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OGHTENDBSSPREKING op maandag 3 oktober 1966

Aanwezig: TPf
j- ByCf- fyrf - H.E - H.§B1- H.TD - KA/vD
Afwezig : H.BJÏJB<- H.KAZ - H.KfiB"
,

HeelBum-bijeenkomaten
Naar H.O mededeelt bestond in de bijeenkomst met de provinciale BVA*s
(29 en 30 september jl.) - die als geslaagd mag gelden - bijzondere aandacht voor het provo-vraagstuk. Uit hun kring kwam naar voren, dat provoactiviteiten min of meer op bestelling leverbaar zijn. Dit bericht vindt
ondersteuning in de mededeling in De Volkskrant van hedenmorgen omtrent
het ten behoeve van de Duitse T.V. optreden van provo's tegen betaling.
BV acht de bijeenkomst met de politie in Heelsum eveneens geslaagd. Ook
hier was het onderwerp openbare orde en veiligheid een van de belangrijk*
ste discussiepunten. BV heeft geconstateerd dat ook de lagere politiefunctionarissen weinig lijn zien voor oplossingen ten aanzien van het
provo-vraags tuk.

3-10-1966.

AURORA
sssssss

/

OCHTEWDBESPflfiKINQ op woensdag 5 oktober 1966
Aanwezig: 'ypG-jH-Jprf- J M - H^B" - H.£BP" - H.TD Afwezig : H.BJfB - H.KAZ -

*D

BVD en studenten
BV maakt melding van een redactioneel artikel in het Leids Universiteitsblad
dd. 29-9-1966 omtrent de "ontmaskering van BVD-agent
in studentenkringen".

TPC meent dat wij de op de BVD betrekking hebbende passage en het artikel maar
voor kennisgeving moeten aannemen*
Communisten in Kamercommissies van Buitenlandse Zaken en Defensie
Naar aanleiding van het bericht in de Volkskrant van heden omtrent de gisteren
door de Kamer genomen beslissing om communisten tot de vermelde commissies toe
te laten, deelt TPC het e.e.a. mede

AURORA

OCHTENPBaSPaSKING op vrijdag 7 oktober 1966
Aanwezig: TOfl^- H.„B - E^C - Hxtf^- JJ^B - HySBP - H^Jtfi^ - H.TD - KA/vD
Afwezig :
^

Communisten in Kamer-commissies - Commissie voor Defensie
Naar aanleiding van de toelating van CPN-Kamerleden tot de commissies van
Defensie en van Buitenlandse Zaken, komt even ter sprake de status van de commissie voor Defensie, waarvan de leden bij KB worden aangewezen en die is samengesteld uit leden van de Eers.te en Tweede Kamer en vertegenwoordigers van het
Ministerie van Defensie.

Sabotage
Dit probleem zal aan de hand van de aan de Aurora-deelnemers toegezonden stukken worden besproken in een bijeenkomst in de Puistop donderdag 20 oktober a.a.
te 9*00 uur. Afdelingshoofden kunnen medewerkers in hun afdelingen aan deze
vergadering laten deelnemen*
TPC zal gaarne vooraf mededeling ontvangen wie zij zullen meebrengen»
R*D zegt gaarne DBD en SD bij de vergadering aanwezig te willen zien*
Uitgave betreffende 7 landen van Hfest-Europa
TPC meldt de ontvangst van een zodanige brochure uitgegeven door Rijks Bestuurs
studie Centrum* Na circulatie bij de afdelingshoofden, zal de uitgave bij
KA worden geplaatst*
7-10-1966,

A U R O R A

OCHTENDBSSPREKINQ op maandag 10 oktober 1966
Aanwezig r^K^VD Afwezig : H.KAZ

11 oktober 1966.
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OCHTENDBESPREKINO
op woenadag 12 oktober 1966
vwi^L.EUMsaci«^UMVMW^vi«i*uvuoumK^;'s«£iS£sS5w>
Aanweaig: TÉC - H^JT - H.jK-Btfu - H** - H^SBP - H.K2B - H.,TD Afwealg : H
Beaoek Mlnlater
TPC deelt mede, dat Minister Verdaa 19 oktober a.s. te 1<».30 uur aijn eerste
besoek aaa de Dieaat aal breagea.
Sab-commlaaiea voor Buitenlandse Zaken ea Pefeaaie
Een korte diaouaale rlndt plaata OTer de berichten la de pera« dat de Vaate
Coaniaaiea roor Baitealaadae Zaken ea Defenaie in de Kaaer «uilen overgaan
tot het iaatelletf raa aub-eoaalaalea, waaruit de ooaauaiaten sullen worden
geweerd* Het beleid Taa de Kamer wordt aeer onduidelijk geacht.
Coaaiasie-Van Herwaardea
Qiaterenaiddag heeft de tweede vergadering ran de coaaiaaie plaatagevonden»

KA/TD kreeg de indruk* dat de Toorsitter niet so enthouaiaat la over de hea
opgedragen taak het werk van de coaaiaaie voort te settea. Verwacht kan worden dat de caak traag aal voortgaan»
De vertegenwoordlgera van O* ea f« en van L* konden nog nieta ter tafel brengen omtrent de situatie In hun departementen. De voorsitter verzocht hun een
werkatuk hieromtrent voor te bereiden, dat op de volgende vergadering op
28 november aal worden behandeld*

Kamerovertredingen
TPC constateert met vreugde dat het getal der kaaerovertredingen In de afgelopen maand alechta aeven waa.
H.C la ook vreugdevol gestemd, omdat hem de blauwe wimpel ontnomen la»

- 2-

Afscheid H.BVD

TPC deelt nede, dat in verband met het voor een passend afscheid ongunstig*
tijdstip (1 augustus 196?) waarop de pensionering van H.8VD sou moeten ingaan, is besloten dat deze aal «orden verschoven tot 15 september 196?.
Het ligt in de bedoeling het afscheid van H.BVD - in verschillende kringen te doen plaatsvinden in de periode van 1 tot 15 september 196?•
Op de gebruikelijke wijze kan hieraan door de afdelingshoofden bekendheid
worden gegeven*
Even komt nog ter sprake, hoe het met het afscheid van H.KAZ zal gaan* TPC
spreekt de verwachting uit, dat deze niet neer in de Dienst zal terugkeren en
dus tot de datum van zijn pensionering, 1 augustus 1967, met ziekteverlof zal
blijven. Omtrent zijn afscheid, dat waarschijnlijk in interne kring zal
plaatsvinden, zal nader overleg worden gepleegd.
13 oktober 1966.

AURORA
QCHTËNDBSSPRSKING 09 vrijdag l»» oktober 1966.
Aanwezig: H.m#r/- TPÖ - Vtfi - H.tX'- DB»'- H,^- H^SlSP - H^KÊB - H. TB - KA/rïT
Afwezi : »TKAZ X
•
'
"
s
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Val Kabinet Gals
Br wordt even gesproken over de kabinetscrisis t. g. v. de val van het Kabinet,
hede onacht. De vraag koot op of het bezoek van Min. Verdam op 19 oktober zal
doorgaan.

Bezoek echtgenoten personeel
Gisterenavond heeft het eerste bezoek, t.w. van de groep ACD-echtgenoten
plaatsgevonden. Na een korte inleiding door dhr.
als voorzitter van de
Personeelsvereniging heeft H.BVD een korte begroeting uitgesproken, waarna
PH.E «en zeer goed verhaal over de Dienst en de functie daarvan heeft gegevei
Er vond een rondgang door de Dienst plaats, waarbij ACD-apparatuur (o.m.
flexowriter, reader-printer en de mechanische administratie) werd getoond. T<
slotte volgde de vertoning van de film "Persona non grata". De algemene indr
is dat de bijeenkomst zeer geslaagd is. TPC meent, dat bij toekomstige bezoe
ken de ACD-ronde blijvend moet worden ingelast en dat de sectiehoofden voor
de opvang van het bezoek - ook al komen hun echtgenoten niet mee - aanwezig
dienen te zijn.
1^-10-1966.
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QCHT£ND3KSP3RKING O

17 oktober

. H.SBP - H.KZlè - H.TD Aanwezig:
Afwezig : H.KAZ

17-10-1966,
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OCHTEKDBESPR3KING op woenadag 19 oktober 1966.
Aanwezig: H^B*Ï> - T^- & - H^- JJxD - JJ*« - H.pgf'- E.lpfö - H.TD - KA/vD
Afwezig : H.KAZ
Benelux-samenwerking t.a.v» strafrechttoepassing
TPC vestigt de aandacht op persberichten (O.B. in de N.R.C, en De Volkskrant d.d. 18-10-1966) omtrent een Benelux-overeenkomst inzake samenwerking op het terrein van strafrecht en strafvordering. Hierbij souden
aan Politie- en Justltie-ambtenaren vergaande bevoegdheden worden toegekend on op eikaars territoir op te treden* Wij waren daarvan niet op
de hoogte.

P.B.-zitting CPN
BV deelt mede, dat de oorspronkelijk op een later tijdstip vastgestelde
P.B.-zitting nu zal worden gehouden op 2k en 25 oktober a.s.. Men bespiegelt over de vraag wat daarvan de oorzaak kan zijn. Mogelijk de
Kabinetscrisis of het beraad van de CP-en in Moskou.

AU308A

op vrijdag 21 oktober 1966
Aanwezig: H^JWro - T

- **-

(

~ HwÖ"- H . E - &.&??- H . J f r B - H.TD -

Afwezig : H.KAZ

Affaire

'Larive

Naar aanleiding van het dd. 18-10-1966 in het Algeneen Dagblad en het
Nieuwsblad voor het Zuiden verschenen artikel over het ontslag van dhr*
Larive deelt H.C mede, dat de gegevens daarin vervat door de SecretarisGeneraal Algemene Zaken Mr.
' in een vertrouwelijk
gesprek ongeveer zes maanden terug aan de journalisten van deze bladen zijn
medegedeeld met verzoek met publicatie te wachten. Beide bladen hebben,
zoals nu blijkt, zich hieraan gehouden.

Bezoek echtgenoten
Gezien de ervaringen met het bezoek van de ACD-echtgenoten vorige week,
wordt het programma in de toekomst meer gericht op het laten zien van verschillende administratie en andere objecten in de Dienst. TPC vraagt de
afdelingshoofden te willen voorkomen dat vanuit de groep dankwoorden worden
gesproken. Dit gezien moeilijkheden die dan vanwege de preseance kunnen
ontstaan.

- 2-

Het laten zien van de werkvertrekken zal practisch niet meer plaatsvinden*
TPC zegt dit naar aanleiding van een opmerking van H.E over kamer 1, waar
het E IX-personeel gehuisvest is.
Er zijn stemmen opgegaan dat de ongehuwden in de Dienst de verschillende
objecten die de ambtenaren samen met hun echtgenoten worden getoond niet
kennen. TPC overweegt hierin op een of andere wijze te voorzien. In eerste
instantie wordt eraan gedacht de ongehuwden ook voor de echtgenoten-bijeenkomsten uit te nodigen.
Afwezigheid H.BVD

.

^y
££

H.BVD deelt mede, dat hij van woensdag 2^* oktober tot maandag 7 november
afwezig zal zijn. In voorkomend geval is hij thuis te bereiken.

21-10*1966.
r
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OCHTSNDBflSPHSKINa op maandag 2*f oktober 1966
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Afwezig

24-10-1966.
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iA/nj.CHuaaorH«A.i.n\ op woenaaag <:P omkoper xyoo
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Afwezig ; H.KAZ
/
^
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Gesprek met Secretaris-Generaal Binnenlandse Zaken
Maandag 2*t oktober heeft U. BVD een gesprek gehad met Dr.
. Aan de
orde kwam de kwestie "reizen van ID-medewerkers naar landen achter het
IJaeren Gordijn". Dit is opgekomen' naar aanleiding van het geval van een
Rotterdamee politieman, sinds enige tijd aiet meer werkzaam bij de I.D.,
die mededeling deed van het feit dat hij een reis naar Tsjeehoslowakije
wilde maken. Sr bestaat geen mogelijkheid ten aanzien van reizen door
ID-medewerkers een regeling van bovenaf te treffen*

- 2Besloten is de kwestie op de eerstvolgende vergadering aet de ID-an aan
de orde te stellen.
Er wordt op gewezen dat er ook geen regeling bestaat ten aanzien van reizen
achter het IJ.G. voor medewerkers van onze Dienst, nadat zij hun dienstverband hebben beëindigd»
De heer
had aan de Secretaris-Generaal kenbaar gemaakt op bijzonder
plezierige wijze door de Dienst te zijn tegemoet gekomen*

Defensie Studiecentrum
H.BVD heeft het programma voor de cursus van 9 januari t/m 2k februari
1967 ontvangen. H.SBP constateert met verbazing dat hij daarop als inleider
prijkt. Het DSC had hem hiervoor nog niet gevraagd. H.BVD zal het programma aan de afdelingshoofden toezenden met verzoek om opgave van candidatendeelnemere. H.E zal £ IX/W en H.D zalDBD/R voorstellen.

Opvolging H,BVD
H.BVD deelt mede, dat hij tot zijn spijt hierover nog geen mededelingen
kan doen, ofschoon door H.BVD in'overeenstemming met Minister Smallenbroek
wel de nodige voorzieningen zijn getroffen. Het weggaan van Minister Smallenbroek en het demissionair zijn van Minister Verdam, hebben de afwikkeling van deze aangelegenheid aanzienlijk vertraagd,

26 oktober 1966.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 oktober

1966.

Aanwezig: li^f^- iwf-Jfc£ - H^< ^JK- H^tf"- H.SBp"'! H.KPB''- H.TD - KA/*D
Afwezig : H.KAZ

'
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Basis-cursuB
De afgelopen basis-cursus is goed verlopen, hetgeen kan blijken uil de doe
de deelnemers behaalde resultaten.
TPC wijst erop dat de BVD-deelnemers allen met goed tot bijzonder goed
resultaat het examen aflegden.

Eventuele activiteiten tegen de Dienst
De BVA heeft hiervoor een schema opgesteld, dat TPC voorleest. Dit schema
zal aan de afdelingshoofden in handen worden gesteld, met verzoek hun evei
tuele opmerkingen hierover uiterlijk 7 november a.s. aan de Dienstleiding
te zenden.
De afdelingshoofden worden tevens verzocht hun personeel te instrueren omtrent de gedragslijn welke moet worden gevolgd, wanneer onverwacht tijden*
hun op weg zijn naar kantoor, tegen de Dienst gerichte activiteiten wordei
opgemerkt.

Deze gedragslijn zal zijn: niet naar binnen gaan en zich vervolgens telefi
nisch in verbinding stellen met het hoofd van hun afdeling.

28-10-1966,

A U R O R A

OCHTEHDBESPREKIM6 op maandag 31 oktober 1966.
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Aanwezig t^EPC - K^ - H-C/- lutf - £** - H^B - H.TD - KA/iD
Afwezig t Ipflth) - H.KAZ - H.SHP
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Functioneel leeftijdsontslag
TPC deelt hierover n.a.v. een vraag van H.B mede, dat men bij Binnenlandse Zaken doende is het K.B., waarin dit voor onze Dienst zal worden
geregeld, op te stellen. Zolang dit K.B. nog niet is afgekomen geldt
de regeling voor onze Dienst dus nog niet officieel» De punten ten aanzien waarvan de Commissie van Overleg om een nadere voorziening verzocht zijn van zodanig algemene aard, dat zij in de Commissie voor
Georganiseerd Overleg aan de orde zullen komen* Een speciale regeling
voor de BVD is hiervoor dus niet te verwachten»
1 november 1966*
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OCHTSNDBESPHEKINQ op woenada 2 november J966
Aanwezig: TPC-- HJ^- Hx£* - H-JT - HJB^- H.£BP - H.KBB - H.TD •
•^
' r^
/
/
^^
Afwezig ï H.ffiH) - H.KA2
-^
Financiën CPN
Naar aanleiding van het vermelde in het dagrapport van de afdeling B d.d*
1-11-1966 omtrent de precaire financiële positie van "De Waarheid" kont de
vraag op hoe het thans gesteld is net de buitenlandse hulp aan de CPN.
TPC veronderstelt vaar de CPN practisch geen vrienden in het buitenland
heeft overgehouden, de mogelijkheden miniem zijn geworden*

Provo-probleem
Volgens "Vrij Nederland" heeft Prof.
te Amsterdam een inleiding hierover gehouden.

voor de Notariële Vereniging

Image
Be werkgroep Image heeft een rapport uitgebracht. KA/vD zal dit aan d*
AURORA-deelneners toezenden, opdat het op een nader te bepalen tijdstip in
de AURORA-kring kan worden besproken.

3 november 1966.

AURORA •<'

OCHTENDBESPRSKIHQ op vrijdag k november 1966
Aanwezig:
Afwezig :' H.

>•-

s*

- ra£E - H.S00 - H^JCEB - H.TD -

Wetsontwerp bescherming telefoongeheia
Gisteren »ijn publicaties in de pers verschenen naar aanleiding van het feit
dat dit wetsontwerp bij de Kamer werd ingediend* '•

AURORA
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OCHT-3NDB33PRSKIHG op maandag 7 november 1966
Aanwezig: JL^Pfjf- Wf- pt£ - HjjX^ttX'- H^P - H.,)&«tf- H.TD Afwezig : jJ/6^ ^

Hoofdcommissaris Amsterdam
Naar aanleiding van de benoeming van de heer
tot Hoofdcommissaris
van Politie, komt naar voren dat het wenselijk is hem t.z.t. uit te nodigen
een bezoek aan de Dienst te brengen om hem wat nader te informeren omtrent
de taak van de Dienst en de situatie in Amsterdam.
Geheime fondsen
De gebruikelijke bespreking naar aanleiding van het kwartaal-overzicht van
H.FID zal worden gehouden na de Aurora-besprekiug op vrijdag 11 november*
Verkiezingen Hessen NDPD
Naar aanleiding van de verkiezingsoverwinning van de NDPD (stemmenpercentage
7«9#) komt de vraag op hoe het met het rechts extremisme in Nederland is gesteld* H.B ziet geen ontwikkeling die op een opleving van het rechts extremisme in Nederland kan duiden. H.BVD verwacht dat in de PG-vergadering van
donderdag 10 november het onderwerp aan de orde zal komen.

60

Sabotage-probleem (zie ook Aurora dd. 7-10-1966)
De aangekondigde tweede bespreking hierover zal plaatsvinden op maandag
l1» november te 1*1.00 uur in de Puist.

7-11-1966.

AURORA
OCHTaNDB3SPRaKING op woensdag 9 november
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Aanwezig:: H^BTO - TPC - H^ - HyS - H^ö - JJ/3 - H^BP - I^KSÏB - H. TD - KA/tfD
Afwezig : H.KAZ

1.

Ontvreemde paspoorten
Volgens berichten in De Volkskrant en De Telegraaf van hedenmorgen, zijn paspoö'rten die enige tijd terug werden ontvreemd bij de Rijnvaartcentrale te
Rotterdam, bij huiszoeking aangetroffen in de woning van de kelner
die onlangs te Rotterdam door een medebewoonster werd gedood. Deze man zou
ook degene zijn die de overval in het modemagezijn Vos in Den Haag heeft gepleegd. Voorzover bekend werd van de politie te Rotterdam hieromtrent nog
geen melding ontvangen. Ben zodanig verzoek was wel door de afdeling C gedaan,

Sabotageprobleem (Aurora dd. 7-11-1966)
De voor ik november aangekondigde vergadering wordt verzet naar 15 november
te 14.00 uur, eveneens in de Puist.

AURORA

OCHTBNDBSSPRSKINQ op vri'.idag 11 novemSeF

Aanwezig: H.BJH$ _ JÏPC - Rjf~ Vgé - H.D - H.B - H-SBP - H
S
• j •>'
S
AXwezig : H.KAZ
-v

- H.TD - KA/rl)

Demonstratie vrijheid
TPC vraagt H.B aandacht te schenken aan de ontwikkelingen op dit terrein. Uij
«ijst op het voorstel Van Tijn ter wijziging van de APC te Amsterdam en de
ideeën daarotatrent geuit door prof.
"
, voorts op de visie door de
burgemeester van Den Haag, Mr.l
in de gemeenteraad naar voren gebracht. KA/vD herinnert eraan dat Mr.
van Binnenlandse Zaken over dit
onderwerp enige tijd terug een geschrift heeft gemaakt. In de PQ-vergadering
van gisteren heeft H.BVD de indruk opgedaan dat deze kwestie en het provoprobleem wat van de tafel zijn gegleden. H.B heeft niet gehoord of het beraad
tussen Justitie en Binnenlandse Zaken, waaraan hij enige tijd terug onder leiding van Mr.
deelnam, nog zal worden voortgezet. Zoals bekend kwam men
in de bespreking hierover niet veel verder dan het stellen van de competentiekwestie.

Image BVQ-Het rapport van de werkgroep zal worden besproken in een uitgebreide Aurorakring op vrijdag 2 december na afloop van de Aurora-bespreking*

11-11-1966.

AURORA.

OCHTSND3SSPH3KINQ op woensdaK 16 november 1966
Aanwezig:
Afwezig : H.KAZ

- T?6 - $& -y€ - Kf-K^- K^té - H^flT - II.TD -, KA^
-^

>T

Communisten in Kamercoamiaaie Buitenlandae Zaken
TPC herinnert eraan, dat deze kwestie t.z.t. met de Minister moet worden
besproken* Zou Minister Verdam bij een geslaagde formatie van een interimkabinet aanblijven, dan kan dit binnenkort geschieden, flij zullen dan de
Minister in overweging geven nadere informatie bij de Kamer te vragen t.a.v.
de ingestelde sub-commissie.

16-11-1966,

AURORA,

OCHTaNDBSoPaSKING op vrijdag 18 november 1966
- K^ÉP - H.££rS - H.TD - BIC
Aanwezig:
Afwezig :

- H.KAZ -
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QCHTSNDB5SPREKINQ op maandag 21 november 1966
JL

Aanwezig:
Afwezig : H.KAZ
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Prof.

In verband met het vermelde in dagrapport C dd. 18-11-1966 deelt TPC mede
dat PH.E een inleiding van de genoemde- professor heeft bijgewoond in het
kader van de bijeenkomsten voor voorlichtende instanties gehouden door het
Oost-Vest Instituut. Weggegeven werd het bekende stereotiepe verhaal omtrent
de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. Bij vragen hoe de leer van de
niet-inmenging zich verhield tot het Sowjet ingrijpen in Hongarije, kwam
duidelijk naar voren dat een redelijk gesprek niet mogelijk is gezien het
denken op twee niveau's en in verschillende termen.
Publicatie over BVD
H.SBP heeft in Het Parool van zaterdag 19 november een commentaar gelezen op
een door
bij Polak en Van Gennep uitgegeven boekje, waarin van
de hand van
(redactie secretaris V.N.) een artikeltje voorkomt over de B.V.D.. Uit dit commentaar kreeg H.SBP niet de indruk dat dit
veel schokkends bevat*

21-11-1966.
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A U R O R A

OCHTENDBÜSPRSKING op vrijdag 25 november 1966.
Aanwezig:
Afwezig : H

,/

- H^B"- H-Xf -ftirf'-H.^ - HJJZ^"- H.TD - KA/W
> - H.KAZ - H/B '

Chinese affaire
TPC vestigt de aandacht op een artikel in De Telegraaf van hedenmorgen
betreffende een incident gietermiddag bij de CV, veroorzaakt door een
aantal studenten die wilden testen of de poli tiebe waking wel voldoende
was,

Talenprae ticum (zie ook AURORA d.d. l2-9-*66)
TPC is gisteren met PH.E op bezoek geweest bij de Shell* Wat hij daar
heeft gezien en gehoord omtrent het nut van het talenpracticua versterkt de opinie dat wij in de Dienst onder hoede van EO een dergelijk
practicum moeten inrichten. De gedachte is bepaalde medewerkers voor
wie dit van direct nut wordt geacht, de gelegenheid te geven in dienst*
tijd van dit practicum gebruik te maken, anderen zullen dit buiten
diensttijd kunnen doen* Na een bepaalde opfrissingsperiode zal dan
moeten worden overgegaan tot de inschakeling van een docent* Voorlopig
wordt gedacht aan de talen Frans en Engels* De kosten zullen circa
ƒ 20.000.» bedragen. Waarschijnlijk zal gebruik worden gemaakt van de
Assimil-methode. H.KEB en CBSES zal worden gevraagd een lexicon van
vaktermen op te stellen* Getracht zal worden het practicum in september
1967 voor gebruik gereed te hebben*
25 november 1966.

A U R O R A

OCHTEWDB5SPREKINQ op maandag 28 november 1966.
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Aanwezig: H.BWD - TBe - H.^"- HXT - HJÖ^- H/B - H*58F - HJ6BB - KA/rD
•^

X^

Afwezig : B.KAZ - H.TD
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-^*^
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1» Chinese affaire
H.E geeft een korte echets van de toedracht ran het studenten-Incident
op donderdag 2^ november bij de C.V., althans voorzorer deze uit persberichten viel af te leiden. Van de Politie werd hieromtrent generlei
mededeling ontvangen.

AURORA

OCHTENDBESPREKING pp woensdag 3O november 1966
Aanwezig: H^pcrf*! TfC - ^ - 9^- H^ö"'- H^fi- H.S3P- H.KEB - TDA - KA/V6
Afwezig : H.KA2

*

'

X^

Nieuwsvoorziening
TPC maakt melding van de on t vangat van een brief van het ANP waarin wordt gevraagd of de Dienst geïnteresseerd is in een aansluiting op het ANP-telexnet.
H.SBP en TDA zullen hieromtrent nadere inlichtingen bij het ANP inwinnen.

Kennisname van publicaties
Naar aanleiding hiervan komt ter sprake de wijze waarop in de Dienst wordt kennis genomen van publicaties van algemeen of bijzonder belang. Hierover ontstaat een
uitvoerige discussie.
TPC zal contact opnemen met H.ACD om te overleggen of
a. uitbreiding kan worden gegeven aan de distributie van knipsels in de Dienst
en of deze kan worden verbeterd;
b. het mogelijk is een leeskamer in te richten voor publicaties met algemene
informatie, opdat voorkomen wordt dat door een ruime spreiding van allerlei
bladen hieraan teveel tijd wordt besteed;
c. H.ACD aan de afdelingshoofden wederom een overzicht van de in hun afdeling
gelezen bladen met distributie kan verstrekken. De afdelingshoofden kunnen
dan nagaan of hierin beperkingen kunnen 'worden toegepast.

30-11-1966.

AURORA

OCHTKHDBSSPRfiKIHQ op vrijdag 2 december 1966
/

s

/

Aanwezig t H,/OT - £PC - H^B - H>PX- HyD - H^" - H^#&> - U.K2B - TDA - KA/rlf
Afwezig t K.KAZ

^

Kanaiaaaae van publicaties (Aurora 30 noyember 1966)
'
TPC heeft naar aanleiding Tan het in de yermelde rergadering besprokene orerleg gepleegd met H.ACD. Deze heeft enige tijd gerraagd om zich in de «aak te
rerdiepea. Hij cal over ca. een maand zijn oordeel geven.
H,ACD heeft TPC nog meegedeeld dat van de sijde Tan het Departement in het
Terleden geen toestemming is gegeven om de functie van Hoofd P. en B. te bezetten door een ambtenaar van middelbaar niveau.

Z december 1966.

AURORA

OCHTEHDBESPBJSKINQ OP Maandag 5 december 1966

Aanwezig! HgpSH) Afwezig : H.KAZ

- H>6X- Hj) . H.E - H.pÓP - •SpK- H^KEB - UMl>

t

Telefoonopffaven
TDA herinnert de betrokken afdelingshoofden aan deae opgaven die dece maand
aan de betrokken Ministers ter aecoordverklaring moeten vorden voorgelegd»

r--.

H.KAZ
Vrijdagmiddag heeft TPC een besoek gebracht aan H.KAZ, die in een redelijke
gezondheid*toestand bleek te verkeren. Mocht hierover nog enige twijfel hebben bestaan, vaststaand is nu dat H.KAZ niet bij de^Dienst aal terugkeren*
Bezien wordt in het nieuwe jaar hiervoor een officiële regeling te treffen.
Vacantieverlof in december
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden bij het self nemen en verlenen van ver»
lof een redelijke bezetting van de Dienst in het oog te houden. TPC gaat
met verlof van 19 december tot 't januari; H.C van 19 december tot 2? december en H.TD van 19 december tot 29 december.

- 2Bespreking aat PQ en CdK'a
Maandag 12 december zal H.BVD een bespreking hebben ««t de PO-Leeuwarden
en de CdK'a van Groningen, Friealand en Dr»nte. H*BVD verzoekt de afdelingshoofden eventueel van belang zijnd Materiaal Toor deze bespreking aan he«
voor te leggen* H.E wordt verzocht de gegevens betreffende de ID'en aan
H.BVD ter beschikking te stellen.

5-12-1966.

-a»»-

'AURORA

OCHTENDBBSPREKIMQ OP woensdag 7 december 1966
Aanwezig: H.BJE0 - TPP - ^B - H^- E*t> - H^S - H^B^ - H.K^B - TDA - KA/tfD

Nieuwsvoorziening (*ie Aurora dd. 30-11-1966)
H.SBP en TDA hebben contact «et het ANP gehad» Kosten abonnement aansluiting
ANP-telex bedragen ƒ 4.800.— per jaar. PTT-köaten ca. ƒ 2.400.-*. Het via
de telex geleverde nieuwa bevat 50£ binnenlands, 33# buitenlands en 17^
sportnieuwa. Er is geen schifting bij de nieuwslevering nogelijk. Bet «iet
er dus niet naar uit dat een ANP-abonnement voor de Dienst wenselijk is.
H.SBP en TDA «uilen hierover nader rapporteren.

7-12-1966.

AURORA

B===BB

op vrijdag 9 december 1966

Aanwezig: H.BJI0 - ^PC - H^"- ^G- B^ - VL^- H.^»^ - H.^HÜlf'- H.TD - KA/rD
Afwezig : H.KAZ

Beroepsgeheim journalisten
H.SBP maakt melding van een bericht in De Volkskrant van heden, betreffende
een in Zwitserland aangenomen wet ter regeling van het beroepsgeheim van journalisten. Dit beroepsgeheim wordt niet toegekend in zaken betreffende de veiligheid van de Staat.

Contact met departement
Woensdag 7 december bracht H.3VD een kort bezoek aan de Minister. Hedenmiddag
zullen H*BVD en TPC een gesprek met de SG
**
• hebben* waarbij een aantal openstaande zaken zal worden doorgenomen*

9-12-1966.

AURORA

OCHTJSHDBESPaflKINQ op maandag 12 december 1966
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Aanwezig: H.BJtfT- Tp£ - Hyfl - H/C ~ E~Ó - 1KË - H.SBP - KvKjffi - H.TD - KA/vD
xX^

Afwezig tf.KAZ

^
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Chinese affaire (zie Aurora dd. 28-11-1966)
TPC restigt de aandacht op een bericht in De Telegraaf yan hedenmorgen betreffende uitlatingen van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken over
deze zaak. Daarin werd gesteld dat de heer
geen toestemming zal
worden verleend naar Nederland terug'te keren vooraleer de lastechnici Neder'
land hebben verlaten. Voorts dat Ir. Hsu een verrader was, die zelf uit het
raaa is gesprongen. TPC meent dat in verband met deze verklaring nu spoedig
een oplossing van de kwestie zal kunnen worden bewerkstelligd.

12-12-1966.
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AURORA.

OCHTEHDBESPREKIHQ op vrüdag 16 december 1966
Aanwezig i H*B*i> - TE0<- H.B/'- H.C''- H/rf - E^ - H.S^P - B.K4B - TDA AtfWezig : H.KAZ
/
*^
' '
'
<

/-

Prof.
Ter sprake kout het gisteren in De Volkskrant gepubliceerde interview met
prof*
_
, waarin dese de BVD beschuldigt de hand te hebben gehad in het
rerstrekken van informatie aan Aaerlkaanse instanties, die «rtoe geleid hebben
dat hij niet voor een Fullbright-gasthoogleraarschap in aanmerking kwam.

Beschouwing inaake art» 98 IvS
H*BVD maakt melding van een verdienstelijk werkstuk van CB, dat door dese als
uitvloeisel van de besprekingen in Beelsum met de Justitiet-autoriteiten werd
opgesteld. De beschouwing is aan de afdelingshoofden voor commentaar toegezonden.
H.BVD vercoekt dit uiterlijk 15*1-1967 ter beschikking te stellen.
TPC vestigt er de aandacht op dat het aanbeveling kan verdienen na overleg met
Justitie het werkstuk van CB te gebruiken voor een publicatie bijvoorbeeld ia
het Nederlands Juristenblad. Op deze wijxe zouden de tekortkomingen t.a.v*
art. 98 in de publiciteit kunnen worden gebracht en kan hierover een bredere
discussie worden uitgelokt.
Eet meest gunstige tijdstip hiervoor zou kunnen zijn nadat de uitspraak van
het Hof in de zaak, die 13-1-196? dient, is bekend geworden.

16-12-1966*

OCHTSNDBglSPaaKINa op maandag 19 december 1966
Aanwezig:
- ÏP/ - ViA - erf - iptf) - yi - U.pg6 - H.K»B - TDA - I«L/vD
/
'
Afwezig : H.KAZ

r
19-12-1966.

r

OGHT5ITC)EGSF35KING op woensdag 21 december

1966.

Aanwezig: H.B3H5 - EL* - QV - S^6 - HX'- H.SBT'- RJSÊB - TDA /
^
/
^~
/^
KA>vD
Afwezig : £P<f - H.KAZ

"""

Nieuw.1 aarsbi.1 eenkomst
Zoals gebruikelijk zal H.BVD op 2 januari des middags te 16.00
uur bij de Nieuwjaarsbijeenkomst voor E XIII aanwezig zijn.
Hij wil met H.E vantevoren overleggen wat hij in zijn Nieuwjaarsrede zal ter sprake brengen. H.E zal van H.BVD vernemen
wanneer dit gesprek kan plaatsvinden.

H. BVD

Na een inleiding over de ontwikkeling terzake deelt H. BVD mede,
dat het in de bedoeling ligt dat Drs. A. Kuipers hem als Hoofd
van de Dienst na zijn pensionering zal opvolgen.
TPC is hiervan gisteren door Minister Verdam mededeling gedaan.
Een officieel besluit zal pas kunnen afkomen, wanneer t.z.t. het
Kabinet daaraan zijn fiat heeft gegeven.
H. BVD verwacht niet anders of de afdelingshoofden zullen Drs.
Kuipers dezelfde medewerking verlenen als aan hemzelf.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 25 december 1966
Aanwezig: H^SÜ - H* A - C7 - %*tf - ^*" - H.pHP - R
Afwezig :

2? december 1966.

B - TDA -

AURORA

OCHT1SNDBSSPREKING op woensdag 28 december 1966
1

_.,»

Aanwezig: H.«^D - H.B - Hv<T- DBD - TSL^S^ H.$fl^ - H.KBBf^ TDA - KA/rD
Afwezig :

28-12-1966»

AURORA

OCHTENDBESFREKDl'G op vrijdag 50 december

1966

Aanwezig: H^JVD - T£Sè - E^f- DKJX- HX- H.SfiP - H.pÖ - H.TD - KA/vD
Afwezig : 'róf> - H.KAZ
••
'
•''

C^»^nese affaire
Gisterenavond en hedenmorgen zijn publicaties in de pers verschenen omtrent de gevonden oplossing in de Chinese affaire.

30-12-1966,

