
AURORA

OCHTENDBËSPREKING op vrijdag l oktober 1965

Aanwezig:

Afwezig :

H^VD - H>J^ - ̂- ̂  - *s^- *jf-p<£- n.paf'- iMpaif- KAAIT

^ " ^

Panorama

Afdoboofden TPC herinnert gezien de datum l oktober er aan, dat de bijdragen voor het
Panorama van de afdelingen worden verwacht. Afdeling & zal ook een bijdrage
leveren en heeft al reeds iets op papier staan.

Afdeling T.D.

Gezien de formatie van deze afdeling op heden stelt TPC de vraag of het
niet wenselijk is H.T.D. uit te nodigen aan de Aurora-besprekingen deel te
nenen.
Na enige discussie meent U.BVD, dat om een goede integratie van T*D. in de
Dienst te bewerkstelligen, dit inderdaad wenselijk is. H.T.D. zal worden
uitgenodigd»

Sociologisch Dispuut te Rotterdam

H.KAZ H.KAZ doet mededeling van een verzoek van het dispuut RSD "Aglaia" van de
faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hoge-
school te Rotterdam om een excursie naar de BVD te mogen ondernemen.
Het dispuut, dat een onderzoek instelt naar de sociologische aspecten van
"kleine groepen die als formele institutie vaak gedwongen worden informeel
te werken", meent de BVD in deze categorie te kunnen indelen.

In verband met het verzoek van het dispuut zal H.KAZ in verbinding treden
met de studentendecaan te Rotterdam.

l oktober 1965.



OCIITiSN'iJBtlSl'itriKING o maandag 4 oktober 1965

Aanwezig: HjtfAZ - HyC- Ij/f - 00D - H.J/- H.SlJp - KA^lf

Afwezig i H.mX - T?C - Il.fcüJö ' '

Persconferentie SJ

H.B deelt mede, dat deae conferentie bij de opening van de anti-fascistische
tentoonstelling in het Anne Frankhuis te Amsterdam op 2 oktober zonder inci-
denten is verlopen.
lir dreigde een ontsporing toen een journalist een vraag stelde over
Claus von Arasberg, maar door interventie van de beheerder van het huis werden
moeilijkheden voorkomen.

5 oktober 1965.
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Aanwezig:

Afwezig •

- Vpf- \\.p&- il.ivyö - KA/W

Keldercommissie

KA/vD geeft enige toelichting ten aanzien van de taak van deze commissie
in verband met een verzoek door de secretaris (BVA) aan de afdelingshoof-
den gedaan.

7 oktober 1965»



AURORA

OCHTENDBBSPREKING op vrijdag 8 oktober 1965

Aanwezig: H.BVD - H.KAZ - H.B - CB - H.E - H.SBP - H.KEB - KA/vD

Afwezig : TPC - H.D

8 oktober 1965,



AU tO.lA

Op maandag 11 oktober 1965

Aanwezig:

Afwezig

zig: H^ÖVD - U.pM - JpPC - ll^S - H.C - llji- IL/K- ll^^> - UJS^B - KA/vD

ig : X ƒ

H. E Ter sprake komt het bericht in l>e Volkskrant van heden omtrent een publi-
catie in de Prawda, vermeldende dat de Nederlander
gehuwd met de ex-.'tussischo , in de Sowjet Unie gespioneerd
j,heeft voor de Nederlandse veiligheidsdienst.
H.Ü deelt mede, dat bij EO/R hierover in het afgelopen weekend telefonisch
informaties zijn ingewonnen door de Volkskrant, Oe Telegraaf en Met Parool.
Volgens De Volkskrant zou daarbij medegedeeld zijn, dat de BVD van de zaak
niets bekend is en dat de enige die wij kennen
het vroegere Kamerlid is.
K.S zal SO/R verzoeken over deze telefoongesprekken een notitie te maken.
Voor zover H.E bekend, is door EO/ l op de verzoeken van de drie kranten
gelijkluidend gereageerd, t.w.: Ons is niets bekend; wendt U tot Buiten-
landse Zaken of tot de heer van Binnenlandse Zaken; voorts gelieve
ons niet aan te halen.

12-10-1965.



AUHORA======

QCHTENDBaSPlEKlNG op woensdag 13 oktober 1965

Aanwezig: H^l«f^ H^V2 - 18<C - BV - Hjé - *ƒ- PH/E - H.
i*U Ar>4» • ^_ s • ' ' sAfwezig : ' ^ ' ' ' ' '

(zie ook Aurora 11-10-1965

Gediscussieerd wordt over de vraag welke bedoeling de Sowjet Unie met de
publicatie in de Prawda kan hebben gehad. H.C acht een verband net de

niet waarschijnlijk. H.SBP acht het mogelijk dat de pu-
blicatie geschiedde voor binnenlands gebruik, namelijk ter afschrikking
tegen buitenlandse touristen. Hij herinnert aan ervaringen door
Prof. , opgedaan tijdens zijn reis door de Sowjet-Unie,
waarover hij in de Volkskrant schreef.
PH.E zal bewerkstelligen, dat een vertaling van het Prawda-artikel wordt
gemaakt (is inmiddels geschied).
Komen nog ter sprake de reacties in de pers.
Door TPC werd ••• op 11-10-1965 een press-release opgesteld, ter aanvul-
ling en verbetering van de op die dag in verschillende bladen verschenen
publicaties. , chef van de Voorlichtingsdienst van Binnenlandse
Zak̂ n heeft ons hierbij goede diensten bewezen. Uit de Volkskrant bleek,
dat men heeft opgezocht. Zijn reacties lagen in de lijn van
wat door ons nader aan de pers werd verstrekt, o.m* dat hij na 1963 niet
in de Sowjet-Unie is geweest.



AURORA

Aanwezig:

Afwezig :

OCHTËNDBS3PKHKING op vrijdag 15 oktober 1965

ÜZ - TPfi'



A U R O R A

OCHTSNDBS3PREKING op woensdag 20 oktober 1965.

'- H.K/B - H./DP . H.TDAanwezig: jUfift) - H.K^T- TPC - B)̂  Ctf".

Afwezig : —-

H.TD die sinds 18-10-'65 (geen verslag) de ochtendbesprekingen bijwoont,
wordt op de gebruikelijke wijze in de distributie van de AURORA-stukken
opgenomeno

21 oktober 1965.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 22 oktober 1965

AanveiEifft ptT'. »/. C/ . y6 - ̂ é - H.KJÈB - B.ffftP - HTD

Afwezig J H. ffirt> -

- KA/W ••f

22 oktober 1965.



OCHTSHDBSSPRZKING op maanda" 25 oktober

Aanwezig:'H^BtfD - XPC" (beiden tot 9»15 uur) >•
-lQi*2 - $*•£ - pe> - Ĥ f - Jv̂ l- H.aiJp -

Afwezig : —--

tïS - H.TD

26 oktober 1965.



A U R O R A

OCHTKNPBESPREKING op woensdag 27 oktober 1965T

Aanwezig: H^MTD (gedeeltelijk) - H.KAZ - "*&& - B-/Ó"- 06- H/fi

Afwezig :

H.srf - H.K^T- H.TD -



.i.'ü'a ;KINra op vrijdag 39 oktober 1065.

\$ v

•"l

H: *

Aanwezig: Ĥ JVi) (tot 9.10 uur) -
tf-TD - K/

Afwezig : H.KAZ

."i/ v/^ '— 'w«V — 'yt u —' /

1. Bevorderin.<; beveiliging overheidssector

II. BVD verzoekt II, D een plan te willen opstellen hoe wij de
noodzaak om in de overheidssfeer tot

een betere beveiliging te komen, kunnen exploiteren. Hij zal hierover
gaarne maandag a. s. met II. D van gedachten wisselen o

2. Documentatie uit open bronnen
Naar voren komt do vruag of de functionering van documentatie op dit
terrein in de Dienst niet zou kunnen worden verbeterd» TPC zegt dat hier-
over al eerder is gesproken en dat zulks een uitbouw en op ho;*cr niveau
brengen van ons P«&3. zou moeten betekenen. Voorshands ziet hij daar nog
geen mogelijkheid toe„
Wij zouden dan onze zoekgebieden intensiever moeten bewerken en een op-
lossing moeten vinden voor de verwerking van een formidabele hoeveelheid
leesmateriaal o

3VD-bOYoiliKing (zie ook punt 2. AUIKKU 27-10-'65)

Samen net H.KAZ heeft TPC een gesprek hierover gehad met de UVA, Hierbij
is bepaald, dat de BVA met de verschillende afdelingen contact zal op-
nemen teneinde te bewerkstelligen:

a. dat een consequente toepassing van het rubriceringsvoorschrift plaats
"" vindt;

voor ons zijn de rubrieken vêrtrouwrelijk (eventueel met bijvoejjin;;J
Seldt voor intern gebruik) en geheim de meest aangewezen categorieën;
het gebruik van de rubricering "geheim" beveelt TPC ir. ieder --ev.-il
aan voor stukken, waaruit de bron duidelijk kenbaar is, vmnneor het
bekend worden daarvan gevaar voor de veiligheid van doze bron kan
opleveren;

b. dat een sluitende regeling (zoals wel al bij de afd. ï) gebruikelijk)
voor het mee naar huis nemen van stukken wordt gemaakt (aanwijzing
van ambtenaren, die hiertoe gemachtigd worden - opnemen situatie in
huis voor opbersinjssaiogoli jkheden).

ilr zal toe worden overgegaan alle ambtenaren jaarlijks eon schriftelijke
verlclarinj te doen afgeven, dat zij in het afgelopen jaar, geen voor de
veiligheid van de Dienst mogelijk schadelijke contacten hebben onder-
houden»

Bij nader inzien werd het niet nodig geacht de uitvoering van c.c.a.
aan de Boveili;ïingscomraissie op te dragen. U'el wordt het nuttig geacht,
dat deze commissie binnenkort bijeenkomt om de algemene problematiek te
besprokene



A U 5Ï O
=——==

Afd. hoofden TPC herinnert aan verzoek op l- 10- '65 gedaan. Hij vraagt bijdragen nu
ten spoedigste bij secretariaat KA in te leveren. KA/vD zal deze dan
doornemen. Na lezing zal H. iJVD ze, vergezeld van een algemene 'Verzamol-
brief", aan de Minister aanbieden. Van de af d. TD wordt geen uijJrage
verwacht»

VraA'on .•nicrofoon;;obruik

Het Tweede kamerlid heeft aan de Ministers van Al-
gemene Zaken, binnenlandse Zaken, Defensie en Buitenlandse Zaken vragen
gesteld over het gebruik van geheime microfoons door de BVD of andere
inlichtingendiensten o
Gezien de 30 dagen termijn zal de (schriftelijke) beantwoording daarvan
voor 28-11-1903 plaats moeten vindeno

Deelname cursus D.S.C.

Voor a. s. cursus januari/februari '66 is door af d o D de heer
opgegoven. TPC verzoekt CV programma te bezien en deelname van een C-
hoof darabtenaar te overwegen*

23 oktober 1DGS.



A u.«m

OCHT :MS)3 ;S'1:Ï iKING op maandag l november 1965

/ t

Aanwezig: ^VD - ItyK- 11,4 - '**C - l\/&.- PJIv£"- II.Kj^B^- ll.SJf - Il.TD -

Afwezig

ig: ft^D - lüg - \\j6- \kC - \yS- PJIvïï"- II.Kĵ -

g : II.KAZ f / f

Persreacties op Telogragf-artikel

Besproken worden enige commentaren in de opiniepers.
SIsoyier - een t. a. v. microfoongebruik niet afwijzend "Geleide", verder

een artikel ter illustratie dat wat oppervlakkig en haastig ge-
schreven is.

V.N' o - artikel van , ook niet negatief, alleen vraag opwerpend
welke garanties er bestaan dat af luistermethoden niet gebruikt
worden in het binnenlands politieke spel.

T.y. en observatie

H.TD doet mededeling, dat binnenkort mede op verzoek van afdeling E door
Philips een closed circuit TV demonstratie zal worden gegeven. Afdeling D
en 3VA worden hiervoor ook uitgenodigd.
II.JVO verzoekt opstelling van een plan. Aandacht moet worden geschonken
aan de plaats waar de demonstratie zal plaatsvinden.
Vooraf dienen de demonstrateurs te worden gecheckt, tenzij zij ons van
vroegor bekend zijn.

2 noveuber 19G5.



AURORA

OCHTENDBSSPRSKING op woensdag 3-11-1965

Aanwezig

Afwezig : H.KAZ

: OmD - TPC - H/B- HtC -
. f..- / '̂  /

-'«„SB"? - HSBP - HoBEB - H.TD

Gisteren hebben H„BVD en TPC een gesprek met de Secretaris-Generaal gehad
om diens visie te vernemen over aan onze zijde opgekomen gedachte, dat het
goed zou zijn, dat de Minister op l6 november 1965 bij de behandeling van de
begroting een verklaring over de BVD aflegt, met als hoofdthema "een geheime
dienst" moet geheim blijven en een verwijzing naar de Kamercommissie als
hét orgaan voor bredere informatieu
De Secretaris-Generaal reageerde niet ongunstig.
Verder wordt nu gegaan met het opstellen van punten voor een ministeriële
verklaring. Op k november 1965 vindt hierover een bespreking met de Minister
plaats»

k november 1965.



l V <,_ ."—s

AU.Ï01U

sSIMaKING op vrijdag 5-11-1965

Aanwezig:

Afwezig i H.JtfD - H.KAZ

p& - 11& - H/0- tt.^<- U [. - H.TD -

H.C

5 november 1965»



AUtlOKA

OCHTSNDaéSPREKING op maandag 8 november 1965

Aanwezig: tt.jyTD - TPJS"'-

Afwezig : H.KAZ -'ItA/vl)

- PI . H - H.) - B.TD

Gesprek over de begrotingsbesnoeiingen die voor ons misschien nog ge-
volgen kunnen hebben en over de BID die voor het eerst in zijn bestaan
in de courant wordt genoemd en wel met de opmerking, dat op de geheime
uitgaven ƒ 50.000»» is.(gesnoeid»

Philip»

H.TD heeft met Philips gesproken over de Philips-tv demonstratie. Een en
ander kan in Eindhoven worden geregeld, mits wij drie weken tevoren
een datum willen opgeveno

H.BVD spreekt over de a.s. bijeenkomst in Brussel met de Commissie Per-
sonenverkeer. Na twee jaar worstelen zal de sub-commissie van de veilig-
heidsdiensten nu van de grond komen.

9 november 1965.



AU w a A

OCHTaND3C3P riKING op woensdag 10 november 1965

Aanwezig:

Afwezig

i^c - ü^tf. y*€ - Hyi> - \[.$/- H.$3P - H.K^- H.TD - KVvD
r̂ f' ^ ^T^

9 II iMfn n if A v x ^ ^: H#-0VU — JI.1VAZ ^



_ 2 -

Planning en begroting.

Naar aanleiding van de aan de betrokken afdelingshoofden door H.FID ver-
strekte overzichten over de stand van de geheime uitgaven in de eerste
drie kwartalen van 1965, zegt TPC in de week van 22 t/a 26 november een
bespreking te willen houden.

11 november 1965.



AUSOiU

OCHTBNPaSSPRiSKING op vrijdag 12 november 1965

Aanwezig: Tptf - H,B'- £•£"*( gedeeltelijk) - H/D - ViJg^- : .dBP - H.VBf-
XH.TD tgedeeltelijk) - KA/jrD / S ƒ

Afwezig : H.BWK- H.KAZ

BVD weer in publiciteit

Ter sprake konen publicaties in het Binnenhof (11-11-1965) en
De Volkskrant (12-11-1965) orer een telegram door .
aan de Minister-President gezonden betreffende uitlatingen die ran
politie- zijde tegenover hen zouden zijn gedaan ("op de lijst van de
BVD komen") na zijn aanhouding (op 21-9-1965) terzake van het rondlopen
net een bord net een anti-Claus leuze.
Volgens De Volkskrant zou de Haagse politie nagaan wat tijdens het
vasthouden van Remmerswaal is gezegd.
TPC heeft over deze aangelegenheid gisteren telefonisch contact gehad
met de heer :. Hij meent, dat wij het beste kunnen afwachten hoe
de zaak verder loopt.



AURORA

Aanwezig: H

Afwezig : Ö0

OCHTENDBESPREKING op ••and*» 15 noreaber 1965

l.BVlf- TfXS - ftrB<. £ -̂ H.SBP - Ü.K^B - H.TD - KA/^D
S f .^^' ' ,<^

16 noreaber 1965«



AUitOÏÏA

op woensdag 17 november 1965

Afwezig : H.KAZ

-^PC - p£ - U^< ̂ 0 - H-/- H.ĵ rf1 - H.KKB - H.TD - J£A/vD

Bi jeenkomst militaire attaché's

H.C heeft gisteren een voordracht voor deze groep gehouden over activi-
teit van communistische inlichtingendiensten, waarvan men bijzonder wei-
nig bleek af te weten.

Tegenover II.BVD heeft Kol. zich waarderend over samenwerking met
ons uitgelaten. (Dit naar aanleiding van lezing H.C en bijwoning H.E
en KA/vD van MID symposium).

4» Kamorzitting dd. 16 november 1965

TPC deelt mede, dat bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse
Zaken de kwestie M-gebruik ook nog aan de orde is geweest naar aanlei-
ding van opmerkingen van (PSP), Mr* Geertseua en Mr. Beernink.

. fie zaak is door het ter tafel komen van de kwestie anders ge-
Y lopen dan wij hoopten. De Minister had toegezegd terzake aan te kondigen
' bij de Politie Den Ilaag een onderzoek te zullen instellen. Hij heeft
* zich echter hiertoe niet beperkt en mededelingen hierover gedaan, die

voor onze positie minder gunstig waren.

Niettemin mogen wij erover verheugd zijn, dat de Minister zich positief
t.a.r. het werk van de Dienst opstelt»
TPC memoreert met waardering wat door de heer (PvdA) naar voren
werd gebracht. Hij betoogde: een Dienst als de BVD zal ui"t de aard der
zaak zich bewegen op de grens van wat in een democratische gemeenschap
toelaatbaar kan worden geachte Dit moet gezien de bedreiging waarvoor
wij ons gesteld zien, aanvaard worden. Voorwaarden zijn daarbij, dat er
vertrouwen bestaat in de leiding van zo'n dienst en dat er redelijke
waarborgen voor het gebruik van de middelen bestaan.

17-ll-1965o



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 19 november 1965

Aanwezig: f?€'- H,B -£XT-IfrÖ - H,JB^

Afwezig : H>J8VD^ - H.KAZ

*JSf<- Ĥ SBF"- H.KEB - II.TD - KA/vD

Telegraaf-artikel dd. 19-11-1965

Op grond van - naar de indruk bestaat - een circulaire van Binnenlandse
Zaken betreffende de (verscherpte) toepassing van het beveiligingsregiem
heeft de Telegraaf weer een artikel gepleegd. Hierin wordt een aantal zaken
rond de BVD, zonder direct verband »et elkaar, behandeld. H.K2B doet voor-
lezing van dit artikel, ten aanzien waarvan TPC neent dat wij geen directe
actie behoeven te ondernemen.

H.KAZ

TPC deelt mede welke schikkingen ten aanzien van de behandeling van de be-
vorderingsvoorstellen zijn getroffen met H.PZ in verband net de ziekte van
H„KAZ, die nog wel enige tijd afwezig zal blijven.

19 november 1965.



A ü H O R A*»====

OCHTSNDBüSPREKING op maandag 22 november 1965.

Aanwezig: HJS^D - T9<1 - 9/B - B<t - \^f- H/É - ll.KËB - H.jtép - H.TD - Ki

Afwezig : H.KAZ /

Philips t.v.-demonstratie (zie ook AURORA 8-11-1965)

H.TD deelt mede, dat demonstratie, die te Eindhoven zal plaatsvinden is
bepaald op 13-12-1965. Hij verzoekt afdelingshoofden om opgave welke
medewerkers bij demonstratie aanwezig zullen zijn} in totaal kunnen dit
£ 10 man zijn.

Aanvullende regeling medenemen stukken

TPC brengt in bespreking ontwerp-regeling hiervoor, waarover UVA reeds
contact had met de afdelingshoofden. Naar voren komt de wenselijkheid,*
dat de afdelingshoofden dit ontwerp nog even doornemen, alvorens beslis-
singen daaromtrent worden genomen*
KA/vD zal het rondzenden met verzoek om commentaar. Op een nader vast
te stellen datum zal het ontwerp dan weer aan de orde worden gesteldr
TPC wijst er op, dat het geen zin heeft een regeling te accepteren, als
de toepasselijkheid daarvan niet duidelijk vaststaat.
Voorliggende regeling, die het mede naar huis nemen van stukken hoger ge-
rubriceerd dan "Vertrouwelijk1* uitsluit, zou een wijziging in het werk-
patroon van verschillende deelnemers aan de AlMORA-besprekingen met zich
kunnen brengen.

Qheime uitgaven

Reeds door TPC aangekondigde bespreking in verband met door H.FID ter
beschikking gesteld overzicht (eerste drie kwartalen 1965) wordt bepaald
op 1-12-1965 te 14.00 uur (aanwezig zullen zijn: TPC, H.B, H.C, H.E,
H.TD, KA/vD, H.FID).

23 november 1965«



A U R O R A

OCHTSNDBESPREKING op woensdag 24 november 1965.

^ . .x" >/
Aanwezig: B.B«f_ TPC"̂  H.><- H^- K,* - ̂ **T- H^atfP - H.KjW - H.TD - KA/vD

*"̂  « ,*»" .^r _^f * *̂  .̂ ^ ĵ ^

Afwezig : H.KAZ

Verhouding tot BuZa,

u. BVD doet mededeling van een bespreking met de heren van '. en
van : ,. Hij meent dat men bij BuZa neer begrip krijgt voor de
spionage-dreiging. Beide heren hebben gevraagd of wij van tijd tot tijd
voor een groepje diplomaten een lezing over spionage en de afweer daar-
van kunnen houdeno

^ Verhouding tot politie Den Haag.

H.BVD naakt gewag van enige moeilijkheden tussen de Dienst en de Hoofd-
commissaris van Politie gerezen betreffende provo-activiteiten rond het
bezoek van de Prins en de heer von Amsberg aan Den Haag op 19-10-1965,
en de kwestie «

Waardering van Minister voor BVD.

KA/vD In dit verband doet R.BVD voorlezing van een aantal passages uit de Han-
delingen van de Tweede Kamer (behandeling Begroting Binnenlandse Zaken
op 16-11-1965)* o.m. van de toelichting door de Minister omtrent het
werk van de BVD gegeven»
In het gedrukte verslag kont deze veel beter tot zijn recht, dan tijdens
de voordracht'in de Kamer het geval was*
!>.BVD verzoekt KA/vD te bevorderen dat het personeel op de hoogte wordt
gebracht van de waarderende woorden door de Minister in de Kamer over de
Dienst gesproken,, (Opm. KA/vD: Hiertoe is de medewerking verkregen van
de Redactie van het "Spionnetje".)



AURORA

OCHTENDBSSPREKINQ pp Tri.1 dag 26 november 1965

Aanwezig: H^rBVD- TPC"̂  H^« - H^S-K^- *A - H,Ŝ T̂  H.REB - TDA - KA/vB
>̂

Afwezig : H„KAZ - f s> • s /

Spaanse dienst

H«B H.SBP vestigt de aandacht op een artikel in het Vrije Volk van 24-11-1965
"Spaanse Gestapo actief" betreffende activiteiten van de Quardia Civil

^i onder Spaanse arbeiders in Nederland. De Wiardi Beckmanstichting zou hier ge-
v gevene over bezitten.

TPC acht niet uitgesloten,
dat naar aanleiding van dit artikel vragen uit de Kamer zouden kunnon opko-
men»



Een kort discussie vindt plaats over de vraag welke betekenis moet worden
gehecht aan perscommentaren en de publieke opinie naar aanleiding van de
door de zaak . en de ministeriële reactie daarop in de Kamer aan-
gedikte kwestie van het registreren en op lijsten zetten van personen door
de BVD„

26 november 1965=



A U R O R A
9CBSSS888SSS

OCHT£NDBESPREKING op maandag 29 november 1965.

Aanwezig: H.£Wf - JPC* -Jirff^ gB< H^B-"- H^ - H.KSHT^ H.JSflÖ^- TD/A

Afwezig : H.KAZ - KA/V» ^X

De Nieuwe Ste»

TPC bespreekt een speciale uitgare ran dit blad dat onder de titel "Door
het sleutelgat" geheel gewijd is aan de vraagstukken rond de priracjr»
De algemene ligging ran dit blad is nooit BVD-freundlich geweest en wij
krijgen dan ook de nodige regen uit de pan* o0a» ran Merrouw

Aan de andere kant moeten media zoals pers en t.r. toch ook het
nodige incasseren, Eén der artikelen beschrijft een ons nog onbekend ge-
val orer de, inmiddels orerleden, heer ran de KNSM, die door
een Marechaussee in burger is benaderd «et het rerzoek medewerking te
willen rerlenen bij het openen ran correspondentie»

H.BVD heeft rrijdag j.l. een bezoek gehad ran de CoVoP. , die een
brief bij zich had ran de Hoofdcommissaris orer het aanhouden ran

waarin o„m. wordt gesteld dat tegen betrokkene noch orer de BVD
noch orer de zwarte lijst is gesprokeno



A U R O R A

OCHTENDBESPREKING op woensdag 1 december 1965»

Aanwezig: H.BJfD - TPC""- IL*'- CY/^ H/D - Hjtf - H.SBP - H.KEÉ - H.TD
.~~-^ -""" ' ' S / s

Afwezig : H.KAZ - KA/rD
y

i
H.BVD schetst in het kort hoe d» Dienstleiding ruim 2 jaar geleden bij
het departement de mogelijkheden heeft aangekaart om onze wervingspositie
te verbeteren door meer gebruik te mogen maken van de bestaande hoge ran-
gen. Daarbij is ook gesproken om hierin bepaalde ambtenaren te betrekken
ioV.m. hun capaciteiten en speciale werkzaamhedeno In januari 1964 hebben
wij hierover zeer uitvoerig naar het departement geschreven en vooral
H.KAZ heeft zich bijzonder voor dit onderwerp ingezet0 Het doet E.BVD
daarom bijzonder veel genoegen te kunnen mededelen dat nu eindelijk
conform ons verzoek een aantal regelingen is getroffen» Hij geeft enkele
bijzonderheden over maandag j.lo afgekomen bevorderingen»
•Verder deelt H.BVD mede dat hij met de Minister heeft geregeld dat,
ioVofflo de gezondheidstoestand van H.KAZ, TPC als waarnemend Hoofd van
de Dienst zal optreden bij afwezigheid van H.BVDo

2 december 1905e



i
A U R O R A

QCHTEHDBESPREKINQ op vrijdag 5 december 1965.

Aanwezig t HBJHT̂ ged.) - TP&̂  IBt- ffi»^ Taf- HsX- HSBP - HKEB - HTD - KA>«.-" ,- ƒ s f -r . ƒ— ^s
Afwezig t HKAZ.

BYD-commissie voor 1 Kamer?
Bij de Algemene Beschouwingen in de 1e Kamer ia, naar TPC van de heer

vernam, onbehagen uitgesproken over het feit, dat de 1e Kamer
geen inspraak heeft in BVD-zaken.
Min.PreB. CALS en Min. SMALLEHBROEK hebben kenbaar gemaakt in vertrouwe-
lijk beraad met de Kamer daarover t.z.t. van gedachten te willen wisselen,
r̂ wordt aan herinnerd dat de Defensieoommissie is samengesteld uit leden
van beide Kamers.

Poolae mijnwerkers.
HD deelt mede, van de heer van de Mijn Laura te hebben vernomen,
dat er inderdaad ideeën bestaan t.a.v. de aantrekking van mijnwerkers uit
Polrn.
Hij zal hier op 7ol2.1965 een geaprek over hebben met de adj. directeur
van het Rijkaarbeidsbureau en daarbij onze bezwaren ter tafel leggen.



-*• •/»
AURORA

OCHTCiJDBSSPRT^KING op maandag 6 december

Aanwezig: TPê - H l̂f - p*̂ ~ H -̂ E^X -̂ H.^£ - H.TD - KA/vlf

Afwezig ÏH.Bj^r - H 0K - H.KAZ ^

\l
Besproken wordt de publicatie in de Volkskrant van heden betreffende het
door de N.V. De Spaarnestadt op instigatie van president-commissaris
Prof. De Quay doen terugnemen van het nummer van 11 december 1965. In dit
nummer was opgenomen een artikel van de hand van Wim Klinkenberg (thans
free lance) met insinuaties omtrent de nazistische instelling van de
ouders van Claus von Amsberg.

Boek over HTS "*

H.SBP vestigt de aandacht op een artikel in Het Parool van 3 december
1965 betreffende de verschijning in Hoskou van een boek over de activitei-
ten van de HTS, afkomstig van een zekere - . ^ ̂ fi door '""
de B.V.D. in Nederland om medewerking zou zijn gevraagd.

7 december 1965.



AUS03A======

OCHTENDBSSPREKING op woensdag 8 december 1965

Aanwezig:

Afwezig : H.ByD - H.KAZ -

-Jiet€~- jjx»"̂  H/*f- Hoga^- H.KEB - H.TD - KA/vD

Toestemmingswet in Eerste Kamer

Zitting gisteren is bijgewoond door TPC (bewijsmateriaal op pag. "5 Volks-
krant van heden). De verwachting dat over de affaire . door onze
Minister mededelingen zouden worden gedaan is niet bewaarheid geworden. De
BVD is in het debat terloops ter sprake gekomen. TPC is onder de indruk
gekomen van de wijze waarop de minister-president het PSP-lid Van der Spek
hoeft geantwoord op zijn van elk bewijs ontblote beweringen.

Affaire :

TPC doet mededeling omtrent de verdere ontwikkeling in deze zaak. De minis-
ter heeft het resultaat van het onderzoek van de Haagse politie met een
brief van de Burgemeester ter tafel gekregen.

B.- i oven aan de Minister-President

Naar aanleiding van reacties van de Minister-President in de Kamer bij de
behandeling van de Toestemmingswet over de petionnementsactie, werd bij
Algemene Zaken een aantal brieven van bezwaarden ontvangen.

. Met de meeste gevallen hadden wij niets
van doen. Een drietal gevallen zal mogelijk langs de officiële weg aan ons
worden voorgelegd.

Contact met Ministerie van Sociale Zaken - Poolse mijnwerkers. Zie ook
Aurora dd. 3-12-1965.

Bij het onderhoud dat H.D op 7-12-1965 Bet de adjunct-directeur van het
Rijks Arbeidsbureau had, bleek dat daar nog niets bekend is van de plannen
van de mijn Laura om Poolse arbeiders aan te trekken. Bij Sociale Zaken
neemt men een afwijzende houding in.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 10 december 1965.

•"• fl mfif ̂  H mfft ̂Aanwezig: HJ»*> - TPC - H-rtf H^- ViJe-^j- HJ8K» - H.K23 - H.TD -
^

Afwezig :

Affaire (zie ook Aurora 8-12-1965)

TPC heeft mededeling ontvangen, dat de Minister-President deze zaak zou af-

handelen.

Aangezien onze Minister reeds opdrachten heeft verstrekt voor de afhandeling

binnen zijn departement, zal nader overleg op ministerieel niveau nodig

zijn.

10-12-1965.



AURORA

OCITTSNDBE3FR3KING op maandag 13 december 1965
•

- H.TD - KA^vDAanwezig: ^BVD - TPJT- 5^5 - £B"- tyfD - H^B"- H„

Afwezig : H.KA2

Dank van Minister-President

H.BVD heeft een brief van de Minister-President ontvangen, waarin deze de
Dienst dank zegt voor zijn aandeel in de parlementaire voorbereiding van
de Toestemraingswet.

2. Russische activiteiten op scheepvaartgebied

H.D doet voorlezing van een artikel in de NRC dd. 10-12-1965 betreffende
het door de Arctic and Icebreaker'a branch van de North Steanshipline
openen van een lijn tussen continentale havens en havens aan de Canadese
meren. Het eerste - Russische - schip is op 7 december van Rotterdam
via Hamburg en Bremen naar Montreal vertrokken.
Er ontstaat een discussie hierover, waarbij o„nu door TPC wordt geconsta-
teerd, dat het Westen in de scheepvaartsector op een aantal beslissende
punten de boot dreigt te missen (scheepsbouwovereicht van Japan - bemannin
gen op Nederlandse schepen helft van vreemde nationaliteit, waarvan weer
de helft Chinezen).
Vooral met het oog op buitengewone omstandigheden wordt dit een zeer
ongunstige ontwikkeling geachte

1 -̂12-1965.



Aanwezig: a**TTO-

Afwezig : H.KAZ

•V*

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 15 december 1965

- TDA - KA/vD

Bezoek aan Philips

Dit bezoek van een
D, E en TD) heeft
kennis genomen van
Resultaat is, dat
Verdere technische
ons werk geschikt
De getoonde apparai
hoefte is gericht
TPC verzoekt TDA nu
de zaako Hij zou n]
van HoTD van verlo:
van ons eigen geboi
teren in eerste

groep medewerkers van de Dienst (o.m. uit de afdelingen
cfnder leiding van TPC gisteren plaatsgevonden. Hen heeft
de toepassingsmogelijkheden van closed circuit t.v„.
gen gelooft dat hiermede verder moet worden gegaano
voorzieningen zullen nodig zijn om het middel t.v. voor
e makeno
uur maakt het mogelijk om iets te onderkennen; onze be-
p herkennen.
t Philips een afspraak te maken voor voortzetting van
et gaarne zien, dat deze bleef liggen tot na terugkomst
. Ook de toepassingsmogelijkheden voor de beveiliging
w moeten worden bezien. H.E beveelt aan het experimen-

in̂ tantie te richten op één bepaald waarnemingspunt»



AUittKU

OCHTSNDBaSPaaKING op vrijdag 17 december 1965

: HoJJJHT- "WC- tySü - ü^- H.^- Hj^<- H.S^- B.K^'

: "H.K\Z ' ' '
Aanwezig: H.̂ JHT - T^T- 1̂ 8 _ Ĥ l H.Ĵ - Hja-<- H.sp**'- B.K̂ ir- TDA -

Afwezig

Peracontacten

KA/vD H.E doet voorlezing van ên hierover uitgegane mededeling. 11.BVD ver-
zoekt KA/vD zorg te dragen dat de mededeling aan alle afdelingshoofden
wordt gezonden.

17 december 1965.



A U R O R A
«SSSSBBSS9S

OCHTENDBESPREKING op maandag 20 decenber 1965*

Aanwezig:

Afwezig : H.KAZ

- *?/- W -
•' r

- H - TD/A - KAAD

21 december 1965.



AUROiU======

liSPJiiKING op woensdag 22 december 1965

Aanwezig: Hy# -JP* - - ^V- IKX^ H

Afwezig : H.KAZ - IJ/1> - H.TD '

23-12-1965,



AUWOSA

OCHTENDBS3P!iËKlNG op Tri. 1 dag 24 december 1965

Aanwezig: H ^ r t - i- - DB/- H

Afwezig : R.KAZ - T£& - H„KEB
^

B - H^fi"

- H.TD

Beveiligingsaaatreicelen hu we l i.i k Prinses Beatrix en dhr» Von Amaberg.
In de P.G.-vergadering gisteren is dit onderwerp besproken. Er is een bijeen*
koast geweest van de minister-president en de Ministers van Binnenlandse Zaken
Justitie en Defensie, waaruit een drietal comité's zijn voortgevloeid voor de
organisatie, festiviteiten en voor de beveiliging. In de laatstvermelde com-
missie zal ook een vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken en van de BVD zit-
ting nemen.

24-12-1965„



OCHTENDBESPRflCING op maandag 27 december 1965

Aanwezig: ft/fwD -

Afwezig : H.KAZ - TPp-'-

Botlek-gebied

H.BVD deelt mede,
gevoegd. In verband
door welke instantis
onze mening daar in
geoefend. H.UVD hee
ken. Aangezien de
wel voor geporteerd
voortzetten. Wij
met de gemeentepoli

UIWRA

- DJtif - KKÏ- lU

dit dit gebied binnenkort aan Rotterdam zal worden toe-
daarmede is hem door Mr. van Justitie gevraagd
(gemeentepolitie of Koninklijke Marechaussee) naar

de toekomst de grenscontrole het beste kan worden uit-
t hierover ook met de Brigade-generaal gespro-

Kjaninklijke Marechaussee ons goed bedient, zijn wij er
dat zij hun activiteit in het Botlek-gebied blijven

zonden echter niet willen hebben, dat dit onze relatie
ie Rotterdam zou doorkruisen. '.

2« Bilderberg-conferentie

H.BVD deelt het een
tie in verband met

en ander mede over verwikkelingen rondom deze conferen-
ie beveiliging daarvan*

28-12-1965.



Aanwezig: H.ÜJHT -
Afwezig :

AUTOflA

op woensdag 29 december 1063

- H.TD
- PH^E - H.SJM^ - -

29-12-1965.



Afwezig : H.EA2 -

AURORA

OCHTENDBESPR^KINQ op Trijdag 31 december 1965

H.TD

31-12-1965,


