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OCHTfiNDBESPREKIKO op maandag 2 december 1963

Aanwezig: HJjfln)

Afwezig : —-

H.F deelt bijzonderheden aede over een door Tajou en Lai met zijn niniste
van Buitenlandse Zaken Chen li te ondernemen reis naar een aantal Afrikaa
se landen. Het gehele gezelachap vaaronder zich ook een handelsstaf be-
vindt, zal beataan uit 70-90 pereonen. De reis zal worden gemaakt met
twee KLM chartervliegtuigan.
Geeproken wordt over de Internationale politieke belangstelling, die voor
deze reis zeker sal bestaan en de mogelijke achtergrond van dit onderneme
nl. een Chinese poging om een nieuwe Bandoeng conferentie buiten Nehroe
om te organiseren*

2 deeember 1963.



AURORA

OCHTENDBESPREKUfQ op woenadag 4 deeeaber 1963

- H.

Afwezig * TEO^



A U R 0 R A

OCHTENDBESPREKIHQ op Trijdag 6 deceaber 1963.

Afwezig :



AURORA

OCHTEWDBESPREKIHQ op aaandag 9 dacaabar 1963

Aaavezlgs ̂ Bffi - H.JC*̂ '. TBê - jl̂ <. C* "

Afvezig : — —

PA KaaercoaMJaaia

H.BVD heaft eaa geaprek gehad Bet de hear Vondellng over hat a.a. bezoek va
de EarnercoBffliaaie. Da Toorzitter wil graag aen Terhandeling horan hoe hat K
la neergealagen la da dienat an hoe vij op basis daarran werken.
Hij had zich afgavraagd waaroa dit KB eigenlijk rertrouwelijk ia garubrleea
Hij ia van mening dat datgena, wat vij niat geheim behoeven ta houden, bake

-^ geaaakt zou kunnen worden.
Da Tergadarlng ie Tan oordaal dat vat one batraft dit KB gepubliceerd sou k
aen worden, daar vij ar bepaald niat op aehtaruit eullan gaan. Man verdiept
zich in da Traag vaarop daze rubriearing deatijda vard gebaaeard. Mr.Eiatho
vaa T66r publicatia. Man neeat dat da paasaga, vaaria onse ralatia aat buit
laadae dienstan vordt Tanaald, radaa vaa ona charter niat ta publiceren.
Bet heeft bij de Kamercoamiasie aan goade indruk geaaakt dat H.BVD Toor div
ae onderverpaa aijn afdelingahoofdan/axparta aan hat voord laat.
E.BVD haaft da indruk dat de voorsitter hat daarhean vil leiden dat de Kane
coBBiaale jaarlijka aan da Kaaer rapporteart orer binnangakomea klachtea.
Maa acht hat aan gevaarlijke zaak dat Vondeliag de klagera een peraooalijk
aatvoord haeft toegezegd. Hij haeft aTeavel bij H.BVD te keaaea gegeven dat
begrijpt net zija aatvoorden voorzichtig ta aoeten zijn, opdat de communist

/door niat in de kaart vordea gaapeeld/ bijroorbeeld hat bekead vordaa Tan onze
verkvijze.
H.BVD haaft Vondeliag arop gevezen dat Tragea oTer bij oaa
aaa hat Terkeerde adrea zija. Hij haaft dit gaadatrueerd aaa da hand van on
charter.
Dat Dr.Vondaliag nog aiat erg iageaehotaa ia blijkt uit zijn opmerking dat
in Waaaaaaar zatalaade eoordiaator(l) val aaa fliaka staf Boat hebben. H.BV
haaft hen da ware poaitie an "omvang" Tan da coordinator uiteengezet. Het I
richt OTer de locatia in Wasaenaar vaa oTerigena afkomatig Tan Mr.Qeertseme

9 deceaber 1963.



A U B O R A

Horisontale coordinatie ran de afdelingen.

H.BVD snijdt een beleidsprincipe aan_t.w.i de horieontale coordinatie tui
sen de afdelingen. H.BVD wil deee coordinatie nlet onderbroken cien wan-
neer hijzelf, on welke reden of voor welk aspect dan ook, bij een bepaal*
saak betrokken is geweest. Ala vobrbeeld haalt hij aan een incident bij
het orerleg over de nieuwe externe beveiligingsopcet ran TCL
enige tijd geleden.

Een dergelijke bemoeienis Tan
H.BVD in lopende eaken houdt niet in, dat het verdere verloop daardoor b
de dienstleiding thuishoort. Op deze manier sou B.BVD overbelast worden i
allerlei zaken die eenvoudig in de horizontale coordinatie geregeld en a
gewikkeld kunnen worden. Bet opschorten van lopende gevallen tot het wek
lijkse spreekuur moet hierran eTenmin het resultaat worden* Mochten er
moeilijkheden rijcen dan dienen die incidenteel voorgebracht te worden*
H.BVD is in beginsel altijd direct te bereiken.

6 deceaber



AURORA

OCrilJatDBESPHEKIHQ op woanadag 11 d«ce«b«r 1963

Aaaw«sig:
Afw«cig t H

PA

11 d«c«mb«r 1963.
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OCHTEHDBESPBEKIHQ op TTJjdag 13 deccaber 1963

Aanwezigt H

Afwesig s H

- H.B'-
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Kamez'ovex'tx'edinjren

H.KAZ vestigt de aandacht op de in november geconstateerde kaaerovertredii
gen. Vergeleken met oktober is er een daling van 3%. Het aantal blijft
echter nog te hoog. H.C stelt voor, "sleutelovertredera" de koeten van eei
nleuw aan te brengen slot self te laten betalen. Aangenomen moet worden dt
in een slot achtergelaten sleutel gecompromitteerd is*

13 deeember 1963*
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OCHTENDBESPREKIRQ op maandag 16 deceaber 1963

Aanwezigt

Afwezig t
- H.

H.F bespreekt enkele persberichten la verband Bet de rels van Tsjoe en Lai,

H.BVD Tertelt bijeonderheden over cijn besoek aan de Luxemburgoe ea Belgiec
dienaten ea net BfV. Hij zal hlerover afKonderlijk rapporteren*

16 deeeaber 1963.



OCHTEtfDBESPREKINQ op woenedag 18 deceaber

Aanwesigs E*tfVD - IUKC2 -̂ 3*̂  - BVJK. &*€*"- H.̂ - H^E^- H/JF -

Afwesig i ^

Kaaereoaaissie

B.BVD heeft gisterenavoad de Kaaercoaaissie een algeaeae uiteensettiag gege-
ven. Daarna heeft TPC over de PSP gesproken en H.B over opbouw- en draai-
ageaten* Ook heeft H.B enkele klachten aaavullead behandeld.
De bijeenkoast is gunstig verlopen en de coaaissie heeft welwillend gerea-
geerd.
Men is vaa oordeel dat de verjoaging van de fractieleiders het peil vaa de
coaaissie seer tea goede is gekoaea.
De beantwoordiag vaa de klachten sal niet tea detriaeate van ona gaaa, in
die sin, dat geen sakea oatreat modus operandi sullen worden weggegeven*
Dr. Vondeling bleek eigenlijk de enige voorstander van publieatie van ons
KB. Een van de beswaren tegen publieatie is het te verwachten eindelose ge-
harrewar in pers en parleaent over het wat en hoe van staatsgevaarlijk.
Dr. Vondeling wil aog aader op dese kwestie terug koaen.

blijft in dese coaaissie een stut en toeverlaat.
£r sal een tweede vergadering gewijd aoetea worden aaa de klachten; daarna
een bijeenkoast over de kwestie ea oase
werksaaahedea op dit terreia.
Teaslotte sal eea aparte sittiag gewijd aoeten worden aaa de taak en werk-
saaaheden van afdeling Dv waarbij TPC voorstander is van een so weinig
abstract aogelijke behandeling.

Cursus geweldloosheid

la aaasluitiag op het gesprek van maandag j.l. aerkt B.E op, dat nog geea
besluit is geaoaea over een oadersoek aaar dese streating, waarover De Tele-
graaf heeft geschreven aet veraelding van een aaatal aaaea. B.B deelt aede,
dat in augustus in PSP-kringen de gedachten over een dergelijke cursus naar
voren sijn gekoaen, doch aog geen concrete voraen hebben aangenoaen.
Besloten wordt, dat CBR ea BAG in vereaigiag aandacht sullen besteden aaa
dese kwestie.

18 deeeaber 1963.



AURORA

OCHTENDBESPBEKIHQ op Trijdag 2O*»12«>1963

Aanweaig: H.BJW'- H.fl^. jrf - J&&- *^S-J}*V^*j! - Wf -

— — — '

Naar aanleiddlng Tan wordt b«el»t»n «rt H.BVD met
Mr* Beernlnk «en afspraak sal oaken voor H.C«« Qecien onse relatie met
Mr.Beernink kunnen wij dece stap reehtatreeks nemen. Men neeat trouwens at
dat hij niets anders van ons zal verwachten.
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OCHTERDBESPREKXNQ op maandag 23 dec«mb«r 1963

Aanvezigs Hjwr- JLJ

Afwezig s

23 deeeabcr 1963.



OCHTEHDBESPREKIHQ op aaaadag 30-12-1963

Aanwezigs

Afwezig s

Naar aaaleidiag van wordt geaproken over de "Eehte laarheid",
die naar H.C heeft ervaren algemeen ale eea BVD-activiteit wordt beschouvc
D« enige relatie van de Dienst »et dit blaadje was de heer
die deatijds deel heeft genomea aan de redactievergaderingen.

H.F veetigt de aandaeht op een aaatal peraberichtea, waarna o.a. wordt ge<
aprokea over de Ezportchleb.

TPC Testigt de aandaeht op aunaer 36 van net aaandblad "Buiten de Perkea"
waarin eea groot artikel tegea de B.V.D. is opgenomen, De in dit blad ge-
noemde redactieleden zijn volgens H.F anarchisten van de oude stempel. He
blad zal aan BAG wordea toegestuurd voor comaentaar.

50 deceaber 1963.


