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Onder verwijving na
over de bureaudiaci
tot aan het niveau
aandacht te vestige
uren.

A U R O R A

OCHTENDBKSPREKING OP vrijdag 3 lanuari 1964*

- IMtfB

r wat hij gisteren ter gelegenheid van de jaarwisseling
Line heeft gezegdf verzoekt H.BVD de afdelingshoofden
n sectiehoofden en groepsleiders nog eens extra de
op het strikt aanhouden van de vastgestelde kantoor-

B.F conmentajrieert
H.F uitleg over de

een aantal persberichten. Op een vraag van H.BVD geeft
politieke ontwikkeling in Italië (Nenni-socialisten).

BVD-persberiichten

U.BVD deelt mee dal
handelt hoofdzakeli
nes e.d.. Ook ia
bewuste negatieven
H.BVD vindt het
wordt gewekt dat wi

tacten naar buiten
acht te konen.

het derde artikel in de "Revue" is verschenen. Dit
jk over velligheidsofficieren op vliegvelden, in kazer-

opjgenomen een fotocopie van de aanbiedingsbrief met de
die gericht is aan de Commissie voor de B.V.D..

vervelend dat hierdoor voor de zoveelste maal de indruk
hiermede iets te naken zouden hebben.wij

H.BVD is van plan meer tijd te gaan besteden aan het onderhouden van con-
en hij vraagt welke relaties nen daarvoor in aanmerking

3 januari 1064.



OCH1 JENDBES PREKINQ op maandag 6 januari 1964

Aanwezig!
Afwezlg t

H.F bespreekt een
o.a. Ghou Tang's
waaruit als eerst
China heeft gewonjien

aantal
peeën

- H^-

recente Hsinhua publicaties betreffende het geschil
pan 26 oktober en enkele Qrippa- en Albanese geluiden,

» conclusie kan worden getrokken dat de straffe lijn in

H.D vestigt de aaidacht pp een persbericht dat JO Zweedse officieren waaronder
enkele generaals poëten (terechtstaan in verband met hun slordig beveiligings-
beleid.

PersoneelsverenigIng
H.KAZ deelt mede
Be-commissie. Ook

erg veel tijd aan
neelsbeoordellng.
deze mensen» alssede
Ie taken uit te oefenen*
vereniging en cao

Maandoverzicht afdeling

Naar aanleiding
der komende
communisme* de
H.B deelt mede,
eerste versie is
dit rapport als

H.KAZ

dat nieluwe voorzitters zijn gevonden voor OVBZ/II en de cantl-
bedrijfsleidster voor de cantine aangetrokken. Het is

loeilijk In de Diienst mejnsen te vinden voor de twee eerstgenoemde functies. In
te wijten aan de vele kritiek waaraan oen bloot komt te

staan en ten tweejde is ejr een zekere bezorgdheid te bespeuren dat, indien «en
dit werk besteedt, dit invloed zou kunnen hebben op de perso-

verzoekt daarom de medewerking van de aanwezigen om
en die in verenigingsverband gevraagd worden specia-

toch vooral in de gelegenheid te stellen dit werk voor
tine nalar behoren te doen. H.BVD ondersteunt dit verzoek*

di«gen<

B
vraagt TPC óf het mogelijk is in een

hoofdstuk l te wijden aan de ontwikkeling van het
, de Kominform, het Polycentrisme.

zojuist een studierapport over recente ontwikkelingen in
klaar {«komen. Het is aan de Dienstleiding ter beoordeling of
xegerinjsbrlef zal worden uitgestuurd.

• Hierna *

maand overzicjhten
KGminterr
c at



negatieve

Hierna volgt een uitgebreid
contemporaine politieke
maken «et De Groot*s
tie van de feiten, die
lijk inzicht in andere
algemene lijn te vinden
Chinese publicaties*
TPC is van oordeel dat
in deze toch niet tevee!
naar een aantal achtera
1996 (Hongarije).
Een tweede nuttig
geschreven portretten
levensbeschrijvingen

ondemerp
vi in

aclit

- 2 -

gesprek over de moeilijkheden verbonden aan
geschiedschrijving. O.m. hebben wij in Nederland te

onlustgevoelens en zijn persoonlijke interpreta-
;ijn neerslag vindt in De Waarheid* Gebrek aan duide-
^>artijen is eveneens een handicap* Het is moeilijk een
zoals bijvoorbeeld in de eerder door H.F geciteerde

gezien onze zeer specialistische kennis ons licht
onder de korennaat moeten stellen en hij verwijst
juist gebleken prognoses van H.F in 1953 (DDR) en

voor hoofdstuk I van het Maandoverzicht acht TPC
internationale communistische grootheden. Dergelijke
TPC voor de lezers «eer profijtelijk*

7 januari



Aanwezig* H

Afwezig t

- H.

OCHTENDBES PREKINQ op woensdag 8 januari

H.F bespreekt
VARA-televisie

raige persberichten o.a. Marcus Bakker's weigering TOOF de
op te treden en Gestapo Muller*



. 2 -

PA Cursus ADOR

H.KAZ deelt mede, dat
hebben TOOT de volgende
hebben reeds aan vorige
H.KAZ enige mensen
na verloop van tijd toch
nee men zijn voordeel
deze cursussen hoofdambtenaren
lijk vaak met dezelfde
eandidaten worden genoemd

vrijmaken

de heer Smit hem heeft gevraagd of wij nog eandidaten
week te beginnen nieuwe ADOR cursus. H.B, H.C en CB
cursussen deelgenomen. Als het enigszins kan wil

om deze cursus te volgen. Hij is van mening dat
nog voldoende cursusstof zal blijven hangen, waar-

zal kunnen doen. Bet is trouwens ook nuttig dat men op
van andere departementen ontmoet, die eigen-

soort problemen te maken hebben als wij. Als mogelijke
PB.B, PB.D en CBSO.

8 januari 1964.
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Afweeig i

op vrijdag 10 Januari

+ S s

*r jf r̂ f^ -^^ ,S

De pers heeft aandach
betreffende on»e
rapport in extenso
TPC licht de strekking
schappelijke
verwachten niveau val
onvermijdelijk vastlopen
weggeven. In een
Indien wij het onderw
deel van het gesprek
reeds te beraden op
lijke verbeteringen, l
de clearanoe weigerini
Maatschappelijke vorm
Gezien het laagstaand
het jammer dat wij ni
der enige moeite een

onder so el :ers

openliare

besteed aan het reeds eerder vermelde VWO rapport
identenonderKoeken. Bet Algemeen Dagblad heeft het

gepubliceerd, in onaangename «in voor de B.V.D..
van het rapport toe. Hoewel het als werk van weten-

beneden alle maten van het in dece kringen te
, kunnen wij moeilijk van repliek dienen, daar wij

in de problematiek van wat wij wel en niet kunnen
polemiek kunnen wij ook niet treden,

rp met de Kamercommissie gaan behandelen, als onder-
ver de D-materie, acht TPC het van belang ons nu
kele suggesties ten aanzien van enige B. i. noodsake-
et zwakke punt acht hij namelijk de procesgang van
. Formeel is de regeling te verdedigen, doch als
is Eij aanvechtbaar.
peil van het rapport en de getrokken conclusies. Is
t met de feiten op tafel kunnen konen, daar wij aon-
ernietigende repliek souden kunnen geven.

10 januari 196<t.
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Aanwezig:

Afwezig : _

AURORA

iBESPtH-KIHQ op woensdag 15 .-januari '96».

-!I|̂i!<- ttrf - H.KBB

H.F citeert
schreven is n
bet standpunt
bespreking zajl
AUHORA-zittin|g
zal zijn*

m "Telegraaf"«stukje getiteld "Recitsonzekerheid" dat ge-
.a.v. bet V.W.O.-rapport. H.BVD haakt hierop in en geeft kort
van onze Minister in deze weer* Daar er morgen geen B.-C.
plaatsvinden wil H.BVD in plaats daarvan een speciale
wijden aan het V.W.O.-rapport, waarbij ook KA.2 aanwezig

Grensbewaking

H.BVD en CB gaan heden
Staatssecretaris Haax
Marechaussee te doec
Hij beoogt hiermee een
ons werk schijnen hem
Indien dit plan doorgang
jaar hebben «ij nog
doorlaatpost Schiphol!
H.BVD is van jplan tegen

met spreke ji over het plan van
om de grensbewaking niet langer door de Koninklijke
uitvoeren doch deze taak over te dragen aan de douane.
bezuiniging van 8 miljoen» De consekwenties voor
niet bijster te interesseren.

vindt zouden wij een enorm verlies lijden: Vorig
circa 5O.OOO IJ.0.-meldingen binnen gekregen. De
zullen wij trouwens helemaal niet kunnen missen,
deze dreiging te opponeren

15 januari 1964.
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AUBOEA

OCHTEFDB! ÏSPREKUIQ op vrijdag 17 januari 1964

- y6»*£- Vf-VB-pfc- E*T -Aanwezig i Ĵ BVD -

Afwezig s —-*—

VWO-rapport
H*BVD heeft gisteren! aet de Minister gesproken over het VWO-rapport. De
minister heeft een uitnodiging aanvaard voor een vraaggesprek in het
televisieprogramma "Brandpunt1* (KRO) van hedenavond*
De minister is kwaad en hij heeft niet de minste behoefte de heren

te sparen. Hij vindt dat als wij hen "bedienen",
het niet aangaat derkelijke rapporten samen te stellen. Een andere eaak
die de minister verdroten heeft» is het Algemeen Dagblad-bericht* waarin
kritiek wordt gegeve:i op zijn opmerking dat het rapport niet op wetenschap»
pelijk niveau staat. Dese kritiek behelst dat het onmogelijk is geheime
eaken wetenschappelijk te beoordelen. Bovendien heeft de journalist wegge-
laten , dat het VWO wu uitgenodigd voor een gesprek met de BVD. De journa-
list in kwestie blij et een eoon te «ijn van van de HVD*
B.BVD leest een aantal voor de Minister opgestelde antwoorden voor, die
hij hedenavond sou «innen hanteren» Men acht het evenwel niet uitgesloten,
dat de minister a 1'jLmproviste ook nog wel wat aal zeggen*

H.BVD verlaat de vergadering

17 januari 1964.
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Aanwezig:

Afweeig :

PREKIN5 op maandag 20 januari

A U R O R A
==3========

- HjadT-1*0"- HX'-J» - JM> - j*X- H>Ja»

H.BVD ia vrijdagochtend
niet aan een T.V.-
daar geen nut lffleer in

wedero» bij de Minieter gkweest, die besloten bad
over het VWO-rapport deel te neoen. Hij zagvruaggesprek

20 januari
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Afwezig :

OCHTEKDBESPaEKING op woensdag 22-1-1964

- H.KA":i -

AURORA

&<- H-T- H

Gesprek over hel
het hoofdbestuui
ko-^en. Van coflrai
vrij land eon b<

culturele accoord tussen NU en UN
van NU dat op regeringsniveau ook

nistisnh standpunt bezien is een cultureel
langri,|k stuk van de propaganda.

en de verwachtingen van
wel iets uit de bus zal

accoord met een

Nato-conferenti<

H. U deelt mede c
Julianakazerne ;
gedeelte, zal p!
verwervende afd<
deze gebeurtenij

1964

at de J
;al VIOT<
aatsvii
ling v<
net vi

Jato-c
len ge
iden i
>or in
>rzoek

JJato-conferentie 1964 op 12, 13 en
den. De officiële opening

in de Ridderzaal. H.D
in hun sectoren

hem op de hoogte te holuden

vra
gesignaleerd

14 mei in de
, m.a.v/, van het open

agt de aandacht van de
e belangstelling voor



VWO-rapport

H.BVD deelt med
uitnodiging hed

was van
was om terug te
die het rapport
doorkruisen.

3 dat hij gisteren door de heer
;navond voor de VARA-televisie te
nening iat gezien de uitzending van
slaan. H.BVD heeft gezegd dat hij
naar de Kamercommissie heeft gestu

2J> januari 1964

- 2 -

AUHOttA

is opgebeld ;r.et de
rschijnen. De heer
Brandpunt er een reden
iet beleid van de minister,
rd, uiteraard niet kan
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OCff'KKDBKS>HKKIWO op dondardag 23 jaauairl 1964

Aanwa *ig s IkWD

Afwasig t H

- UMLÏ-VK- V9- E*C - *& - $&-p&

BV Mldt dat ar
van ff*rkn0n«raofganiaati

van mijnvarkaraj aa
bakand. Aanwijaiagan

aan almwa vakbond ia opgaricht, mlioh noaaanda Fadaratia
tiaa* Hlarvan aaakt o.a. daal uit da oatagorala bondan

apo»rliadan. Da aohtargrond van daea oprichting ia niat
PSP of andara galntaraaaaardan oatbrakan.Vktt

H.F baapraakt aikala
ar ontvikkalt KfLoh aan

van China voor da

23 Januari 1964

pirabarichtan, o*a* Caatro'a graatigdar houding an
gaeprak ovar da gavolgan vaii Frankrijk*a «rkenning

•a divaraa bondganootachappan.

ADHDHA
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Afwezig

AURORA
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OCHTEHDBE5PREKINQ op maandag 27 januari 196*»

HJ^B ir o^ n >l tr JP _ onxr v JP _•• tt*D — n^« — nyu — n/b • vafrBt • n^7 —JpJBTO - E.

/ s /

28 januari 1964.



OCHTER] 'BESPREKISO op woenadag 29 jaouarl 1964

Aanwezig!

Afweeg

H*F yestigt de aandac
de in De Waarh<id
zitting heeft gehoude

AURORA

Jam

- H.l&K - H/B - HX^ ?9& -

*\ ' ' /

,Lt op een aantal persberichten en bespreekt daarna
gepubliceerde rede die Paul de Groot op de laatste P»B«

29 januari 196»



Aanwezigt

Afwezig
y£

AURORA

OCH1EMDBESIREKING op vrijdag 31 Januari 196»

Grensbewaking

H*BVD heeft net
sinister vertelfle dat
dat deze maatrekei zal
daar in deze zajcen het
zonder oTerleg
het slechts gaajb on de
grensbewaking e sn
gunent aan de hand van
grensmelding, esn spion

onniibaar

Euroi>afront
H.B wijst op eeb
Dit artikel is
indruk bestaat

de minister van Justitie gesproken -over het plan Ha ex. De
iet ministerie van Defensie Uitdrukkelijk heeft ontkend
worden genomen. Het plan heeft weliswaar bestaan doch
beleid van Justitie ook meespeelt, ui men eeker niet
ke stappen ondernemen. H.BVD heeft er op gewezen dat
kosten, t.w. 8 Biljoen gulden, en dat voor ons dese

onderdeel van het werk is. Tenkink steunde dit ar-
een hen door H.BVD verteld geval waarbij, dank eij een
kon worden achterhaald.

nèeuwle publicatie inzake Europafront in de Wereldkroniek.
•en duidelijke aanwijzing dat men goed geïnformeerd is en de
Jat men gesproken heeft met de nieuwe voorzitter



- 2 -

VWO-rapport-Kamereommia ila

PH.D veatigt da aandach
aan de minister van
blijkt dat de heren
personeel.

b op Kamervragen van da PSP*era an
Zaken en O.K. & W. over het VWO-rapport. Bet

o.a. zorgen naken over aanstellingen van onderwijzend
BInlenlandee

H.BVD deelt in dit verband mede dat de Kamercommissie op 12 februari in da
Kamer zal vergaderen. C.a. eal gesproken worden over het aantal gevallen waar-
in iemand niet benoemd werd op grond van een BVD-rapport. Daar wij met da be-
noemingen niets te maken hebben, kannen wij deze vraag verwijzen naar de
rijksdiensten.

31 januari 196*t.



Aanwezig:

Afwezig

A U R O R A

OCHTSMPBESPflEKIKQ op maandag 3 februari

- *A- &( - n^aS

het VWO te belagen
van de door
bruiken on het hele
doen spuien.

3 februari

H.BVD gaat hedenmiddag naar de Secretaris-Generaal i.v.n. zijn plan oa
•et een tegenstuk. Hij wil trachten de beantwoording

en (PSP) gestelde Kamervragen te ge-
verweer tegen het VWO-rapport door de minister te



Aanwezig: H

Afwezig :

OCHTJi MDBESPI EKINQ op woensdag 5 februari 1964.

- I

volgt
Aandacht worjdt
na een gesprek
functionarissen in
met hun oorljogeverieden
staan uit heit Oostajn

A U R O R A

- HXBT'- Hx^ - H,*^ H^T- ̂ f - H.JCBB

bestleed aan en enkele persberichten, waar-
over de regelmaat waarmee belangrijke regerings-

Vest-Duitsland in opspraak gebracht worden in verband
Deze lieden zullen bepaald onder chantage-druk

5 februari



Aanwezig: H

Afwezig :

A U R O R A

OCHTHODBESPKiKIHQ d.d. 7 februari 1964.

HJfVD - H Jb(Z - Ĥ - HvC"- P&d) - H*/- V& -x/ / x̂  ̂  s* r H

Antecedentent mderaoek: VWO-rapport

H.BVD geeft en ove»zicht van de ondernomen stapjpen n.b.t. het bovenstaande
onderwerp, e» hij zet uiteen welke rapporten en nota*s aan de Minister
zijn verstuurd ter informatie van de Kamercommissie•

VWO^rapport

H.BVD deelt 4ede da
van het VWO ] ilaatsruimte

BVD-ar< iwoord op hun
adequate plaats zal
de BVD in rekening
Mocht het VW0
tekst doen toekomen
Deze heeft h»m nl.
hem in afwachting

plaat i ting

Vragen PSP Tueede

hij met toestemming van de Minister aan het Bestuur
in hun orgaan heeft verzocht voor zijn weder-

;ikel. Hij heeft gestipuleerd dat dit wederwoord op een
worden afgedrukt en dat eventuele extra onkosten bij
gebracht kunnen worden.

van dit wederwoord weigeren dan zal H.BVD de
aan de heer van het Algemeen Handelsblad»
nogmaals benaderd om nadere inlichtingent welke H.BVD

van de VWO-reactie voorlopig niet heeft gegeven.

rfractie

'SP-vragen beantwoorden in de trant van het WO-De Minister zal de
wederwoord•
De Minister van O. fc. & W. moet drie PSP-vragen beantwoorden. PH.D is
hiermee bezig. Dit is geen moeilijke zaak voor die Minister daar
O. K* te W. zich noo^t iets heeft aangetrokken van de antecedentenonder-
zoeken*

7 februari 1



Aanwezig: H.KAZ -

Afwezig : H.BVD

OCHTBNDBESPIEKING d«d. maandag 10 februari

1PC - H.B - CB - H.D - H.E - H.F - H.KEB

Verder geen bijzonderheden.



Aanwezig:

A f we eig :

A U R O R A

OCHTEtoBESPKIJKINO pp woensdag 12 februari 196»

, waar H.C naderAchtereenvolgens wo;*dt gesproken over
naar zal laten kijktn,

, enkele Hsinhua-berichten en de CPSÜ-wapenatilstand-
brief van 29 november»

12 februari



Aanwezigt B^BVD • H^ÜIZ

Afwezig

OCITEHDBRiPREKIKQ op vrijdag 14 februari 1964

- H-B"-

AURORA

- H,

PA Kamercommieai

H.BVD doet verslag van
vertelt hoe de Kamere
bespreking over aun ra
tiek. Deze kritiek ia g'
Het VWO heeft gisteren
woord, doch TPC leeft h
nu niet Bet hun imblica

H.BVD deelt mede j dat
ingelicht dat
hand van het VWO rappor

e D-eitting «et de KamercomaLaaie van gisteren. Hij
ai e het VWO heeft uitgenodigd deel te nemen aan een

rt en de hierop door onze Minister uitgebrachte kri-
baaeerd op het door H.BVD opgestelde weerwoord*
en weten aecoord te gaan net publicatie van dit weer»
gewezen op dit initiatief van de Kamercommissie, dat

ie doorkruist kan worden.

voorzitter van de Rotterdam se jonge balie hem heeft
op 18 maart voor dit gezelschap zal optreden aan de

;. B.BVD heeft de aan hem gedane uitnodiging om bij

PA

deze gelegenheid: eveneens het woord te voeren niet ajanvaard, daar hij
geen portuur voo* hem T.ndt.

Kamercommiaaie/ai ttecedei ttenonderzoek

H.BVD noé*t de zifting van
eens niet alleen
van de Staat en de acti
De teneur was niet eoze
de beveiliging toepa
reid is geweeat Op deze
aanzienlijke mog di jkhe
Een en ander lig;
doch een belangrijk win
op eng gebaande >aden
De beveiliging in zijn
lijk veel werk voor ons
ia deze werkwijze een
H.BVD brengt in herinne
concludeert dat wij nocf»
miaaen*

februari 1964

isse l •

welis mar

m sent

g>ede

gisteren een goede ronde, jdaar deze keer eindelijk
over hfct individu is gesproken, docjh ook over de veiligheid

iteiten van de lagere bestuursorganen in deze*
r hoe de BVD te werk gaat, doch hoe de departementen
Nu is het nut gebleken datj deze Kamercommissie be-

wijze te werk te gaan, immeijs voor ons bestaat nu een
.d tot positieverbetering. '

buiten het directe terreiin van de Kamercommissie,
tpunt blijft, dat de commisdie zich niet uitsluitend

te moeten voortbewegen* :

geheel kan hiermee gebaat zijn, al betekent dit aanzien-
daar de minister zelf er niets aan doet. Bovendien

prikkel voor ons om de zaken volledig af te ronden,
ing de opzet en het charter van de coördinator en hij
de coördinator noch de Kamercommissie zouden willen



Aanwezig: JKKkZ

Afwezig : H.

OCHTEHDBESPREKINQ op maandag 17 felruari

<- EJir-

AUflOHA

VWO-rapport

TPC deelt aede, <at in
aan onz« minigtei zijn
genoemd. Beee vn gen kuiknen
PSP-vragen «order beantwoord
het rapport kenbaar te

voorlopig verslag van de Eerste Kamer ook vragen
gesteld waarom dese het rapport onwetenschappelijk heeft

2. i» tezelfder tijd en ojp dezelfde wijze als de
Hier is een goede gelegenheid de bezwaren tegen

4aken zonder speciale stappen1 te moeten ondernenen.

18 februari



OCHTEND

Aanwezig: KJSdÓ>

Afwezig : H-BJ5»

Naar aanleiding
Comité 1961 - N

, de ho
belangrijke rol

Naar aanleiding
nationale CPN-k
van 14 bladzijd
dit onderwerp z

BESPREK

- JJPC"

van hè
«i Paaa
ofdreda
heeft

van e e
iers we
en en h
a uitg

ING op woensdag 19 februari ]

- E^Bf<^<^ H**""- nV''- HXJ
^ ̂  ^s '/rV

t Waarheid-coomuniqué over di
demonstratie, wordt gesprokei
cteur van de Friese Koerier,
gespeeld.

n opmerking van TPC die nadei
nselijk acht, wijst H.B op e<
ij deelt mede dat een dezer <
aan.

.964

'-

> a.
1 OV

die

•e r<
n r<
lagei

AURORA

H

s. gecombineerde
over de anti BVD-figuur
die in dit samengaan een

rapportage over de
reeds bestaande studie

diagen een lange brief over

19 februari 196
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Afwezig :

AURORA

OCHTE; TOBESPR SKIMQ op vrijdag 21 februari



AURORA

OCHTiéiDBESFHEKIKO op aaandag 2k februari

Aanwezig:

Afwezig :

TPC en H.KEB brengen enkele wijzigingen aan in de notulen van 21-2-

Zk februari 1964.



Aanwezig: £.. CAZ -

Afwezig ï Ĥ , WE

OSHTENDBESPREKIHQ op woensdag

- H-C -

AURORA

26-2-1964

- H.JEB*

Qesprek orer de
land zijn opgeheven
worden gebru:Jtt voo.

26 februari !.96<f.

Joe, fo Slavische maatregel waarbij de Benelux-visa voor dat
en de verwachting dat dit als drukmiddel zal kunnen
een wederkerige daad*



OCH! 'ENDBESPREKINQ pp Trijdag 28-2-196»

Aanwezigt H»*lZ -

Afwezig : H,

TPC vertelt dat B.C

"Vest sak- theater11 h<

op te voeren Hoeaee^s

19« eeuw en heeft e

De regisseur heeft

die proapt een regi

van de legatie word

Deze naakt zich doo:

of het gezelschap

TPC voelt weinig

"kunstenaars" op hè

vóór

AUfiORA

•en verzoek van de regisseur van het

eft ontvangen in verband «et een door dit gezelschap

toneelstuk. Dit stuk speelt in het begin van de

n revolutionaire tendens.

•oor advies contact opgenomen net de Roeneense legatie,

iseur uit Roemenie heeft laten overkomen. Van de zijde

; nu nogal wat druk op de regisseur uitgeoefend.

• deze activiteit nogal zorgen en hij wil gaarne weten

deze Roeaeen in zee kan gaan,

een negatief antwoord, daar anders allerlei

vinkentouw gaan zitten.

28-2-1964.



OCHTEHCBESPREKIMO op woenadag k «aart 1964

Aanwezig:

Afwezig i —

- rae'-

AÜRORA

Gesprek over
de uitoefening
Itng te

het Te
van

verwichten

W5-1964.

eehil in kwaliteit van de Marechaussee en Douane bij
hun grenaplichten en de als gevolg van de EEQ-ontwikke-
Jalende lijn in de douaae-actiiviteiten.



Aanw«cigt H*8tf >

Afw«eig t —-

OIHTERDBSSPREKINQ op TTiJdag 6 «aart

AURORA

1964

- H^fcb

6 maart 1964



AanveEigi

Afwessig t

ESPHEK ING op Mandag 9 «aart

- H,

AUROBA

10 maart



Aanwezigt

Afwezig ! ..

OCH"ENDBEŜ REKIHQ op woensdag 11 maart

AURORA

1964

l l

l l



.„-•-

.'EVD

Afwezig :

ADHORA

3CHTEHDBESPREKINQ op vrijdag 13-3-1

13 «aart 1964,



Aanwecigt

Afwezig s

AURORA

op maandag 16 maart 1964

- tt^- H^-JKD - HrfÊ'- ttiS1 -

Aan de hand v<m
ontwikkeling (fehina

pers' >erichten geeft H.F een uiteenzetting over de nieuwste
Sowjet-Unie. Hij bespreekt die Roemeense reis naar

China en het ̂ .s. beüoek van Chroestsjov aan Hongarije.

N.a.T* een opmerking
HVB «et anderj»

Tan TPC volgt een gesprek over het samengaan van de
aties in Nederland.vredesorganis

R*BVD geeft b
ninister*pres
Binnenlandse

Ljzonderheden over «ijn gesprek van j.l. vrijdag net de
dent ep de ministers van Verkeer en Waterstaatf Justitie en
iaken.

17 maart 1964



Aanwezigt H^BVf

Afwezig : H.KA2

ADBORA

OCHTENDS! SPREKIHQ op woensdag 18 maar: 196»

- TL.ps- axJ'-

i i



AURORA

TPC doet verslag van de
landse Zaken die gistoren

18

eerste termijn van de begrotingsbehandeling Binnen-
in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden•



CGHTENDIESPREKINO op vrijdag 20 maart 1964

Aanwezig:
Afwezig

,
:«̂

AURORA

- Hjjatf"-«KT-

TPC doet verslag van
landse Zaken-bigrotink

20-5-196̂ .

iet verdere verloop van de behandeling van de Binnen*
in de Eerste Kaaer.



Aanwezig: H,.«jf
Afwezig

Gesprek over liverse
contacten met

OCHTEN )BESPRE tIMG op aaandag 23

D -

bij TPC van oordeel
contacten een houdinjg
sing nodig hebbeu,
tussen B en C op dit

A TI R O B A«ecBtsJCBsruBscsx

t 1

- H.KBB/

idseactiviteiten in de Nederlandse Studentenwereld o.a*
Polen sn bezoekende groepen van Tsjechische studenten, waar-

Ls dat wij tegenover deze uitbreiding van U.Q.-
dienen te vinden en dat wij in ons werk een aanpas-

w^arbij gelet moet worden op het feit dat de lijnen
terrein in elkaar overvloeien»

23 aaart



Aanwezig:

Afwezig

AURORA

OCHTEHDBESPBEKIIIO op woensdag 25 «aart 1964

- H '̂- ^.r'- H.JHEB


