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OCHTENDBESPREKINfc op domterdag 1 augucto* 1963
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OCHTENDBE&PREKING op vrijdag 2 Augustus 1963
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AURORA

OCHTEWPBESPREKIMG op •aandag 5 auguatu* 1063

Afw«Eig

8 auguatua 1963*

AUROBA

OCHTEHDBESPREKIBQ oi dlnsdag 6 aunuatus 1963.
Aanw«»ig:
Afw.zig

6 augustus 1963*
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AURORA

OCHTEMDBSSPRJKIHQ op woansdag 7 auguatua 1963.
V

Afwezig : Jl+KAZ - TJ» - PaX^- H>P^> HJ

H.BVD haeft gisteren net da haar
ovar one Panorama gasproken. Da
Secretaria-Oeneraal laest dit altijd mat zeer veel balangstelling an dive
aa onderdelen brangt hij ondar da aandacht van da Minister*
H.BVD hacht veal waarda aan hat Panorama, daar dit eigenlijk da aniga gel
ganhaid ia OB hat departament inzicht ta varachaffan in one wark, zondar
wag ta ooatan gavan. Hat dapartamant ziat eiganlijk nooit vaal maar dan
afgawerkta atukkan an geragalda lazing van hat Panorama zal allieht aaar
bagrip oplaveran voor o.a. one paraonaalsbalaid*
Daar da 2a halfjaarlijkaa verslagparioda wordt afgaslotan in aan tijd dat
velen met vacantia zijn, haaft H.BVD voorgastald ala afsluitdata 1 oktobe
en 1 april te neman, te beginnan mat da zojuist afgalopan 1e halfjaarliji
periode. Hat earata Panorama van dit jaar zal due lopen van 1 januari tot
1 oktobar. Da Secretaria-Generaal kan hier geheel mee aceoord gaan.

7 auguatua 1963*

AURORA

OCHTENSBE3PREKINQ ofr dondardag 8 aucustua 1963.
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Aanweeig:
Afwetig :

8 auguatus 1963.
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OCHTENDBESPBEKIIiQ OP vr1.1 dag 9 auguatua 1963.

Aanw«zig:
Afwesig : H^BTO -

9 auguatua 1963*
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AURORA

OCHTBHDBESPREKIHQ op dinadag 1|> augustua 1963
Aanwezig;
A fwe Big : K*C -

13 augustus 1963«

X

AURORA

OCH'PL'KDBES

op woensdag .14 auguctjus

1963

Aanwezig:
Afwezig :

PA?

BVD-artikel voor "He

Parool".

Op verzoek van H.BVD leest H.KAZ een artikel voor over onze dienst, geschreven door de joiuj-nalist Pol Kleijn van het Parool. Het is de bedoelin
dat dit artikel waarover al geruime tijd geleden contact met H.KO is geweest, binnenkort zai worden geplaatst. H.BVD is bijzonder huiverig dat d
verder gaat dan voor de aard van onze dienst wense
inhoud van dit artiki
lijk wordt geacht.
Na voorlezing is men het erover eens, dat een aantal passages o.a. betref
fende de organioatiet naar welke onze belangstelling uit gaat, een gechar
geerd verhaal over sabotage en het afluisteren van telefoongesprekken,
nadere beschouwing b hoeft. Daar PH.D tegen hetgeen gezegd wordt met betrekking tot onze be eiligingsactiviteiten geen bezwaren heeft, zal H.KA2
H.F en KB/G een copi doen toekomen, opdat de bezwaren duidelijk kenbaar
geraaakt kunnen worder . H.F neemt in deze voor H.B waar, die morgen met
vacantie gaat. Men w 1 niet het risico lopen dat wij door tijdnood te sne!
zouden beslissen, me de eventuele onaangename gevolgen van dien»

auirustus 196T>.

AURORA

OCBTENDBESPRIKING op denderdag IS auguatus 1963.
Aamwzig: JJ^**2 ->^-JP-» - jfrf^f
Afwweig : HjJBfC -JC*^- l^iK^- H.mr

Ge«pr«k over enkele p«r»b*richt«n incak* bet Sino-SowJet geschil.
R.F he«ft aanwijeingen dat d« nieuv* Chines* eaakgelaatigd* planntn he*f1
OB in d« toekoMt Beer personeel* ae*r fondsen en neer woonruiate aan
te vragen.

15 augustus 1063*

AURORA

OCHTEliC^E$PREKI»a op vrijdag 16 auguatus 1963

Aanvezig: BJ^tfT- j^KST- V&jf - H^c Afwezig : H W D - J^'-.-P^' - H

BO geeft een toelichting op staklngsactiviteiten bij Aasterdaaae bouwobjecten en de ADM en de NDSM. De aanleiding voor de moeilijkheden op de
werven is het verken met personeel van koppelbazen. De Telegraaf van bed
wijdt bier een artikel aan.

Een gesprek over de T.V.-uitsending van gisterenavond over "Surinamers i
Nederland". Dese nogal eenzijdige en niet diepgaande docuaentatie legde
nogal veel nadruk op nationalistiscbe gevoelena en raaaendiacriainatie.
Het kolonialiame werd daarbij niet geapaard.

16 auguatua 1963<

AURORA
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OCHTENDBESPBEKING op aaandag 19 auguatua 1963

Aanvaxig:
Afwesig :

H.F beapreekt ankela peraberichten over de Roeaenen, die zich traagtrakk<
rig in ChroeetaJoT'a gelederen habban geschaard an da PCI, dia apraakt
over da batrauranawaardiga houding van da Chinezen ineaka hat kernetopaecoord.

19 auguatua 1963*

AURORA
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OCHTEMDBESPREKIMQ OP 20 augustua 1963.

Aanw«zig:
Afwezig : Tpt'- Ptt^'-

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woenadag 21 augustua

X

1963.

Aanwezig:
Afwezig : TPC - PKXT - H.

Gesprak ov*r d« AMSterdawve koppelbaeen in de aeheepabouw, het standpunl
van de NW-leiding in d«ee en de door Paul de Groot genaakte reuzenswaaj
De Groot gaat deze keer wel erg ver in zijn opportuniMM

H.F geeft een korte ulteeneetting over de laatste ontwikkeling in het
Sino-Sowjet geschil waar een verzoening steeds neer onbereikbaar lijkt
worden.
21 auguatua 1963*

AURORA
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OCHTEMDBESPREKING op donderdag 22 augustus 1963

Afwezig : T^tf -

H.F bespreekt persberichten over de Amsterdamse koppelbazen en Chroestsj*
uitlatingen in Joegoalavie over de goede punten van de, eerst verguisde,
arbeidersraden in de Joegoslavische Industrie.
H.KAZ deelt aede, dat een der stagiaires bij Bt
na een verblijf '
6 «eken ontslag heeft gevraagd. Ala redenen gaf hij op, dat hij nimmer g«
lukkig zou kunnen worden in een groot goed georganieeerd bedrijf als de
B.V.D.. H.KAZ geeft nog enkele bijzonderheden.

22 augustus 1963*

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHQ op vrijdag 23 auguetus 1963

Aanwezig:
Afvecig :

Artikelen over d» BVD
BV wijst op «en bij Bonder onaangenaeua artikel in Soeialistisch Perspecti'
ran 19 augustus, getiteld "Suriname op weg naar de politieetaat" net ala
ondertitel "BVD ingeset tegen de Surinaaers". Hlerin wordt gesproken ove:
de "snuffelaare, aleutelgatgluurdera, brievenopenera en telefoontappers •
de BVD".
"
Qesprek over enkele persberichten: NRC artikel over bet Kremlin en de
"Slanski uitspraken" van net Tajechiache gerechtshof.

23-8-1963.

AURORA
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OCHTE1IDBBSPREKINQ op aaandag 26 augustus 1963
Aanwezig:

H.F wijst op persberichten over het kernstopaccoord en naar aanleidiag ran
de NVR-oproep over een niet-aanvalsyerdrag* geeft hij een toelichtlng op d<
splitslug in de WVR en bet IDVF.
Verder wijst H.F op een artikel van Togliatti in het Italiaanse partiJweekblad Rinascita, getiteld: "Eendracht en Discussie". H.F citeert uit di<
artikel en concludeert dat we in de coamunistische beweging een erosie-verschijnsel tegeaoet gaan.

H.BVD vertelt dat de P.Q.-bijeenkoast bij KO veel indruk op de heren heeft
geaaakt.

1^-8-1963.

AURORA
OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 27 augustua 1963
Aanwesig: H^f) - g^dfz - pf'- KjfAfweclg

T^K- HyT - O^- H^JEra
'

AURORA

OCHTEKDBESPREKINQ op woanadag 28 auguatua 1963
Aanvasig: 9«0ro - H^HtiCz - 3T-jrtD- HX^- tt#^- KB^o - H
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H.D is hadenaorgen talafonlach door Social* Zakan ingelicht dat ar aan br:
ondarvag is batraffanda hat verzoak van da geeaaenlijk* aijndiractiaa om :
eontiigant Joagoalavan ta aogan vardubbelen. H.D haaft gaantwoord dat bij
iadara verdubbaling onze welbakanda banwaran swaardar sullen gaan wagan.
H.BVD versoakt H.D op hatzelfda aa«oae3P> ta blijven baataran an hij rraagt :
af waar hat vcrzadigingspunt ligt.

"2 "

AURORA

Justitie
Yervolgens *egt H.BVD dat hij van plan la da kwestie van een batara apion
wetgeving waer met Justitle ta sullen opnenen. Daar in Nadarland nog gaen
spionage-zaken hebben gespeeld, en wij geen jurisprudence bezitten, is d
kans groot dat bij een verkelijk geval da zittanda aagistratuur teveel na
de Engalse jurisprudence sal kijken.
heeft destijds gezegd dat onza spionagewetgeving verouderd is en
•ear aangepast diande ta wordan aan da huidige tijd. Halaas is daze zaak
weer verzand. Bovendien is hat voor de autoriteiten geen populaire zaak o
in de Kaaer nee aan ta koaen. Hoewel er wainig in Hederland gebeurt oa di
onderwerp te doen aanspreken, sou een aantal arguaenten ontleend kunnen w
den aan de noodzaak van de bondgenootschappelijke geheiahouding en eventuele non-grata gevallen die aan opzattelijk niet tot ean rechtszaak beef
laten komen.
Bet is zaak de wet goad ta forauleren en da juista taetiak ta vinden oa d
autoriteiten in beveging te zattan oa da strijd aat de Kaaer aan te binde
De vetsartikelen zijn niet bast gesteld, doeh aet goede wil is wel wat te
bereiken* Zolang het 0,M. geen goede wil toont of zelfs saboteert, blijft
het aoeilijk voor aen ainistar die niet tevael in het vervolgingsbeleid «
traden.

H.BVD daelt aede, dat hij overweegt H.KO uit ta nodigan dael te neaen aan
AURORA, opdat dan verkelijk alle afdelingen vertegenwoordigd zullen zijn.
Het is H.BVD opgevallen dat H.KO in zijn "isolement" onzeker is batreffen
beleidskwesties. Dit veegt teaeer dear hij juist de aan is aet de publiek
eontacten.
Zijn aanwezigheid zou hea van dienst kunnen zijn bij het vertrouwd raken
aet de algeaene zaken die op AURORA de revue passeren an da denkwijze van
de verschillenda afdelingen.

28 augustus

AUBORA
ssssnat

OCHTENDBESPREKIHQ op dondardag 29 augustua 1963*
Aanwazig: H^Hrtf"*- HJHtZ -^
Afwezig -xX"^

H.F gaeft eoauantaajr op hat Joegoslaviaeh-Busaiaohe coauauniqjjt

H.BVD daalt »•« dat H.KO bijzondar graag daal zal naman aan AUBORA. Da
notulen zullan hem niat wordan toagezondan doch hij kan daza inzian bij
KVS.
29 augustua 1963*

AURORA
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OCHTEHDBESPREKIKQ op vri.ldag 30 auguatua 1963
AanweKig: JjOti-sW- H*0"- HjK- Hi* Afwesig : H^WTtT - TPtf - PJKtf

KB/Q2 beapreekt
, waarin het publiciteitaadvieabureau
te
een Japans •icro-bandopneemapparaatje aanbiedt voor / 300,
Dit atuk cal Toor technlach advies naar KRC word«n gezonden.

B.F b«spr««kt hat Hainhua-bericht van 25 auguatua jl. batreffe&d* de
•ereldconferentie tegen A- an H-bom0en in Hiroshiaa en de divera* kaopei
waarin de WVH en aanverwante organiaatiea zich bevinden.

PZ

ACD-cur.u«

^

H.KAZ deelt aede, dat^BH^fi]} het wenaelijk achtr;dat aecretariaataperaone
een ACD^euraua krijgttdaar de laatete tijd een aantal fouten en vergiaa
ia geeonatateerd die beruaten op een tekort aan adminiatratieve kennia.
Dit ia vooral in de afgelopen vacantietijd opgevallen aan de hand van
door vervangera geaaakte fouten. H.ACD eal hierover contact opnemen met
afdelingahoofden, die eullen nagaan welke menaen voor dese korte opleid
in aannerking komen.
Qedacht wordt aan 7 a 8 theorie-leaaen van 2 x drie kwartier, vaarin oc
het gehele beveiligingsvoorschrift sal worden behandeld en een praktisc
verkmethode van acht waken, waarin groepagewija een dag per week bij d«
ACD sal worden doorgebracht• De nadruk sal hierbij komen te liggen op c
Agenda en ACD/P«
Het ia da bedoeling dat in da toekomat ook alia nieuwalingan de»e curav
eullen doorlopen. Het ia vooral voor caae-officera gewenat dat zij een
eeker ACD-insicht habben.

30-8-1963.

