'
Afwezig : H.JJJH5 - H.KAZ X

Vervanging bij vakanties
Met het oog op de komende vakantieperiode vraagt TPC de aandacht van de
afdelingshoofden voor een goede regeling van de vervanging van afwezigen
in hun afdelingen.

39-6-1966.

