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OCHTENDBESPREKINQ op *oaaadag 2 oktpbar 1963

Aanwezigs JPC^- WrtT-fBtD -

Afwcaig

JoagoslaTischa mijawarkars

PH.D deelt made, dat de Minister van Social* Zakaa aan d« Minister-Presid
heaft geschreTen over de uitbreiding ran hat eoatiagaat Joagoslarische mi
werkers, vaaria hij da aoodzaak Tan daze aaatregal aantoontt onder aaatak
ning dat da minister ran Binnanlandsa Zakaa zija raade bakanda beswaren
blijft haadhavaa.
Da minister van Sociale Zakaa Toert o*a* aan, dat van politieke activitei
Tan da JoegoslaTiscba mijnwerkers niets is gebleken. Hij mist biar due ha
puat waar bat ons om gaat, nl. da Teiligbeid Tan da staat. Eat haaft uite
aard geen zin meer onza argumeatea opaiauw aaar voren ta braagen, daar ae
iatrakkiag Tan deze maatregel op hat moment halemaal geen kaas sou hebben
Daze kwestie zal binnenkort in de ministerraad wordea behandeld. Hear dan
aaa hamarstuk zal hat wel aiet wordaa.

PH.D doet aniga mededeliagea oTer aijn bazoak aan da NTB-oefenstaf Tan de
oafaniag Namieo* HiJ heeft aan goade iadruk gekragaa Tan de sfeer.

Aktob«r



AURORA
mm»fmm

/

OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 3 oktober 196

Aanwezig: y^f-J^df- PJktf -

Afvesig s

Beveiliging eigen dienat

Yastkaopead aaa eakele punten alt net "Spiegelw-T«rhaal over de Paetach-
saak brengt TPC de security ran de eigen dienat ter aprake.
In het rerleden ia onze security op eea bepaalde, toen verantwoord lijkeade,
nanier opgeeet. In de loop der jaren ia echter een deel van de toepaaaing
vervlakt en aan andere punten ia hardnekkig de hand gehouden, hoewel de
noodzaak niet neer duidelijk blijkt.
De aanenaaelting van de afdelingen brengt een wijziging van de administra-
tieve procedures net «ich see, waardoor neer menaen op de hoogte noeten wor-
den gebracht van een aantal geheime werlcaaaaheden*
De over ongeveer een jaar te verwachten grondige wijziging in de administra-
tieve gang van zakea en ia de interne huiaveating, dvingt ona de interne
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security aan een nauwgecet ondercoek te onderwerpen, Beataande regela Boe-
tea op nun waarde wordea getest an aangehaald of veranderd worden, eodat •:
aan mn»1«iiB aan weeealijke an aan niniaua aaa schijn-security krijgen*
Dit wark kan aiat aan da BVA worden ovargelaten daar hij executant is an o]
zijn verkniveau buiten hat belaid staat.
TPC acht het aan eaak van afdalingshoofdennivaau en wil in da nabija toa-
koast in kleine kring tijd uittrekken OB het gehele security-beatel eens
grondig door te spreken. Bet lijkt het beate dit college klein te houden ei
de reaultaten eventueel later aan een grotare groep incluaief de plaataver*
vangers voor te leggen*

3 oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKINQ op rrijdag k oktober 1963

Aanwezig: R^BViT - HyB̂ -̂ P̂Ĥ D - Ry*T- H^- Kft/Cf -

Afwezig :

H.BVD ziet de Heelsua-»bijeenkomst als een duidelijk
succes. De declneraers waren seer enthoueiast, verheugd over deze sa&eakoosl
en onder indruk van het gebodene. De aanwezigheid Tan een aantal leden van
de Dienst waaraee vele gesprekken gevoerd konden worden, heeft een goed
effect gehad.

PH.D heeft gisteren in Arnhem van de CID coanandant Orerste Terno-
men, dat deze aeer goed te apreken is over de Naaico~liaiaon Bet onze men-
sent die goed net zijn mensen in de oefening zijn gelntegreerd. Vooruitlo-
pend op het rerslag orer deze oefening meent PH.D reeda te vogen stellen di
men de BVD-liaison niet gaarne meer zou missen. Los Tan de technische kant
Tan de werkzaamheden is het voor onze mensen een goede erTaring dat zij eei
groot aantal bepaald niet dagelijks Toorkomende situaties moeten oplossen.

k oktober 1963.
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op maandag 7 oktober 1963

Aanwezig: H.BjKf - H.KAfT'- Sftf -

Afwezig » — — ̂

Heelaun
TPC ge«ft enk«le indrukken van het tweede deel ran Heelsuau Een levendige
rargadering mat «en gemengd gacelachap, waaronder een aantal zeer goede dee:
aemers en het gebruikelijk aantal minder gealaagden. De ochtend werd gevuld
met een lezing van Ores en in de middag hebben BOP en BO het woord gevoerd.
De acheiding tuaaen de C- en B*werkzaamheden waa helaaa tevoren niet duide-
lijk bekend gemaakt, zodat enige miaveratanden ontstonden.
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Inapectie bedrijfabeveiliging PTT

Volgena d« pera heeft minister Van Aartaen het PSP-kamerlid Laakhorat ge-
antwoord op diena vragen. Zijn antwoord koat er op near, dat in feite rond-
veg wordt ontkend dat deze iaapectie inlichtingen inwint oatrent peraonen
of het oog houdt op bepaalde peraoneelaleden*

DSC

H.BVD heeft net adoiraal geaprokea over het winterprograaoa. In dit ge<
zelschap van "hoofdofficiaraaiveau" ataat TOOF 1? januari een diacuaaie
over het coamunisne in algemene zin op het prograaoa* Op 2O jaauari zal
H.F een lezing houdea en voor 21 januari' is, in de voormiddag een lezing
over de aantelorganiaatiea in het prograwaa opgenonen.
Met H.B, die inmiddela de vergadering heeft verlaten, sal overleg gepleegd
worden of BFB op 21 januari deze lezing sal houden.
Toor het geaprek op 17 januari zal H,BVD overleg plegea met H.KO.

TPC atelt de vraag welke menaen van de Dieaat BVD-identiteitabewijzen op
zak hebben. Hij vraagt dit in verbaad net het a.a. Parool-artikel, vaaria
deze legitiaatie nauvkeurig wordt beschreven. Hij aeht het veratandig dat
in de periode na veraehijning van het artikd, diegenen die anbtahalve aet
de buitenwaeht in aanraking komen, sieh ala BVD-a«bt«naar kunnen legitime-
ren.

7 oktober 1963*
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OCHTEBDBESPREKINQ op dinadag 8 oktober 1963

Aanwezig:

Afwezig s

Gesprek over enige persberlehten, O.B. de Chinees die in Tokio bij de B.A.
asiel heeft rerzocht, de reeente AKJV-conferentie en een ingeeonden stukje
in De Waarheid, dat kennelijk bedoeld is als bevieroking van Paul de Groot

PA Inspect!* BY

H.D heeft een aanrullend bericht over het antwoord Tan Minister Van Aartsei
inzake de Inspectie B¥, waaruit blijkt dat Lankhorst buiten spel is geset.
TPC leest de tekst van de gestelde vragen voor, waarop de Minister gemakke*
lijk naar waarheid nneeN heeft kunnen xeggen, daar zij te categoriseh warei
geateld•

H.BVD gaat geheel aceoord »et een onderzoek naar onze interne security en
binnenkort zal dit vraagstuk in kleine kring in behandeling worden genomen,

KO/PZ

H.BVD doet vededeling van een noodkreet van H.KO. Door een tekort aan docer
ten kan deze afdeling het niet meer bolwerken en binnenkort in een nood-
situatie terecht konen.
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OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 9 oktober 1963

Aanwezigt^BVtfvT) - &JKZ - TOfiK- H^-.H-fl<- ^KJ^f - KB/rf'
Afwezig "X^

Zendtijd aan de CPU

Qesprek over de gang van zaken op ons departement met betrekking tot het
advies van minister Bot aan de Ministerraad oa aan de CPU radio- en
televisiezendtijd ter beschikking te stellen.

H.F eiteert De Waarheid ineake het PB-bealuit over het aftreden Tan
Paul de Qroot als fractievoortitter in de Tveede Kaaer. Door de nadruk op
het belang van de collectiviteit te leggent wordt indirect een vaarschuving
uitgedeeld aan Marcus Bakker.

PSP»radiouitrending

TPC siet dat de PSP op 15 deeer haar politieke
radiozendtijd zal besteden aan onze dienst. Rij vraagt of er een vaste
regeling is oa dergelijke uitzendingen op te nenen, zodat wij de volgende
dag direct sullen weten vat er gezegd is.
Men aeent dat KO dit als regel doet, doch voor de cekerheid zal H.B contact
opnemen met H.KO, opdat wij deze uitzending niet sullen missen. De aankon-
diging van deze uitzending staat in "Bevrijding"*
Volgt een gesprek over dit soort uitzendingen, die voor one dubbel onvertee
baar zijn, daar wij nooit van repliek kunnen dienen.

9 oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 10 oktober 1963
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Afwezig t

10 oktobar 1963.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 11 oktober

Aanwezig: H.jfAfT - JCrtT- EJV- P%JZ - Q̂ CT. H^JT - HJ0X. KQ/62 - H

Afwezig "̂

Zendti.ld politieke nartiicn.

H.B heeft een bericht dat de PSP voor haar T.V.-uitzending van a.s. aaand
contact heeft, zij het onbewust, net bedrijfsgroep bij de A.D.M..
De uitzending zal gewijd worden aan de loonpolitiek, o.m. door een vraag-
gesprek met een lid van deze bedrijfsgroep.

H.KAZ leest een brief voor van de Generale Thesaurie van het Minister!e v
Flnancien. van 1 oktober inzake het Regeringsbesluit van 27
September OB de overheidsinveateringen tijdelijk te tenporiseren in de pe
ode van 1 oktober 1963 tot 31 maart 1964. Voor ons kont dit neer op een
blokkering van /. 10.00O.- die geen moeilijkheden zal veroorzaken. Mogeli
zal bij KRC en bij de sectie Vervoer lets van deze naatregel merkbaar wor
doch dit zal niet veel on het lijf hebben.
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OCHTEWDBESPRBKIHQ op maandag Ik oktober 1963

Aanwezig: H.BJJo - B\J£&f» T?K- l&tf- PBW<T- lUJf - Exi* - Ĥ y- KB/ft* - HJj

Afwezig : ——

CFB-zandtijd

TPC daelt Bade, dat over da CPW-«endtijd nog geen beslissing bakend is an
in verband hiermee wijst hij op een interessanta nabeschouwing van da
radio- an televisienedewerker van da HRC over hat programma "Panorama",
waarmee da "Norddeutsche" in moeilijkheden is gekomen. In dit artikel
wordt o.m. gesteld, dat de verantwoordelijkheid voor da juistheid van da
inhoud van aen t.v.-programme vael hogere en andera eisen stelt dan da
verantwoordelijkheid voor bericbten in de pars.

Begroiinft Binnenlandae Zakan

TPC dealt made, dat op 23 en 24 oktober da begroting van Binnenlandse
Zakan in openbare commissie zal worden behandeld, met vragen aan de minis
ter. Dit is de niauwe methode van begrotingsbehandeling, die is ingesteld
om de Twaede Kamer-zittingen levendiger te makan. Voor een aantal daparte
menten, vaaronder hat onze, is de vroegere schriftelijke behandeling nu
vervangen door daze openbare behandeling met direct contact met de minist
Uit de door de commissie opgestelde lijst van 39 punten ter bespreking
blijkt, dat de BVD op de 23e plaats staat. Dit is niet eerdar voorgekomen
en de minister vraagt zich dan ook af wat er sun de hand kan zijn.
TPC vraagt de vergadering de nodige aandacht te willen besteden aan wat e
in da wind zou kunnan zijn en dat ons een aanwijzing kan geven welke
vragen er verwacht kunnen worden en uit welke hock. Bet meeat aanne-
melijk lijkt dat Hoakstra, die lid is van dê avtre Commissie voor Bin-
nenlandse Zakan, dit onderwerp wil aansnijden.

H.BVD vindt het jammer, dat onze minister helemaal geen gabruik wil makan
van zijn in de politick unieke positie, nl. dat hij de enige voor een vei
ligheidsdienst verantwoordelijke minister is, die een seniorenconvent ter
beschikking heeft.
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Volgt aen geeprek over da Kaaercomaiaaie, danksij valka voorgaande ainia-
tara Tan Binnanlandaa Zakan nooit reel BVD-Boeilijkheden habban gehad, di
aiganlijk vaker bijeen sou noeten konen. H.BYD ttaeft dit raada aniga aal«j
bij da Sacratarie-Qaaaraal naar voren gabracht.
Ban varvalend punt bij daze kwaatia la dat hat Farool-artikal wedaroa ia
uitgaatald in varband Bet aan ataking bij hat Handeleblad. Da kana beataa
dat hat a.e. eatardag verachijnt, waardoor da daarin door da officiela
zegsman verachafte gegevena nog vara in hat gahaugen sullen hangan, wanne<
onze bagroting wordt bahandald.

Afluiateran talefoongeeprakkan

Da PSP haaft aan da adniater van Juatitia aen prineipiela rraag gaateld o:
net niet in atrijd ia net de Qrondwet dat telefooageaprekken worden afge-
luiatard en dat de brievenpoat wordt geeontroleerd.

oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKINO op dinsdag 15 oktober 1963

Aanwesig:

Afweeig :

H.F do«t «nige mededelingen over de Chinese Vertegenwoordiglng.

H.KAZ was niet erg onder de indruk ran de PSP t.v.^uitsendlag Tan gisteren-
avond. Deze lieden hebben eea weinig aantrekkelijke presentatie*

15 oktober 1963.
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OOHTJ£NuBESPREKINQ op woeaedag 16 oktober 196?

Aaavezigt E^flfz - MC -̂ jL^TpE<tf'- H/rf^PE^- H-**^- KJ/tf -
*r s *̂ *̂  /̂  * ^ x̂  x̂ ^

Afwezig :

H.F T«stigt d* aaadaeht op eakel* berichttta in D« Vaarh«ld o.a. oT«r
T>«r St«raH, die BfY-gageveas z«gt t« h«bben over t«lefooatap, eea Coaecoa-
bij«enkoast net Chiaese* Cubaaase ea Noord-VietaaBese waaraeners, «ea uit-
apraak ran Tsjo»-«a-Lait die geea redeaea aaawesig acht oa de staats- ea
partijbetr«kkiagea a«t Ruslaad te veraaderaa ea eea artikel vaa Thoree orer
de oatwikkeliag vaa de iateraatioaale aeaingsverschillea.

16 oktober 1963*
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OCHTEHDBESPREKIMQ op donderdag 1? ektober 1963

Aanwezigr

Afwezig i

CS rerlaat de Tergadering.

Ala toelichting op zijn dagrapport deelt H»B Made, dat h«t varraaaand la da
Klinkenberg «n Snellen ontalagen zijn. Men he*ft tevens gebrulk gemaakt van
de gelegenheid on de andere Waarheid-mensen te lozen* Ala verklaring roor
het ontslag van Klinkenberg die vroeger contact met Ruae*
had meent H.B de Bogelijkheid aanwezig te zien dat men nu het contact net h
op deze wijze wil afsnijden.

H.F veatigt de aandacht op persberichten in De Vaarheid over de vooruitgaag
Tan d* Op-Luxemburg en de onthulling van de antecedentea Tan twee nasi-
•edewerkera Tan het BfV, o.a. Dr.Brautigaa tijdens een congrea Tan oud-
Sachaenhauaen geTangenen in Hamburg.

17 oktober 1963*
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OCHTENDBESPREKIKQ op vrijdag 18 oktober 1963

AanwezigJ

Afwezig s

H.B restigt de aandacbt op «en artikel in Propia Cures waarin het Koninkli;
Huis op de grens van belediging wordt behaadeld.

H.F deelt naar aanleiding ran de persberiehten aede, dat men nu ook buiten
Europa aaa het werven is TOor onze nijnen. Voorts citeert hij een artikel
uit de New York Tiaes betreffende de selfaoord Tan een Anerikaanse code-
sergeant die geheimen aan de Ruesen uitgeleTerd heeft. Betrokkene leefde o]
seer grote Toet en het is onbegrijpelijk dat hij niet opgevallen is*

18 oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKING op maandag 21 oktober 19J63

Aanwezig:

Afwezig : I

Hicrna volgt een gesprek over het op 19-10 in Ret Parool verachenen artik
over de BVD. Het artike1 blijkt niet onwelwillend tegenover onze Dienat
te staan. De Minister kan nu in ieder geval bij eventuele vragen venrfjze
naar de Kanercoanisaie welke in het artikel aangehaald wordt. Na enige
discussie zijn de aanwezigen het er over eens dat de tegenatander niet
veel wijzer wordt over onze werknethodiek. De journalist had zich
vroeger tegenover TPC een voorstander getoond afluisterzaken e.d. normal
in wettelijk verband te regelen. TPC is hier aaar niet dieper op ingegaan
Interessant zal zijn hoe de krantcn op het Parool-artikel zullen reageren

21 oktober 1963.
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Afluiateren telefoongeaprekken

Haar aanleiding van het artikel in Het Parool over de B.V.D. van j.l. eater*
dag, vestigt H»F de aandacht op de reacties in de pers, t.w. in De Waarheid
over MBVD in het grensgebied". Volgens dit blad is er blijkbaar in bepaalde
kringen onruat ontstaan over de activiteit van de heren van de BVD. Ook
De Volkakrant en De Telegraaf wijden een artikel aan het aftappen van tele-
foons, waarover vragen zijn gesteld bij de begroting van Justitie*

H.BVD vestigt de aandacht op artikelen in de pera over het afluisteren van
telefoons in West-Duitsland, waarbij de positie van Sehrubbers in het gedin
dreigt te komen.

H.F deelt mede van adniraal vernoaen te hebben dat op 5 noveaber a.a.
bespreking zal plaats hebben over een Fallex-oefening van het volgend jaar.
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OCHTENDBESPSEKIHO op woansdag 23 oktobar 11963

Afwezig I
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PA Afluistaran telefoongesprekkan

Ondar da aanwezigen ontwikkalt zieh aan uitvoerige diacussla over da reac-
ties in de pars an da rechtsgrondan batraffanda hat afluisteren van da tele
foon.

Da conclueie
la dat we eigenlijk blij aoeten zijn dat de kogal door de kerk ia. De rage-
ring zal nu een duidelijke verklaring moeten afleggen dat men dit doet omda
de maatschappelijke ontwikkeling dit eiat.

Volgt bespreking persberichtan door E.F over etaking in de AaatardaJisa
havens* bet verzoek van Fidel Castro aan de USA om de econovische

blokkada op te heffen en de in Indonesie ingevoerda doodatraf wegens poli-
tieke delicten.

23 oktober 1963.
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OCHTEKDBESPREKIHG op donderdag 2k oktober 1963

Aanweeig:

Afwezig s

Door H»F vorden o.a. achtereenvolgens uit de pers berichten geciteerd over
de uitlatingen van Koekoek, dat hij Tijf jaar laag afgeluiaterd wordt; over
de geZdeatificeerde rragensteller Tolmaa van de CHU en de staking in de
Aaaterdaaae haTena*

Zendtijd CPH

TPC deelt aede, dat de heer bet idee OB aaa de coaauniaten zendtijd te
geven, heeft laten varen, aangezien van allerlei kanten bezwaren gerezen ware

2k oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKIMG op rri.ldag 25 oktober 1963
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OCHTEHDBESPREKINQ op «aandag 28 oktober

Aanwezigi lUWnT- HJErfZ - y t - j - Htrt E*«. HJK-
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Afwezig :E^--

28 oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKINQ op dinedag 29 oktober 1963

Aanwezig: H>0TO - HxKAZ - Trc - BB^ PBXc - HJ*"^ H«8^- KB/8
^ ^- ^ ^»^ r̂ jĵ - ^^- ^P'

Afweeig t H.̂ -

Ad«inistratiev« Coa«iaai«

B.BVD refereert aan een meatorandun Tan H»E en bepaalt dat wij voor "gehedjs"
en "intern/Tertrouwelijk" gerubriceerde saken een apart soort papier zullea
gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, een rode of zwarte balk langs de linker kant«

Hij verwijst dit onderwerp naar de adminis tr at ie conmissie.
TPC knoopt hieraan vast, dat z.i. de rubriceringsrichtlijnen herziening be-
hoeven ter bescherming van agenten en andere bronnen*

29 oktober 1963.
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OCHTENDBESPREKIHQ op woenedag 30 oktober 1963
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Afwezig i ACT - H.KI

PH.C heeft een melding van de BVA, dat een "sympathisant"
hem geattendeerd heeft op een man die gisteren ons gebouw fotogra-

feerde en daarbij kennelijk het dak voor eijn lena had genomen.

Gesprek over het bepaald niet afbrekende artikel over onze dienst in de
Haagsche Courant van gisteren.

PA Afluisteren telefoongeeprekken

H.BVD en TPC vertellen van hun ervaringen bij de vragenbehandeling in de
Tveede Kamer van gisteren, waarbij minister Marijnen zich voortreffelijk
heeft geweerd en de diverse vragenstellers seer goed en gedecideerd heeft
geantwoord.

30 oktober 1963.
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QCHTEHDBESPHEKINQ op dondardag 31 oktober 1963*

Aanwazig: g,J¥lf- HjJJ

Afwezig : P£*T- Ĥ ŷ  H.

BV wijat op het CFN-PCF-eoMiuniqu*, dat in tegenetelliog »et de rerklarii
van hat PCI-bezoek ean nietszaggend aantal gamaenplaatsen berat.

31 oktobar 1963.


