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OCHTBfOBESPREKmQ op woeasdag 1 »ei 196?

o

Aanwezig:

Afwezig :

la aanvulling op deelt H.B nede* dat een van eoanunistia*
sijde 'opgezette demonstratie tijdena de aankomst van hct Spaanse gezelscl
op Schiphol door ingrijpen van da tijdig gewaarachuvde Marechaui
see verijdeld is. Volgeas eea Telegraaf-bericht heeft later bij bet Hilt*
hotel wel eea denonstratie plaatsgevonden die door de politic uiteea wer<
gedrevea,

Haar aaaleidiag raa rersoekt H.BVD eea PSP-
OTersicht Toor zijn bezoek aaa het Hoordea.

^̂ vo
B.F geeft eea voorlopig overzicht van de Italiaaase verkiezingea.
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AURORA

OCHTEHDiSESPREKINQ op donderdag 2 aei 1963

Aanwesigs

Afwezig i

H.KAZ heeft met H.FlD geaprokvn orer techaische apparatuur, coals dialan
taarn «n epidiascoop,

Bet betreft hler kostbare apparatuur e
borendien beschdLkken wij aiet over speeiaal opgeleid personeel* dat kleu
dia's kan vervaardigen*
H.B heeft met gesproken, die sal traehten op 7 »«i ««» aantal
swarte dla's gereed te hebben. In Terband »et spoedwerk en examens kon

geen definitieve toesegging doen.

NVolkskrantnt De K.A.B* pleit nn voor stopsettiag ran de werriag van
buitenlaadse arbeiders. Volgt eea gesprek over de onvolaaakthedea die in
dit werviagsbeleid duidelijk sijn gebleken.

2 »ei 196?.
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OCHTENDBESPREKINO op vrijdag 3 aei 1963. /

Aanwezig: Ĥ WD**- ô XJ&Z -196' - JU* - FĴ f - H^-

Afwezig : —-

H.BVD geeft enkele indrukken ran zijn bezoek aan de P.G. en de 3 C.d.K.'s
in het Noorden. Hij heeft een uiteenzetting gegeven over de nogal kalme
situatie in nun gebi»d en hen duidelijk gemaakt, waaroa wij desondanks ge-
interesseerd zijn in het goed functioneren Tan hun I.D.'s. C.d.K.-Drente
zag o.a. de Koekoek-beweging ale zaak die wij zouden moeten observeren.
Ook vroeg hij zich af waaroa bepaalde pacifistische coaite'sf die hij
syapathie toedraagt, onze belangatelling hebben.
H.BVD heeft aan de hand van ons charter uiteengezet dat de bedreiging van
de openbare orde (Vrije Boeren) niet direct op ons terrein ligt, hoewel wj
voldoende op de hoogte blijven en dat bepaalde comiti's, waarvan gebleken
is dat zij inhaken op het coaaunisae, wel door ons bekeken worden.

3 aei 1963.



AURORA

OCHTEHDBESPBEKHHQ op aaandag 6 mei 1fo3«
•^^MMMMMMMMMPHMB•i^i^M^BM^HMVMMBHMnMNH^MHMHM^M^^^Bv

Aaawezigs H^rlf - H.̂ *^- Jp* . H^B- - pjj^r - H^JX-

Afwezig t

De in geaignaleerde rela naar Texel aet "marine eer" Tan de
Oeorgiache delegatie, die aan de herdenking van de Russen-opstand gaat dee
nemen, baart H.D zorgen* Hij rraagt eieh af of dit bonafide oTerlerenden
zijn. Z.i. hebben deze contacten rondom Den Helder een andere achtergrond
dan de herdenking. HieroTer volgt een uitgebreid gesprek en TPC geeft in
het kort de geschiedenis veer Tan drie in Kederland gelegerde bataljons
Ruesen, die aan de Dultse kant hebben geataan. Op Texel beatond een hechte
band tuasen de Qeorgiers en het Tercet* Deze groep heeft tot 15 aei tegen
de Duitsers geTochten, vaarna de ca. 200 oTerlevenden naar Rualand zijn
afgeToerd en gevangen zijn gezet.
Deze legitiame entrie bij niet-cownuniaten heeft een politick doelt t.v.
een band net het Hederlandee volk te fokken. Men acht maritieae bedoelingc
niet waarachijnlijk. De ervaring heeft one geleerd dat deze herdenkingen d
reeds Tijftien jaar worden gehouden, niet aanalaan.

Oeaprek over persberiehten, het Haken-procea en de ziekte Tan KozloT die
in de PraTda wordt Teraeld, ver»oedelijk on het Ruasiaehe Tolk voor te be-
reiden op een nieuwe troonopvolger.
Uit De Waarheid blijkt, dat Paul de Qroot het niet gewenat aeht dat de kux
wordt Tastgelegd op de CPSU. Dit ia een opstandig geluid gezien de kunet-
ontwikkeling in Rualaad.

6 »ei 1963.
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OCETENDBEJSPBEKUfa op dinedag 7 ••! 1963 >;
- - • - • • --

_^ _^ / v'Aanveeig: HjJRTD- H.KJMT - JJO'- H^K1- V^df- fyJf- M* '- Jpf - Kg^82 - H^B
Afvacig t —— ^ ^̂ ^ ^

H.F leest la Da Volkakrant, dat Mr.Dr.B.Poa aabaaaadaur sou willea vordea
in Israel. Er rolgan aog aakela andera bijconderhadaa orer hat Suriaaaasa
gesprek »et Blnistar Luns.



OCHTEKDBPH op 8 »ei 1963

Aanweaig:

Afw.zig :
- tt*« -

Q*spr«k oT«r het R«w China H*wa Agency in Harana
H.F lieht toe dat d« swaar baaand* Chinase aabassade T«rantwoord«li,

is Toor distributi** en uitstraULngaaetiTiteiten in dat gebied.
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OCHTHtDBESPREKIHQ op dondtrdag 9 aei 1963 ^

y*

Aanwezigt H.J»<. H.KA*f- M̂ .̂ *tf̂ l̂ K(f - Ĥ *-

Hicrna Tolgt ««n gesprek over I'.KO's sterk* Toork*ur roor brede BVD-public!
teit. Hij gelooft in «en actieve verkoop «n wijd verbr*ide uiteenzettingcn
over oas w«rk.

H.D die »et ••» naturali»«ti«w«tg«ving8probl»«» zit wordt v«rw«»«a naar PH,

9 ••! 1963.



AURORA

OCHTKH.DBESPREKIHQ op Trijdag 10 »ei 1963

Aanvezigs EJnD - EJ^tf- KPC^-J^Jf - - Kl
^ X" ^ X" -̂  ^ ^

Afvezig : ——

H.B h«eft gisteren op de vergaderlng enige CPN«-aapect«n behandeld, z
partijfinancicn en contacten m«t buitenlaadae inlichtingendienaten en B7P
heeft* in net kader Tan net international! conauniaae, geaproken over net
onderverp neutralisme• Ook is een aantal dia'a rertoond. H.BVD ia van oor
dat de dienat een goede beurt heeft genaakt en dat BVP een goede tweede
ftehelon-aanwinat ia. Sprekend Tan papier ia hij nog te geapannen doeh in
diacuaaie, voor de Tuiat wegv ia hij alert en geeft duidelijk blijk Tan r
atofbeheeraing.

H.F segt dat Tan de Ruaaiaeh-Chineae conferentie, die op 13 juni in Moako
sal beginnen, niet veel goed te verwachten lijkt, daar ala Chineae delega
tieleidera de twee seherpalijpera bij uitatek sullen optreden. Hun functi
zijn reapectieTelijk lid Politbureau en Algemene aecretaria Tan het Centr
Coaite. Hun rangorde in de partijhierarchie ia globaal nra. 6 en 7.

10 Mi 1963.
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AURORA

OCHTENDBESPREKINJG op dinsdag 14 aei 1963.

Aanwezig: HvpV0 - B.B - V$*tf - yj - EJf- MF -

Afweeig : HOtA? -

Oe N.T.S. heeft de CPN uitgenodigd een bijdrage tqlvveren aan een coonentaai
programa op de verkiezingsuitslagen. Volgens "De Waahkeid" heeft de CPlf-
leiding hieraan vastgeknoopt het reeht <M ook v66r de verkieeingen een TV-
prograwaa te nogen verzorgen.

H.P wijst op een belangjrijk artikel in de Prawda van de hand van Oe Groot,
waarin deze indirect ehkele Chinese stellingen aan de kaak stelt. BIG gal
hierover* voor interne eirculatie, een analyse opstellen.

14 »ei 1963.



AURORA!

OCHT£MDBESPR£KINQ op woenadag 15 a«i 196?

Aanwetig: Ĥ Ŵ  EJEfM -

Afwezig : — —

15-5-1963.



AUBORA

OCffTENDBESPHEKIHQ op donderdag 16 »ai 1963

Aanwasig:
Afwaaig:

Qaaprak over da rarkiaslngauitalag*

Da Volkakrant brangt aan uitgabraid artikel orer Kartalli an hat araaaaal
Tan apionaga-garaadaehap dat in sijn bezit waa. \D daalt aada, dat ar aan boak ovar M.I. 5 ia Tarachanea.

16 aai 1963,
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AURORA \G op vrijdag 17 »ei 1963.

Aanwezig: RJpHf - Jpf-JSKti - ̂ e - PJktf -
Afwesig : B.KAZ-

H.F bespreekt de saaenstelling van da Ruasiacha dalegatia voor da op 3/7
ta baginnan beaprekingan net da Chinacan. Vardar wijat hij op een aantal
ontwikkalingan in hat conflict Moakou-Peking.

17 nai 1963.



AURORA

OCHT£3n)B£SPH£KIMQ op aaandag 20 m»i 1963.

Aanwezig:

Afvexig : H.XAZ



IRORA

OCHTJBHDBESPHJEKINQ op din a dag 21 mei 1963.

Aanwazig: H.BjUK- T|pe^ &.B<^ PjJ^S - PB^lT- H â*"̂  JiM^-JEB/G -

Afwaeig I ^

PH.C vartelt dat hadenoorgen da nieuwa Russischa ajibassadaur bij Oldanza
ons land is binnengereisd.

TPC brangt da wens van o.a. EB/G naar voren om AURORA niet maer tot na
10.00 uur uit te laten lopen i.v.a. gemaakte afapraken. Hat uitgangspunl
bij AURORA was destijds ean beperking van de vergadaring tot 9*30 uur*
Basloten wordt dat, mocht AURORA lang uitlopen, diegenen die afspraken
hebben, de vergadering kunnen verlatan.

21 fflei 1963.



OCHTEflDBESFR£KI»G op woenadag 22 mei 1963*

Aanwesig:^!LJNW-^PC^- SUIT- PHitf - BUD^- JUfi

Afwezig : H

3* +

- aff - KB/62 -
X̂  .X̂
r ^

H.F vijst op een opmerkelijke maatregel in Oost-Duitsland waar het da
anbaseadee nu verboden is rechtstreeks contact te hebben net de bevolkini
behoudens met vriendschapsverenigingen en andere gecontroleerde organisa-
ties. Hij neemt aan dat deze nogal ongebruikelijke maatregel gericht is
tegen Chinese en/of Joegoslavische subversieve activiteiten. Hierover vol
een gesprek.

N.a.v. een opmerking van over gebruik van gekleurde katotheek-
kaarten volgt een administratief gesprek over het invoeren van kleuren
bij onze doctimentatie • Dit is een onderwerp van studie voor de adnini-
stratieve coamissie.
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H.BVD heeft een gesprek gebad met de hoofdredacteur van bet Algemeen
Handelsblad op diens verzoek. De beer vond bet nl. nogal vreemd
dat in Nederiand 5 veiligheidsdiensten bestaan. H.BVD beeft bea gerust
weten te stellen door hem te wijzen op de in deze verkeerd gebezigde nom<
clatuur en o.a. uitgelegd dat de diverse onderdelen van de krijgsmacht
een eigen dienst bebben voor inlicbtingen en beveiliging. Dit laatste
is bepaald geen nieuwe gedacbte en de taken zijn goed verdeeld. Bet onde:
een noemer brengen van al deze activiteiten zou bijzondere moeilijkheden
met zicb brengen* De beer was zeer erkentelijk voor dit gesprek
en zou bier verder niet over spreken. Wat de SOEV betreft meende hij dat
deze zidh onbandig beeft opgesteld en dat bet Nederlandse volk bet bepaa
niet op prijs stelt met bet woord ecologie een rad voor ogen gedraaid
te krijgen. Hen is bet er over eens dat de term ecologie neerkomt op val
munterij. Bovendien geeft dit te meer aanleiding om ons hierop aan te
kijken.

22 mei 1963.



AURORA

OCHTENDpESPREKING op vrijdag 24 BOJ 1963

Aanwezig: H,BVD̂ - ffC'- B^-WKf- HJ^JMT- Jiff- KB/G2 -

Afwezig : ^

B.KEB verlaat do vergadering.

partijdelegatie naar do op 23 »ei in Djakarta to houden herdenkir
van do oprichting van do PKI,

In fobruari ia in CPN-kringen geaprofcen over do toon roods ontvangen uil
nodiging voor doze herdenking. Do koaten waren to hoog oai self to dragoi
on overwogen word do C3KSQ of do Chinezen OB atoun to vragon. OB tactiaci
rodonen achtto Do Groot noch hot oon noch hot andor BOgelijk on hij waa
van oordool dat do PKI coif do koaton zou aoeten dragon.

TPC hooft oon prograBBa rondgodoold van do Mot to houdon boaprokinj
in do feeratvolgonde twee woken. Wie van hot AURORA gezolschap bopaaldo
ondordolon van dit progrrtaan wil bijwonou, verzoekt hij contact op to n<
•on met ORES.

TPC hooft oon concept "Richtlijnon incako hot voratrokkon van polltleke
antecedenton door do politic aan derden" voor eich. Bierin wordt tovona
nieuwo aan do NAVO-codo aangepaato evaluatie uitoongoeot. Hij acht do
tokat nogal ewaar voor dogonon die oraoo MOOten worken, nl. do I.D.-
ambtenaren. PH.D hooft in overlog »et B oon kortore voraie genaakt.
Na eon geaprOk ovor inhoud on ontstaan van do circulairo wordt boaloton
on eon drietal I.D.'a als proofkonijn te latou dionen eh hen hot lango
verhaal to doon tookoBon.

H.BVD hooft oon verzoek van PZt dat tovena oon klacht inhoudt. Bij hot
opgeven aan PZ van vacaturoa wordt ala regel woinig oxact aangegovon aa;
weIke voorwaardon oon ovt. candidaat Boet voldoon. H.BVD verzoekt do aa
wezigen or op too te zien dat voor vacaturea do eaaontialia en eventuel
accidentalia duidolijk oaachreven wordon. fliorna volgt oon goaprok over
door PZ govolgde wijze van aollicitanton "aanbieden1*. Van beldo kanten
BOD olkandor tegoaoot BOOton koBen.

24 Boi 1963.



AURORA 3

OCHTENDBESPREKIVG op aaandag 27 net 1963

Aanwczig: TPC -JUtT*- p K - JUif- JMf-^Jtd^ - KB/G2

Afwexig : H^BVC - H.KA2T- H.JtEB

1
Luchtoacht naakt «ich eorgen over berichten onzerzijds dat relletjes on<
nooen zullen worden tegen de diverse feestelljkheden die op touw worden
set in verband net het a.s. 5O-jarig bestaan van de Luchtaacht. H.D vrai
of deze berichten enig fond hebben. In is oatrent dergelijke
plannen nog niets bekend geworden. Er eal uiteraard aandacht aan besteei
worden.

27 aei 1963*
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OCHTEMDBESPREKING op dioadag 28 »«1 1963

Aamrezig* £PCT- ttdf*- PB<C -prff H^K- H,X- KB/G2

Afwezig : H.BVT)"- B^E&Z - H . '

In d* "Neue Zeit", het onofficiele orgaao van het Russische Buitenlanda<
Zaken, van 25 deeer, staat een interessant artikel "Von Powers bis
Penkovsky". H.F leest een aantal stukjes voor betreffende de CIA activi*
teiten in NATO-verband en de atooaeontroverse tussen Aaerika en Engelam
waarin de Amerikanen zelfs spionage hebben bedreven in Zuid-Austrail*.

H.D heeft van *ej. gehoord, dat Minister Toxopeus de brief
"Richtlijnen politieke antecedenten** (notulen 24-5-1963) heeft laten li|
gen voor xijn opvolger. Men neeat aan dat deze zaak wel weer een halfjw

traineren.

28 aei 1963.
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 29 mei 1963.

Aanwezig: J3*e"- fyJtT-£&& - H^- E^» -
Afwezig : H^VD - H^WtZ

29 not 1963.
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OCHTENDBESPREKING op dondordag 30 mot 1963

Aanwezig:

Afwezig x H^BVD - R.£A* -

Gosprok over bet CPU bedrijfawerk dat, btfe ook aangepakt, noolt voel
succes heeft*

Enkele persberichteto, zoala hot boroop van Rusland-Engoland op do
wederoB vochtondo Laotianen, do straffon die eon aantal hogo KuBsischo
off icier on heeft opgelopen in verband not do Penkovsky-ataak on hot uit-
wisselen van Ooat- on Wostduitae govangonon, beslulten do vorgadoring.

3O *ei 1963,



AURORA 'ax==a« \G op vri.1 dag 31 aei 1963.

Aanvezig: H^WrtT

Afwezig : H.JCA*

China en Cuba zullen no oak de aandacht gaan krijgen in «en regelouitig*
rapportage. Het algeoeen gevoel was dat China steeds belangrijker voor d<
NATO gaat worden.


