
AURORA J

OCHTENDBESPREKING op aaandag 1 juli 1963

Aanwezig:

Afwezig : ——

PH.C brengt een stuk ter tafel, waarin gevraagd wordt OB een bewija van
politieke betrouwbaarheid. Hen is niet bekend dat onze dienst hieraan mec
werking verleent, H.BVD antwoordt dat dit voor one dagwerk zou gaan betel
nen en dat daarorn hierop niet aoet vorden ingegaan,

H.F vertelt uitvoerig over de verwijdering van vijf Chinezen uit Moskou
en net door onbekende Moskovieten vernielen van de ruiten van de vitrine-
kastjes van de Chinese anbassade, waarin de Chinese brief met de 25 punt<
geetaleerd lag*

Voorts citeert H.F De Waarheid, weIke bijzonderheden aangeeft over het
NAVO verbindingscentrwi nabij Maastricht.

De Volkskrant van 29 Juni geeft een uitgebreid artikel over het afluistei
van telefoongesprekken in Prankrijk. Een en ander is afkomstig uit een
drieoaandelijks blad gewijd aan de politie.



AURORA

OCflTEriDBESPREKING op dinadag 2 Juli 1963

Aanwezig: H^Vlf ~ HJH& . Tpr*- Bp*. PB>**- H^»< PB>« .̂ H/f-

Afwezig I — —

H.KAZ heeft Bet d* ACD overleg gaplaagd over hat zenden van atttkken aa
de dienatleiding. Bet uitgangapunt waa hierbij dat tevael nlet belangr
zaken aan de dienstleiding worden toegeatuurd. Overeengekoven ia nuf d
in beginsel alle Btukken die in de afdeling kunnen worden afgedaan, na
hat betreffende afdelingahoofd geatuurd kunnen worden. Oeae bepaalt we
atukken alanog onder de aandacht van de dienatleiding gebracht aoeten
den. H.KAZ geeft ala voorbeelden van correapondentie beatead voor de
dienatleiding de grenaliberaliaatie, oatoudaaanklachten» parleaentaire
gen e.d.. Hij verzoekt de afdelingahoofden deze nieuwe regeling ter ke
te brengen van him aectiehoofden, opdat dozen hiemee rekening zullen
den. Verachillen van mening zijn te verwachten, daar niet allea eatego
ia onder te brengen.
H.BVD geeft hierop nog een toeliehting en wijat op de twee voordelen v
deze nieuwe regeling: vendndering van niet belangrijke zakenter atten
van de dienatleiding en verzdndering van vertraging in afhandeling.
Bovendien zal hierdoor hot delegaat aan de afdelingahoofden vergroot «
den.



AURORA

OCHTEMPBESPREKING op woenadag 3 juli 1963

Aanwezig: ̂ JOfb - R^JMZ

Afwezig : TOC -

- 9̂ 0 - '- KB/ip2 - HjJBSfi

Gesprek over recente spionagegevallen in Anerika en Engeland en de verant
voordelijkheid van MI 5 en miniatera in de Profumo-zaak,

H.BVD is opgebeld dojor Cooaissaris :, die hem aededeelde, dat de I.D
gereorganiaeerd sou vorden, doch dat men eerat overleg met ona wil plegen
De gesprekken van KB/G in Rotterdam hebben goed gewerkt. De veratandhou-
ding ligt nu bealiat gunatig.

3 Juli 1963.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dond«rdag 4 juli 1963

: TPJX. H

4 Juli 1963.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdait 5 Juli 1963,

Aanwezig: H.IJJ»<- H.JPUT-

Afwezig :

PH.C heeft enkele berichten over een aantal onduidelijke Polen o.a. een
Pool die bij de PTT zou werken.

PH.D deelt nede dat bij het D.S.C. tot een wijsiging in de curauaopeet ia
bealoten. De 3-weken curaus, waaraan H.KEB heeft deelgenonen, zal niet nee:
worden voortgezet. Do lange euraua wordt verkort tot circa 2 oaanden, de
civiele verdediging komt dan weer terug op het prograona. De eerate euraua
zal lopen van 7 januari tot eind februari.



AURORA

OCHTENDBESPEEKING op oaandag 8 Juli 1963

Aanwazig: H

Afwazig «

KB/3 haaft gaconatataard dat da "25 puatan-briaf" rachtatreaka uit Faking
naar particulieren in Radarland ia rerzonden. Dit bavaatigt da groaiende
aetivitait van da Chinezen.

H.F wijat op ankala persbariehtan, o.a« hat PSP-congreat waaruit blijkt d<
da CPU in dia parti;} goad ia ingaaehotan an vat Da Waarhaid noaait da
"BB*»koldarcuraua" t*«. "Hat Wapan an da Twijfcl", aan atudia van da Dirae-
taur van da BB Stafaehool.
Bat Martalli-procas an da Britaa vaigaring Tan aan agranant Toor da niauv
Ruaaiacha luchtmacht attacĥ  vordan aTenaana baaprokan.

8 jull



AURORA

OCHTENDBESpREKINQ op dlnadag 9 Juli 19&3

Aanwezig: H.JJ5ED-

Afvexig : ———•

H.F Teetigt d« aandaebit op persbcrichten inzake Mart«lliv de saak I*elf«,
Phil by «n de Sxtrinamer F.Moll*
De verdwenen Engelse korporaal was werkzaan bij een security afdeling Tan
het Brltse leger op het Tliegreld Qator.

9 1963.



AURORA.

OCHTENDBESPREKINQ op woansdag 10 juli 1963

Aaawesig:

Afwezig t

-^F - U/B-

Q«spr«k over «nkele peraberichten, o«a. FELFE.

10 jail 1963.



AURORA

OCHTBTDBESPREKIRQ op donderdag 11 Juli 1963

Aanwezig:

Afwesig »

H.BVD Traagt h«t oord*«l ran de T«rgad«ring over een aaa H.KCP t« vijd«n
artik«ltje in het s«pt«nberauMi«r Tan h«t tijdschrift Toor de polltie I«Y.B.
aijn a.a. Tertrek* In dit artlkel wordt kort »ijn carrier* bij de B.V.D.
beschreven. Ha een gesprek hierover is sen Tan oordeel, dat hiertegen geen
becwaar beataat. Dit unieke geTal koa.t aiet aeer Toor en sal due geea prece-
dent acheppen. Sehadea kaa het ona bepaald nlet, teaieer, daar H.KCP »et
atille troai wil Tertrekken.
Tegenorer de politie couden wij geea goed figuur alaan, indien vij dit
artikel tegenhouden, daar H.KCP aloa bekend la ala onxe acnakel met nun
wereld.



AURORA

OCHTENDBESPREKIKO op Trijdag 12 juli 1963

AanvaEigs

Afwezig i

H.F baapraakt ankala parabarichtan, o.a. Olobka an Martalii.

Op ultnodiging van H.ACD haaft TPC aan gaduraada aagaa aaaadea opgaapaarda
TarBanaliag Tan ta Teraiatigea atukkaa bakekea. Hat waa aaa atapal van ea.
11 aetar hoog* Met daza CO*8 an aota'a zijn caar Taal handaliagaa gabeurd,
waarTaa H.ACD vraagt of al dit werk aiat Toorkomaa had kuaaaa kordan. Da
ataakproeren dia TPC gaaoaaa haaftv garan da indrvk dat, hoaval real stukkei
op zich vainlg waarda hadden, cij Toor oordaalaYoraing an achtergrondakannii
hun nut haddaa bewesan. Ban aansianlijk kwaatua aveaval bavatte voor ona
oabalaagrijka berichtan. Aan Tan buitaa blanankomenda gagavena kunnan wij
niat Taal doen. Intara zijn hiar natuurlijk wal ajogalijkhadan voor. Hat la
TPC opgaTallan dat ook nu nog onToldoanda bagrip baataat TOOT da ondarlinga
taakTardallng. Toor hat gaven Tan julata Terniatigingaaanwijeingan la OTa~
rlgana «a«r kaaaia Tan xakan aodlg dan Toor hat aoraala caaa-work* Dit is
da rand Tan da Tarachijnaalan waar niats tagan ta doan ia, hoawal hat wark
Tan da adainistratiaTa coamiaaie aiaaehian o.a. tot raaultaat zal habbea da
dasa rand Terklaiad kan worden.

12 Juli 1963.



AURORA W
•§••«• K0M "

OCHTENDBESPREKING

Aanveeig: Hĵ VD - H.

Afvecig

op aiiandng 15 dull 1963*

H.BVD leeat hat Telegraaf-artikal over Golitain voor, waarin gaaprokan «oi
over wrijving tusaen de Anerikaanae ea Bngelae dienaten. TPC heeft in da
Daily Telegraph de verklaring gezien waaroa dee* courant meende te kunnen
breken set de uaance t.a.v. "D-notea". Daar da Daily Worker nl. deee hand-
out ook had ontrangen, achtta nan hat niat »eer nodig dit bericht ala Ver-
trouwclijk ta behandelen.
Geaprek over nut en venaelijkheid OK dergelijke "D-notea" in Nederland in
tooeren.

13 juli 1063.



AURORA**«*s»

OCHTEKDBESPREKING op dinsdag 16 Juli 1963.

Aanwezig: H^VD - H.KA*'- TOP"- Ur- PJUP -
^^^^ _^^^^^ *r^ '^^^ .^4^^^

Afvesig - -*

Maar aanleiding van het van B vraagt H.BVD ho* h«t staat Met
aandacht voor Politcia, dat steeds aeer naar links begint af te eakken.
H.B ecgt dat aan deee vereniging het laatste jaar toeneawnde aandacht is
besteed.

De Stuttgarter Zeituag geeft een berieht dat Gehlen per 1 oktober a.a. aw
groot verlof sal gaaa* Op last van Adenauer sal het personeel van dese
dienst, 220O van, door de denazificatie-«olen moeten. Men bespreekt de acl
tergronden van dit vertrek*

TPC wijat op een Tiae artikel betreffende de vier reeente arrestaties in
Averika* Tia\ beateedt ook aandacht aan het als dry martini olijf vemosxl
sendertje in de Moscow-bar. KRC acht een dergelijk apparaat techniseh uit
voerbaar, doch het gebruik daarvan lijkt hesi niet erg waarschijnlijk, eek
niet in een etablissea>ent waar men gelegenheid heeft betere teehnieken te
gebruiken.



AURORA

OCHTENDBE&PREKI5a op voeasdag 17 juli 1963

Afvezig :

H.B gaeft da rieie wear vaa Beak Hoekatra op bet CPSU-CFC coaflict. Da stal-
ling ran Hoekatra is op cieb intereasant, doeb ai«t g«bael aanraardbaar.
Hoekatra rerwaeht geoa brauk «a T«rde«lt d« eomuaistiacba warald IB drio
blokkens bet Oost-Europese blok, bet Asiatiscb* blok «n da partijaa ia de fc
pitaliatiacb* landen. Da Aziaten staan ia oatvikkaliag stark aebtar bij Ooa
Europa aa Toalaa rich daardoor »«ar bedreigd door bat kapitaliaaa, vaardoor
zij agrasaiavar sijn, dan da maer baboudaada Sowjet-Unia, dia »aar ta Tarli<
saa haaft.

Da niauva ebaf Spoorvagrecbercbe braagt aiorgaa aen varkbasoak aaa da diaast
Hat gesprek Bet H.BVD wordt van bat prograama geacbrapt, i.T*a. diaas afwe-
zigbeid.

17 4«11 1963.



AURORA

OCBTENDBESPREKING op donderdag 18 iull 1963.

Aanweeig: %JOSZ -SPT- ^XT- PJKC - fy*T- H^<- K^aST- H
Afweeig :

Geaproken wordt over de oppoaitiegroep in d« Italiaans* partij an da China
Italiaanaa vriandaehapsorganiaatia dia circa 9000 ladan zoo tallan*

Gaaprak ovar da Baltiacha waek, aan jaarlijka avenemrnt dat tan deal haaft
da vriandachapabandan tuaaan da Ooatsaa-landen ta Varatavigen. Daea wardt
in Roatoek gahaudan.

N.a.T. aan artikal in Da Standaard van 17 Jnli avar da oachtcaawra van da
Ouda Delft, vraagt inforaatiea aver de oparationale aeritea van di
apparaat. KRC haeft KEB gaadviaaard hiervoor de interne docuaentatie van
de foto-afdeling te gebruiken. H.E eal de«e aanvraag afhandelen.

18 Juli 1063,



AURORA

OC1ITENDBESPREKING op vri.ldme 10 juli 1065

Aanwezig: UVD - H-KJoT - Tpfr-<- H r P H - HJ TL*f XB& - H
Afnaxig ; ^ ̂

Volgana aan ANP-bericht haeft hat CPN parti jbeatuur tijdena da giataran ga
houden sitting hat Chinese atandpunt veroordeeld, waaruit blijkt dat men
achtar da Ruasen ia gaan ataan. Uit da courant blijkt dat da NTB nu uit ha
NW la geatoten.

Da BundeaajBtpreaaedienat haaft bakand geamakt, dat Gahlan niat vervroegd •
panaioan zal gaan.

TPC vaatigt da aandacht op aan groot apionage-artikel in Dap Spiagal Tan
17 juli, dat da peri ode baatrijkt van Fuchs t/» Tannaratrob. Hij noaat aan
aantal interaaaanta pun ten, o.a. da atalling dat da GRU niat aaar wil vark
net ideologiache apioonan* daar dacan hen uiteindelijk vaak vaal laat be*
zorgen. Da nadruk zou nu kovan ta liggan op Eineelganger in plaata van net
werken.
H.D merkt op dat het niet near gabruik willen oaken van idaologiaeha aada-
workers onderataund wordt door een document dat in Hongarije ia opgedoken
betreffende hat chanteren van diploaaten. Volgana Dar Spiegel zou op 5 ju]
door Weateraa dienatan "durchgeaicherf1 eijnf dat in de Ruaaiacha stad Gr<
een conferentie heeft plaata gavondan van de apioaagadienaten van hat Ooa1
blok ondar laiding van da Ruaaiacha ganeraal Sadimaretschenko, waar bealol
ward tot een nog innigar aanenwerking in het Weatan.

n.BVD heeft giateren een sear plezieriga vergadering in Arnha* gahad Met
P,G. en de C.d.K.. Onze rapportaga over de Boarenpartij aehtta men zeker
voldoanda.
Ook de diveraa rapporten die zij gedurende de afgelopen vaandan hebben ge
zijn goad ontvangen an niat ta lang bavondan.

Op varzoek van de aanwezigen haeft H.BVD na afloop nog een halfuurtje ge-
aproken over da diverae apionageverachijnaelen.



AURORA......

OCHTENDBESPRtoNG op amandag 22 Juli 1968

Aanvezigf y^gltf - KJ*Z-

Afwesig :

Kort geaprek over peraberichten betreffende «en Oost-Duitse agent die

naar bet Vesten !• overgelopen Met eaardevoile gegevena en de Coaecon-

beepreking die Chroeatejov voor a.a. voensdag heeft belegd. Coaecon is

een seer bruikbaar handvat voor cooMunistische bijeenkovsten van aller-

lei aard. In dit geval sal het geacnil wel ter sprake gebraeht worden.

H.BVO heeft de indruk, dat «en bepaalde zaken aanheudt tot het vekelijkae

apreekuur* Bet betreft aoaa onderverpen of zaken die wel afgedaan kunnen

worden. Hlj verzoekt de afdelingahoofden dit aoort atukken in te eenden al

dan niet Met een notitie "ter behaodeling op het apreekuar".

22 Jull 1963.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinadag 23 juli 1963

Aanwasigt

Afvasig :

H.B licht h«t atandponi to« van Paul da Groot inzak» hat conflict. BIG - BG
werkan aan *«n atudia over avantuala CPR afwijkingan tan aansien van hat
CPSU-atandpunt,



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woanadag 24 Juli 1903

Aanvesig: H.BMT - HJtt - 9* l * H K - PH

~

Naar aanleiding van paraberichten volgt e«n geaprek orer de alaehta aecuri
bij de N.S.A. en de diverse overlopera naar Rusland, Cuba e.d..



AURORA

OCHTENDBESPREKINO op donderdag 25 juli 1963

Aanwezig: E^Htf . H.KAB*- «na«<Tdlai*- PH-^f- PB***- HX - K^J2 - H.
X^ It̂ p"

Afvesig
/

D« b«ro«pan ran d* in genoemde Russische studenten die in net
kader van een uitwisselingsprograoma komen, geven gegronde redenen tot vraag
tokens.

25 juli 1963.



OCHTEHDBESPREKIHQ +p Trijdag 26 Juli 1963

-/if I . f̂ ,

Aaavesigt H^sTO- H.KA» . »**- H^JK^PBrfC - PE^f - a^- KM? - H
•*̂  j»^^ * ^"^- r ^^ "^ jrA ^ « .B -. ^ S^ ^ <pf* - ^ ^T - Hr

Afvesig s H

AdTertaatie
H.E leest een adTertantie Toor uit het "Trije Yolk" Tan hcdenaorgen waarin
zij, di« contact hebben gehad «et de B.V.D. en Tan hun •rvaringan precles
••d«dellagea willen doen, worden uitg«nodigd bri«ren in t« stur«n oad«r
adT«rtentien\um«r. In de radiouit Bending Tan hedeamorgen verd door chef*
reporter Tan Stipriaaa (VARA) hler de aandacht op geTestigd. Zijn coMieatai
was aiet la contra BVD stijl.

Qedelibereerd wordt vat tegen dergelijk optredea
juridisch te doea Talt. Het is aiet uitgeslotea dat dit eea PSP iaitiatief
is, dat TerTelende geTolgen kaa hebbeat daar elke oatkeaaiag ea beveriag
oncer cijds geea publieke waarde aeeft*
Betreedt eea directie door net plaatsea Tan eea dergelijke adTerteatie aie
het terreia Tan de goede cedea. Aaa de aadere kaat sou weigerea Tan plaat-
sing partij kiesea betekeaea*

Doetmentatie AURORA.
H.XAZ set aiteen, dat er bvhoefte bestaat aan integratie in de ACD Taa de
AURORA-notulen. Bij KA wordt een kaartaysteea bijgehoudea, dat eatree geef
op de notulen met persooasnamea ea oaderverpen* Dit kaartsysteea is aiet
Terboadea aan de ACD ea oalaags is TPC veer op eea duidelijk hiaat in dese
verkwijze gestuitt eea oaderverp Taa Toldoeade belang OB ceatraal gedocuac
teerd te sija, koa Tia de ACD/K aaslag aiet getraoeerd vorden. Het ADRORA-
kaartsysteea bracht uitkoast*
Qestreefd sal vordea aaar het so sael aogelijk aaasluitea Taa de Aurora*
oaderverpea op de ACD*
•OS sal Toortaan de s«i« Toor ACD>docuaentatie in aanmerking koaeade oadex
verpea in de kantlijn aaakruisea. Zoader cosoteataar Tan de Tergaderiag su3
lea de uittreksel daa aaar de ACD gesoaden vorden* Orer al dan aiet PA
rubricerea sal de Tergaderiag, Toor soTer dit niet nit het oaderverp self
duidelijk blijkt, beslissea. Oaderverpea Taa operatioaele aard sullen wor-
dea uitgetrokken Toor KB/G * BO ter bergiag in het betreffeade dossier. 0<
bruik Tan een stespel "Geen actie sonder OTcrleg net BOS" sal so spaarsaai
•ogelijk geschieden* Het saneren en docuaeaterea Taa het bestaande kaart-
systeea sal aader vordea bekekea*
Voorlopig zal dese aieuve verkvijse eea maand proef draaiea, vaaraa de re-
sultaten sullen vordea besprokea. Gedureade die tijd sal KA het kaartsyst<
blijTea aanTullea



ADHORA

OCHTENDBESPRKKIKO op aaandag 29 jull 1963

Aanwezigi

Afweeig i

Advertentie BYD-ervafingen

H*BVD gaat hedenmorgen naar de P.O. In Aasterdaa en naar de Directeur van
net Algemeen Handelablad* H.BVD heeft de atrafpositle nagekeken en het
lijkt niet uitgesloten, dat met vat goede wil de atelier van de adverten-
tie, eventueel inzendera van brieven en de courant/aedeplichtigheid aan
een atrafbaar feit ten laate gelegd sou kunnen worden.

Heorganiaatie KB/Q - C

TPC heeft de hoofdlijnen van de reorganisatie opgeateld en na goedkeuring
van het departement sal hij a.a* donderdag voor de betrokken aeotiehoofde
een uiteeneetting van de nieuwe opset geven*
Daar de afdeling C aoeilijk te overaien is, acht H.BVD het wenselijk, dat
TPC een dergelijke uiteenzetting ook zal geven op AURORA of een apeoiaal
daartoe te beleggen vergadering van de afdelingaboofden en nun plaataverv
gera. In verband met de a.a* vacantie van TPC cal dit v66r 9 auguatua not
geachieden.

29 Juli 1963.

' <?.



AURORA

OCRTENDBEdPRHCING op dlnadag 3O juli 1063

Aanwesigs

Afveslg t

Chinese besanninicea Hodorlandso koopvaardij.

Hot beschrijft do belangstelling van oon Chineos besanningi
lid van oon Nodor lands koopvaardijschip voor Engelse oorlogsschepen.
H.B voogt hioraan toe, dat BOZ in •ehoopvaartkringon v«rno»ep heeft, da
Chinooo besanningsleden op do aehopon politicko oonhodon version onder
loidiag van oon niot to idontifieoron aanvoerder. Ook wordt aan boord Vi
do schepen vool aot pajaflotton go work t. In kringon van koopvaardij-
officieron aeht own hot aogelijk dat in tijden van spanning doco Chines*
groopon in staat sullen sijn schopon over to nos»n. Shell Tankers hoeft
ook veol Chinese benanningsledon.

RttMisch conaulaat Rotterdaa.

Do door C geaelde vorhuising van hot Russische eonsulaat in Rotterdam
haar Brussol is sragelijk oon gevolg van do boporkto stogolijkhodon die d
Russen in ons land hobbon. Brussol is voor do Russen vool aantrekkelijk
daar cij van daaruit ongehindord in Moderland kunnon pionioron.

PA Advortontio BVP-orvarinKon»

H.BVD vortolt van sijn orvaringon vet do P.G. AMsterdaa on do Officier
van Justitle , naar aanleiding van do "BYD-adverteatie". Not
do vet boschoming staatsgeheiaen hobbon cij goon orvaring on jurispru-
dent! e bostaat or niot. Op grond van art. 98c sub 2 van hot VvS hoeft
H.BVD uitoongoBot vaarosi zji. hier van eon strafbaar feit sou kunnen wo
don gesproken. Hij voerdo aan dat in contacten m»t do B.V.D. op basis v
gohoiahouding wordt gesproken on dat vat o*t ons bosprokon wordt per
dofinitio gehois) aoot blijven. Do OvJ was van owning dat dose advertent
or in boginsol seer dichtbij kooit, doch dat wij eorst dienon to voten
wat de bodooling is van do steller. Hot is niet uitgosloton dat dit
spionago-activitoiton sijn oai achtor once eontactonproeoduro to kijken.
Deerentuele briefschrijver bogaat oon overtroding indien hot gevaar kan
bestaan dat «ijn gegevens in verkeordo handon teroeht kooen. Do courant
bogaat eon •chulddelict, daar do sM>gelijkheid vordt goboden OB oon over
troding to doon begaan.

- Do B.G.-



AURORA

- 2 -

De P.O. en d« OvJ wecen K.BVD** atelling becliet niet ran de band,
doeh de P.G. was ook ran oordeel dat het ran belang i« de opeet ra
de adrertentiesteller te weten te konen.

3O-7-1063,



AURORA ,A
MtBWM r ̂~̂

OCHTENDBESPREKING op *o«nsd«g 31 juli 1963


