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OCHTEHDpESPSEKCHQ op woenadag 1 juli 196*f«
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Het Algemeen Dagblad
waarin da BVD onbekwitaa

Tan 3O»6 geeft een samenvatting van de
wordt genoead en de Ka*ercoaaiasie "niet tegen haar

taak opgewaaaea"* Da4r wij er nu reentstreeka in worden betrokken sal KA.2.
•et de Mogelijkheid van een klacht bij de Raad Toor de Journalistiek
overwegen*

1 juli 19*1»,



OCHTEKDBESPREKIKO pp vrijdag 3 Juli 1964.

Aanwezig i

Afwesig i
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Loer
dat gisteren jop het

3 juli 196*t.

H.EAZ «n TPC Idoen Tarslag ran het zeer teleurate^lende begrotingsgeaprak
Departement heeft plaatageTohden.
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A U H O R A

OCHTEHBBESPREKI!W op «mandag 6 juli 1964»
S ./* ./

H^C - H^<T HKi -i» -

6 juli 1964.
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OCHTESIBESPREHBQ op wo«a«dag 8 juli 1964,

-crf-H<ir- - H^BB

8 juli 1964,



Aanwezigs H

Afweeig i H

Qesprek over d* ia
van de CPSD.

OCHTENPBSSPREKIig op vrijdag 10 Juli

- M8"- IjX-̂ C''! W?"- 9^B - 4»P -

gesignaleerde drastische koersviJEiging

Coaauniatische aabten uren

H.D heeft laten nagaap
d»«.£. lid Tan' de CFH
ties werkeaam fcijn bijj
van deze categorieën
functies.

10 Juli

hoeveel net het eouuniaae isyapathiserende aabtenaren,
ia 1960 of later* ea bestuursleden Tan •ant«lorganisa-
de Overheid* Bet ia gebleken, dat mcmenteel k lieden

rerkzaaa eijn op diverse ministeries in niet-kwetsbare



Aanwesigi

Afvesig f

op Maandag 13 juli 1964

- 9*̂ f - »**»

BJULZ venuU van
heerst In Verband
hoofden - bij afw
rechtstreeks aa
H.BVD vraagt de
over de verhuizin*

dat er enige onrust onder het personeel
•et de interne verbuiging» Bij verioekt de afdelings-
zigheld van de heer -eventuele Moeilijkheden
e* te willen voorleggen*

afdelingshoofden het personeel tijdig in te lichten
en niet te (doen) verhuizen **»et onsichtbare hand1*»

13 juli
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OCHTBPBESPBlKiaO OP vrijdag l?

Aanweeigt H^BVD *
afwezig i lPC"-

H.BVD doet enige Bed
de Minister. Ia de af
Een plan dit
beruatte, ia giateret
diead tuasenplan, da
OB hot fiat vaa Finatkoiöa

D* Hlaiet«r hë»ft ••!

AURORA

.jS-yé-

d«ling«B ov«r h«t b«grotingag«apr«k TBB glat«ren B«t
gelop«n waken «ijn enige plannen niet geaccepteerd.
( naar hij «elf ook toegaf, op een foute beredenering
eveneens afgewesen. Aangenomen ia een door H.BVD inge-
aan de eiaen van beide Bijden voldoet. Het gaat BU aog

de hoofdredaoteur en de wnd. hoofdredacteur plua de
twee betrokken jouratliatea geaproken over de apionage*artikelenaerie. De
journalisten hebben togal Bitten draaient het was Biet hun bedoeling de
BVD beentje te lieht<n. Integendeel, sij wilden aantoaea dat de BVD van der-
gelijke praktijken O]
De journalist
genoead.

17 juli 1964.

de hoogte had Boeten Bija*
• een oud politieman» wordt een slechte, aluwe vent



OCBTEtTDBI SPREEUW op Mandag 20 juli 196*

Aanwtftigt

t we< Sttf

20 juli
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22 juli 1964.



QuM'füHP JESPHEKIHO ot> vri j dag 2k Juli 1964

Aanwezig s BVBTO * B» IKZ _ Bv - KG - lUc - IUSX- B*£BB
• ̂  __ M __ awiv̂ aV*" «VkT« € *

H.BVD heeft «et BT
van het Xaterae
daarin opgenoaen
SBP-oYereicht. Het
ten faveure van
cendlljet Tan het
belanghebbenden anel
lijnde gebeurteniase:
«erkbeaparing beteke
De aanwezigen kunnen

ADHORA

gJBaproken over de veraindering van de actuele inhoud
van de afdeling B, sinds een gedeelte van de

informatie ia orergeheveld naar het wekelijkae
ia nu niet «eer dan een excerpt Tan de B-dagrapporten,
die deze dagrapporten niet krijgen* Indien de Ter-

wordt toegepaat op de B-dagrapporten, dan sullen alle
er geinforaeerd worden OTer de voor hen van belang
: en tevens aal dit voor de afdeling B een aanzienlijke
en.
zich «et dit voorstel verenigen en aldus wordt besloten.

Weekïverzioht
politieke
110

diegenen
IV)

H.BTD doet uitgebreid
Surinaamse aangelegenheden.

Zk juli

verslag van «ijn gesprek «et minister Biesheuvel over
waarover hij afzonderlijk cal rapporteren»



AURORA

HTEHDBESPREKIHQ op «aaadag 27 juli 1964

aaawaaigi JpflVÖ - VLJO& -

Afvealg t *W4 $

«LatH.BVD haaft vernoaen
Koninklijke Marechaua
Da Rijkspolitie aa (a
crlaiaal* affairea
daa aoma ook politiek* t
Bat ia voor oaa Taa b
grensgebied voorbehouden
daa aaar aet één
houdt sich aaa onea
litia ealfatandig act:
terrein van da Dultaa
B.BVD «il dexe aangel

37-7-196̂ .

ar la Zuld-Liaburg atrubbelingea aija tuaaen da
aa eaarsijda en Rijka- ea Oenaentepolitie andereijda.

4«aige) geaeentelijke korpaen hebben aet het oog op
la da Duitse greaaplaataaa, o*a. Aken en krijgen

aaken ta horen.
laag dat da politieke berichtgeving uit het Duitse

blijft aaa da Koninklijke Maraehauaaaa. Wij hebben
(da Staf) ta aaken aa da Koninklijke Marechaussee

directieven. Eet gevaar baataat dat Rijka- of geneentepo-
.e gaat aeaea naar aanleiding van hetgeen op politiek
contacten werd vernoaen.
geaheid aet 'Chef Staf B.P. bespraken*

contacten

inat< intle



AURORA

DBESPKEKIBQ pp woensdag 29 juli

Aanwecigf
Afvesig \m 4 W*-

1964

- H/rf - H«JE£B

LVaar aanleiding ran enkele passages in de dagrapporten ran B en C
28 juli 1964 wordt de toenemende (eoa.) Chinese activiteit in West-Europa
besproken* De poging tot verving van leerkrachten in de Moderne talen voor
uitzending naar China trekt in het bijzonder de aandacht*

29 juli 1964.
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Afvcsig l TO><: M^ ^

31 juli
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AUHORA

OCHTEHDIESPREKINO op woensdag 5-S-1964

—' .* .X » /" -SAanwezig: H^BTO - ^3KS - B» - <JB-^ Hy0 - BKE - B^JCEB

Afwezig i HJUkZ^ - H^P

H«D vestigt de aandacht
volgens hetwelk In de
ging Tan geheiae gegevens
Uit het bericht »ou kqnnen
te houden aan de vrij
opgesteld -

op een bericht dat Terscheen ia "De Nieuwe Limburger"f
Bondsrepubliek aaatregelen eijn getroffen ter beyeili*

die aan de leden Tan de Bondsdag worden verstrekt»
worden opgemaakt dat de Bondsdagleden zich hebben

vergaande bepalingen van een - blijkbaar door het BfV
beveiligii tgar egleaent <

5-8-1964.
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Aftfttcig *

A U R O R A

OCHTENDBESPREKÏ IG op TTijdag 7 aacuatn» 1964.

• H.E - o£ - H/lTl HJB . B.JE»

' '

7 augiurto* 1964.



Aanwezigt H,

Afwezig t

- H.IAZ

AURORA

OOM EMDBESPREKIHQ op

l

maandag 10-ft-196»

- TPtf- H.̂ - C¥ - H.B - É.*- H.S» - H.K/B

TPC attendeert op hel
het verweer van H.B VI
van V.W.O.-zijde weex
moeten zorgen een antwoord
reactie vraagt* Een
gen zullen de beschikking
van "Wetenschap en Samenleving1**

10 augustus 196»*

jongste niumer van "Wetenschap en Samenleving", waarin
tegen het V*W.O.-rapport is opgenomen, op welk verweer
commentaar wordt geleverd. TPC is van mening dat wij

gereed te hebben voor het geval de pers ons om een
dergelijke vraag is nu spoedig te verwachten* De aanwezi-

krijgen over een kopie van het betreffende nummer



OCHTCTDPSSP

lanwecigi

Afwaslft B.

NQ op woanadag 12 aairaatua 1964.
"

• H^ . ̂ - H.JK! „x

TPC daalt «ed* aat Hoofd Voorlichting Binnenlandse Zaken gesproken
te habban OTar aan.eyentuele reactie onaerzijda op da laatste VVO-publieatia.

adTiaaarde nlata ta doan an eerst aans af ta wachten boa da para
reageert. Ban door BLBVD opgestelde tekst is tar hand gaatald voor
het garal bij door journaliatan «on worden benaderd. tO baaft opdracht in»
formerende perarertepenwoordigera naar ta rarwijsan.

B.KAZ daalt aada dat
tua a*a* ta 9.30 uur
ontwerp-begroting

12 anguatoa 1964.

da afdallnganoofdan an bun plaataTarrangera op 21 aagua-
in da Puiat varwaeht worden Toor aan bespreking van da



Aanwezig;

AAresig s

ng

A U R O R A

OCHTBHPIESPREK1NC d.d. vrijdag 14 augnstu» 1964.

Naar aanleiding ran

orer Mogelijke activil

loonbesprekingën in dt «etaalseeter.

onaenH.SBP geeft eonaentaai op enige pers- en radioberi

14 auguatoe l

dagrapport BT d.d* l2-fi-1964i wordt gesproken

eit ran de CPN in verband «et de op handen eijnde

chten*
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Aanwezig:

Afwezig t H.BW

A D B O R A

OCHTENQBESPREl ING d.d. •aandag 17 augustus

- HX*X-cf-

1964.

H.B geeft toelichting op enkele punten van het dagrapport-B van 14 augustus^

H.SBP geeft eowaentair op enige persberichten.

H.O attendeert op hel antvoord van Minister Toxopens op de vragen van het
Tveede Kanerlid " betreffende de tewerkstelling bij departementen
van door ultzendbureins ter beschikking gestelde tijdelijke krachten (Aan-
hangsel Handelingen Iweede Kamr 1963/64 blz. 410). Deze aangelegenheid zal
•et de BVA's van de daarvoor in aanmerking kokende departementen worden be-
sproken.

H.O vestigt dé aan
discussie rondo* het
TPC heeft gezien dat
publicatie.

17 augustus 19J64.

idacjht op een artikel in "Vrij Moderland* betreffende de
WO-rapport over het antecedentenonderzoek,
ook door "De Groene** is gereageerd op de laatste VWO-



Aanweslgt R*St1> - H.K*£
Afwezig i ——

AURORA

OCBTEHD 3ESPBEKIHG op woensdag 19 augustus

- «C - H^-H^ - H/D - H*£ - EséBP - H^ïfB

H.SBP bespreekt enige
een rraaggesprek «et
dlger en als 24
lands.

persberichten. In de MCRV-R«dlokrant was hedemeorgen
Hakarov te beluisteren. MakaroT Is Sovlnfonnrertegenwoor*

de B.A. verbonden. Bij sprak vrij goed Reder-secretaris aan

H.D deelt Mede, dat terug Is uit Londen waar hij »et de
Hederlandse Anbaaaade bleef t geïnspecteerd. is door Ambassadeur

ontvangen*
worden beschouwd.

De inspectie en het bezoek als geheel kunnen als geslaagd

19 augustus 1964.
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OCHTSKD!BESPKEKIH8 OP Trijdajc 21 augustus

Aanwezig!

Afweeig t

H^JBHT-

ADfiORA

1964

Toorbareid»

H.SBP att*od«ert! op ••«

•unistisch China

demonstratie tegen de

i

persbericht waarin gesproken wordt vaa een door c on-

conferentie van eojuunistische partijen als

f) oskou*conf eren tie.

21 augustus 1964
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At - TPCT . BX

24 auflntstuff
- CJf- • PBV0

19«4

* J^ /

U.SBP geeft coJHaentaar op enige perabericbten.

B.BVD gaat bininenkortl naar Averika en vraagt of er nog zaken zijn voor be-
spreking met • Bij de gfldachtenwisseling orer enige gevallen blijkt
dat de FBI *om» weinik spontaan is bij het tijdig verstrekken van voor ons
van belang zijnde inforaatie*

Het is H.BVD geblekenj dat Minister Biesheuvel onvoldoende geïnformeerd
wordt over Surlnaae.

dit
TPC vraagt de Opinie
VNA, wil
overzichten. De
ken van de conclusies
TPC is het hietvede eens»

van de vergadering over de Miandoverziehten van de
nl« graag weten* H.SBP heeft wel waardering voor deze

opstellers hebben een goed oog voor nuances en bij het trek-
wordt een gepaste voorzichtigheid ia acht genosen*

24 augastvs



OCHTEHDBESPREKIHQ pp woensdag 26*1 -1964

Aaawesigl H,

Afvesig t

- H.JB'-

PZ

rondschrijven
rekening

B.KAZ brengt! de
dat er een
het versoek,
ganiaatieplanaen,
setting die dringenjd
huidige taken. Bij
in een bepaald geval

beajpreking vaa 21 augoatua in herinnering en deelt aede(
aan de afdelingshoofden «al worden geatuurd «et

houdend met de huidige stand van aaken en de reor-
opgave te willen rerstrekken vaa boa persoaeelsbe-
noodaakelijk wordt geacht voor de uitoefening van de

heeft reeda ervaren dat, dankzij de nieuwe huisvesting,
een peraoneelalid uitgespaard kan worden (ACD).

•en

la de Ihierna volgende discussie deelt B.KAZ bijzonderheden
•ede over de regeling inzake sociale gevallen en zijn op de long run
afgestemde beleid, waarin o.a. afvloeiingen op aedische en leeftijds-
gronden een rol spelen. Bij verzoekt de afdelingshoofden te overwegen of
een andere werkverdeling aogelijk sou aija, zowel geaiea de taak alswel
de nieuwe huisvesting. Op een vraag van PH.D zegt hij dat bij leeftijds-
afvloeiingen in de pcomen 3-Jaar-periode ook vervanging voet worden beke-
ken.
B.B vraagt of suggastiea gedaan vagen worden ten aanzien van de "inruil1*
van twee admder go«de krachten tegen een goede. B.KAZ gaat hiemede ac-
eoord.
Bealotea wordt, dat een circulaire over de wachtgeldregeling aan het per-
soneel aal worden gezonden, daar aangenoaea kan worden dat een aantal
personeelsleden hiervan gebruik aal willen aaken• Bea andere Mogelijkheid
OB dergelijke wensen te onderkennen ziet «en voorshands niet. B.KAZ
aal hierover contact opnemen «et de voorzitter van de Coaaissie van Over-
leg. Zn een gesprek
wordt gesuggereerd
geschapen (Dienst ca personeel) en dat aangenomen wordt, dat een groot

over de "diplomatieke" formulering van de circulaire
erop te wijzen dat deze regeling in beider belang ia



aantal
rollacig

rechtspoaitiebt aluit

ladan Ta»
niet

da
TPC atalt voor
afvloeiing bekend
H.E Biet hier aan
als geaaengoed op

op«n

lat

. 2 -

paraanael dat in da afgelopen jaren in dienst ia ga*
op da hoogte is van het apart voor da BVD vaatgaatel-

kaart te spelen en de wenselijkheid van aan beperkte
te Maken en daarbij te wijzen op de bijzondere regeling,
bezwaar, daar een Dergelijke circulaire ia korte tijd
straat koat te liggen* H.C is het hieraede eens*

26-8-1964,



AURORA
(X

OCHTEHDBEÏPREKIKQ op vrijdag 28-8*196»

Amawexigt B«JfD - B*K*Z<-ff lre - B**"- CJP^» B*JT - H.4BP -
4-"̂ *̂  _ jX**̂  _̂ ^ -̂ *̂  V*̂  ĵ ^ •*

A *_._« _ • V Ŵ »̂ ^ V% ^ f <rAfMSlg S H

H*E daalt aada* dat alt AUaaaar aaa brief aaa
de Dieaat haaft gaacluraTea, waarin hij Meedeelt op een doorlaatpost van
de arensveiligheidad:.eaat, aan aantal rertrouwelijke Mededelingen heeft
kunnen lezen, die aait de vunr varen opgehangen. Man ia ran neniag dat.
indien
•aakt, aaa bedankbri
B.E cal tersake contiet opneaen aet Majoor

dia zich een integer mens noeat, terecht dese opmerkingen
fje eeker op mijn plaats «al eiJa»

B.KAZ leeat een brie
•en ia in "Coaaentaai
Da Minister breekt hier
personeel als gevolg
ia niet van belang
doeh «aar het oa gaal
prestatie te leveren,

voor van de Minister van Sociale Zaken, die opgeno-
, het blad van de Centrale van Bogere Aabtenaren.
aea lans voor de Mogelijkheden van inkrimping van

van efficiency en juistere beainaing op de taken* Bat
het hoofd te staan van een groot aantal ambtenaren,
is met een klein aantal ambtenaren een maximum
aldus de Minister*



OCHTBNIB ESPREI
^

ING ov Maandag 31 aujcustns 1964
t »

Aan woei g i BJM*D -

Afweaig t ——•

B.

PH.D doot uitfebreid

Werkgroep ant< eoden-U nondorsook.

o gehe

bli non

j.l. vrijdag
onderzoeken voor bene
OM politieke redenen
deling van Binnenlaat
van do worksaaMhedon
Do werkgroep noot
do functies aanbiedei
Dit K.B. zal t.a.t.
Do Werkgroep ia gokoi
ter eekor cal worden
Na do uitoonsotting
condor lastige on
ties ton dopartoMont
Bot is duidelijk dat
oen aooie rit wil
dat hij niet door ooi
en hij Bal B!oh sokei
anders buiten hot nu
lopen, o*a. MOt do
bedrijven (onbesoldi^de
PB.D wil afwachten o
probleoM juist stelt
een advies v66r 13 s
KaMor aal kunnen out

X Ti idschri f temt i re u lal

TPC vraagt do speeia]
tijdaehriftenoirculal
Dit betreft zowel do
do Dienst hoon on we«
distributie nou

mSj^SSSSSiS&^^^JiSBSSSmtiS^—siSSS.* /

- Tptf , H/B - C/- PB/D - H.K••"- fl.HBf» - B^EM

verslag over do vorgadoring van do werkgroep dio
o dag hooft gewijd aan do politieke antecedenten»
oaiingon in bepaalde functies op do departeaenten.
wil Minister Toxopoua bij do a»a. begrotlngsbehan-
ao Zaken (20 oktober) do KaMor Mededelingen doen
die over dit onderworp op do holling staan,*

kort* tijd do Ministor oen kapstokfonmle voor
waarop oen algoMoen K.B» zal kunnen worden gebaseerd*

pon gepubliceerd Boeten kunnen worden.
tot oen nogal nauwe formulering op welke do Minis-

aangevallen.
an PB, D volgt oen uitgebreid gesprek over doso bij*

go^oMplicoordo Materie, dio voel verder gaat dan fnne-

do Ministor OM politieke redenon dit begrotingsjaar
, doch hij sal bijsonder voorzichtig Moeten sijn.

te slappe fomulering do Tweede Kaaer wakker Maakt
niet op teveel punten Mogen vastleggen, daar wij
in beschouwing gonoMen terrein, beslist Kullen vast-

organen on Met de bestaande werkwijao in do
BYD-aMbtenaren Hot eigenlijk blanco Mandaat),

do noorslag van do vrijdag gehouden bespreking het
Aan de hand van doso besprekingen wil do Ministor
ptoabor, waaraan hij sijn Mededelingen in de Tweede
enoM.

Malen

ligore

is.
doaandacht voor oen nota van fl»ACD betreffende

ie, dio oen aantal vraagpunten opwerpt*
"hobbyisten" distributie, als een onlogisch door
r sturen van oen groot aantal periodieken. Do gehele

bepajld eens onder do loupo dienen te worden gonoMen.

31 augustus 11I64*



Aanwezig} H. l
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A U H O R A
•«»B«Bssttsac

OCBTElil BESPREKlHQ OP woensdag 2 september 1964*

-ra»"- - *s& -

B - C

TPC deelt xedé dat o
kingen* »*t ia de ee
zoekt aandacht voor
ook andere afdellags
nemen*

15 september de dinsdag* en donderdagoehtendbespre*
ste plaats H.B en B.C, sullen worden hervat. Rij ver-
og uitstaande onderwerpen* na de behandeling waarvan
oofden incidenteel aan dese besprekingen deel sullen

rr •

Defensie Studie Cent;tuB

Over enige tijd zuil
Bij het DSC stelt Be
de afdelingshoofden
aanwijzen, I.V.B. de
bezwaarlijk zijn een

de 2 Baanden durende DSC*cursussen weer aanvangen*
prijs op Binstens een BVD-deelneBer en B.BVD verzoekt

i ia te gaan of zij een gegadigde hoofdaabtenaar willen
lopende reorganisatie zal het speciaal voor afdeling C
hoofdanbtenaar 2 volle Baanden af te staan*

Tijdschrif tenéircula: .re

B.C heeft ia zijn
een ambtenaar'een be
op bepaalde artikelen
gelijke opzet in COB
In het hierna volgende
bij P b B een
conclusie dat onze b
Bet lezen van bepaaljl
het werk is een
worden gelegd»
Een belangrijker pun
tencirculatie schade
van ondoelmatig

hen te vragen
tuur hebben geregeld
Bet gesprek wordt
en Jl _ een
te zien en aan de

af i ieliagen

werk m

ha ad

2 september 1pOH <

een regeling getroffen waarbij niet seer dan
ld tijdschrift aal doorlesen die zonodig collega's
opmerkzaam cal naken. Bij vraagt zich af of een der-

>inatie met B kan worden getroffen*
gesprek brengt TPC een oud voorstel naar voren o»

tijdscfiriftealeeszaaltje ia te richten en Ben ko«t tot de
bllotheek niet is ingeschoten op de werkelijke behoefte*
ie tijdschriften als een vorm van ontspanning tijdens

natuurlijk verschijnsel dat niet aan te strakke banden Boet

is of de productie in zijn geheel van deze tijdachrif-
ondervlndt, m.a.w. of al dit gelees oorzaak kan zijn

B.BVD is van plan om bij zijn koBende bezoek aan
hoe zij dit noodzakelijke bijblijven Bet de litera-

beploten «et een verzoek van B*BVD aan B.SBP OB Bet H.KO
te vorsen os deze gehele Baterie eens onder ogen

van de bevindingen een rapport op te stellen*
COBtissie



Aanwezig:

Afwezig :

Ambtenaren -eizen

De politie!
Joegoslavi
SU-verband
zijn v.w.b
tairen die
Uit het hi
hebben van

OCHTS1D

A U K 0 R A

Na op vrijda k september 1964

- m/-

[J.G.

e ontwikkeling in het blok en met name de mogelijkheid van
che inlichtingen-activiteiten, hetzij nationaal dan wel in
doet PHD de vraag stellen of repercussies te verwachten
de be staande regelingen voor toeristische ambtenaren/mili-
naar J legoslaviê* reizen»
rover volgend gesprek blijkt dat wij nog geen indicaties
dergelijke activiteiten» ._

Qesprek
TRIS, het
mee te

ovsr

latsn gaan

k septembe

de
zuinigk

wpnderlijke, bepaald onjuiste, berichtgeving van de
" besluit niet een G2-expert met minister DE JONQ
en de kennelijke behoefte aan helicopters in Suriname»



Aanwezigi H.

Afwezig t

OC tfyEMDBISPREKIHQ op aaaadag 7 september 1964

H.SBP bespreekt eqige
Qroot "De CPN in d*

- PH.E
/

- H.spr'- B.f£B

persberichten, ia het bijeonder het artikel vaa Paul de
HoraWberator»" ia "De Waarheid1* van 5 septeaber 1964.

H.KAZ kondigt aan dat binnenkort een in overleg «et de voorzitter vaa de
Aabteaarendelegatie opgei telde circulaire over de mogelijkheid van vrijwillige
afvloeiing zal verschijn*n. Bet is gewenst dat alle personeelsleden eea ezea*
plaar vaa deze circulaire ontvangen, ook degenen die in verband »et verlof,
eiekte of anderszins afwezig zijn.

H.XiZ vraagt verder de aiadacht vaa de afdelingshoofden voor de beoordeliag vaa
de stagiaires die thans Aog langs de afdelingen rouleren.

7 aepteaber 1964.



A U B O R A

OCBTENDBESPRIKIMQ d,d. woensdag 9 «epteaber

Aanwezig: H.KAP -
>̂ T, "

Afwezig : B

BO/CT Possiervernietiginic

I.V,B* een door CTA ingesteld onderzoek naar de Beer dubieuze praktijkan
van een BID-eontact;waarbij, overigens bonafide, lijnen naar BVD-aBbtenaren
liepen, vraagt TPC voor alle zekerheid of aan de deatijda door H.KA voor-
geschreven operatiedossiervernietiging een einde is gekooen.
Bij het bedoelde onderzoek is aen de afgelopen Baanden Beeraalen doodgelopen
tengevolge van het vernietigen van oude dossiers* TPC geeft enkele voor-
beelden en hij acht het zonder meer duidelijk dat, gezien de hiaten in oude
zaken, de vernietiging van operatiedosaiers niet Beer nag geschieden*

Kaaerovertredingen

Gesprek over de
hetgeen Ben voor een

9 september 1964,

dui< lelijk dalende lijn in het aantal kuerovertredingen,
deel op het crediet schrijft van de bordjes DICHT*



Aanweaig*

Af««Big :

OCB5 SMDBBSPHEKI1IQ on vri.ldag 11-9-196»

->*

Toglialti'a0«spr«k over
destalinisatie, di*
d«n.

AURORA

B.C -
/

PH.E -
/

- H

politiek t*8taJMnt en d« st«eda Terdergaand»
duidelijk niet aan d* figuur van Chroeatejof is gebon-

11 september



Aaawesigt H»JQHJX-

Afveaig i •——

AUfiORA

op «aaadaf 14-9-196%

'- 5iB - H.C •' / •' X ^- PfiD . PB.E . &>4BP - H,K£B

/ / / /

Qttspr*k oT«r d« p»reb«riohtoa Ineake d* Mlabus-foto's» D« aohtargroad vaa
d«B« publicaties is ««n rtl tusssa de Haagseh* Courant «a d* RVO/THO.
Zoal* altijd ««t dit soort Baken, krijgen wij een veeg uit de pan, hoewel
wij er absoluut tt$.ets »ee te oakea hebben»

14-9-1964•



OCBTEHPBESPREKNG OP weensdac t» september 1964*

Aanwezig: »£VD -B.

Afwezig i

B.BVD vertelt over
schriftelijke vragen
de vrijheid van drukken
zet uiteen dat in c
eenkomstig de beleldlslij
tolijke beantwoording
geen plezier van mijn
Bet VWO mal toch met
lijk in de Eamer bekend
het antecedentenonderzoek

Ostkollege Keulen

Er is een uitnodiging
rolgend Jaar juni te
dienstig hier snel o|p

UJJLLA

- H/B . CB̂ . PH^ - B.̂ BP - B.£EB

jn gesprek met inzake de beantwoording van de
van Marcus Bakker. Volgens sou hierbij
s en vrije meningsuiting in het geding zijn* B.BVD
de beantwoording van het WO-rapport geheel over-
at van de minister is geschied. Dit zal in de echrif-

duidelijk tot uiting komen en Marcus Bakker zal dus
poging tot tweedracht te zaaien beleven*

winst gaan strijken, daar de minister meer waarschijn-
zal maken dat hij bepaalde plannen heeft t»a.v»

binnengekonen on deelnemers aan te wijzen aan het
houden Ostkollege, dat drie dagen zal duren» Bet ii
te antwoorden*

Gesproken wordt over candidaten voor de binnenkort te starten DSC-cursus*
In verband net de reorganisatie zal C dit jaar nienand aanwijzen, doch voor
de volgende cursus «ordt reeds gedacht aan CBBES* B.B wil desnoods BPR
aanwijzen* hoewel dit net de komende veranderingen in de afdeling bezwaar-
lijk is.
E IX/V wordt door Pij.B als eandidaat voor mijn afdeling genoemd.

Talenpracticum

B.KAZ leest bijzonderheden voor over het onlangs in Noordwijk geopende
talenpracticum. Gezien de bestaande behoefte aan de verbetering en uit-
breiding van onze talenkennis wordt het nuttig geacht nadere informatie
over deze organisatie te verzamelen*



oc 'BESPREKIM op Tri J dag 18 september 1964

Aanweaigt

Afwesig

PUSVD J H.XAZ - TPC-
i / /',l

B.B
/

H.Ĉ PH.D - Pff.E - H.
X / /

»«oek«raeaeorte
aandacht van !•BVD ia erop gevestigd dat, hoewel wij een goed beeoe-

kersayateen hebben* het Toorkoat dat bepaalde besoekera, »«t name van de
BID, conder begeleiding door het gebouw wandelen.
Bij navraag blijkt dat andere bezoekers gelden of nooit «onder escorte
rondlopen.,
B.BVD vraagt of één het niet opportuun acht de recente interne verhuisin-
gen aan te grijpen en het besoekersayateen lOOJt goed uit te voeren.
Daar men geen bepaalde becwaren siet, wordt besloten dat H.KAZ een en
ander met H.XEB «al aankaarten voor wat de BID betreft en via de BVA een
order aan de diverse bewakingsposten sal doen uitgaan.

18-9-1964j



Aanwezig: H.BVD - B.B

OCHTEHdBESPREKlING d.d. Mandag 21 september 1964.

- f f f - H^- H/fc . H rE . H.SJBP * B.KEB

22 a»pt«b«r J064.



Aanweeig: H.BVD 4 H.KAZ - TPC

Afwe»ig : -'

AÏÏBOBA

OCHTENI BSSPREKIHa op woensdag 23 september 196*»,

- H>B -
/

/
H.C

/ /
PH.D - H*E - HJSBP - H.KEB
/ / /

PZ Psychologische onderzoeken
H.KAZ vestigt d*
sproken wordt ov
ambtenaar 1« kla
tanten en het te
derzoeken.
de zie n de re sul t
ons sollicitanteibeleid

TPC, H.SBP en PH

23 aepteaber 196'>

aandacht op "Trouw1* van 21 se p te «ba r j.l.v waarin ge-
r het proefachrift van « wetenschappelijk
se, over bedrijfspaychologie, de beoordeling van solli-
harte neven van de resultaten van psychologische on-

ten van enquête is H.KAZ van oordeel, dat
geen slecht figuur slaat*

D bespreken enkele Fallex-incidenten.



AJUUULè

OCHTENC BESPREK ING op vrijdag 2» saptaaber 1904.

Aanvaxig: B.
Afwezig t B

- TPC/- a. r-
'

a. r
/

f ' ƒ

- BJE - B.stfp - H.U»
/ x

•at kimB.BVD rei-zoekt »«t klaa het ran het lopende halfjaar «et voorrang
af te sluiten* opdat vij da Minister desgevraagd onaiddellljk aan aper^u
over een bepaald onderwerp Bullen kunnen geven, hetzij voor de Kuerco»»
•laaie of voor begrotlngsvragen in da Tweede Kaner. Bet Is da bedoeling
dat da afdelingen hun bijdrage voor het voor voorkokende gevallen
achter da hand sullen hebban*

Werkgroep ant<cadentin

Mej, daalde hedennorgen aan PB.D «ede dat da Hi&ister nog aan ga*
sprak set de werkgroep wil hebban alvorens hij «et da Kavereossiissia over
de antecedentenonderzoeken gaat praten* Bet gesprek set de KaaereoMissie
zal plaats vladen v£6r da Minister Mededelingen «al doen In da Tweede
Ka*er. :

964.25 aepteaber



AURORA

HTEMEIBSSPREKIHQ op «mandag 28-9-1964

Aanwegig:

Afweeïg : H

- H.SBX- H.SEB

0e dePH.D deelt
onverwachts
geval was. PH
voor die
Rode

, dat de oefening Fallex 1964 de vorige avond te 21.00 uur
rd beëindigd, nog voortijdiger dan in voorafgaande jaren het
.D leest - curioaiteitshalve - enige humoristische berichten

tijdjens de oefening werden gewisseld tussen de B.V.D. en het
in Den Baag*Kruiasie Icenhuis

aanleidi agNaar
gegevens bij
nadere inlich

van in de pera verschenen berichten betreffende diefstal van
Suratoa in Bruaael aal PH.D
bingen inwinnen.

H.C heeft vertoo:
Westen" wordt
Staten.

28 septeaber 1964.

n, dat Nederland door de Roe«enen het "Albanië van het
genoemd, wegens onze volggaaaheid ten opzichte van de Verenigde



AURORA

OCHTEHDifflSPRSKIMO op woensdag 30 september 1964

Aanwezig:

A f we aig :

- TIJG'

Als aanvulling op
29 september, deelt
uit de EEO-landen
worden gesteld.

/

/ y
- H.C - PH.D - Ey£ - H.
/ X /

- H.SBP - H.KEB

bét laatste bericht in bet dagrapport-B van
BV mede dat op de te bouden conferentie van CP-en

de positie van de illegale KPD aan de orde zal

PH.D vestigt de aaniacht op een persbericht volgens hètwelke
Mr. b; L j zijn afscheid als voorzitter van het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven heeft gezegd, dat op het terrein van de
sociaal-economische wetgeving aan een ombudsman geen behoefte bestaat.
Maar - aldus - zo*n figuur sou Misschien wel op zijn plaats
zijn bij zaken die iliet in de openbaarheid kunnen komen, zoals bijvoor»
beeld bij de B.V.D.

30 septeaber 1964,


