
AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op maandag 3 december 1962

Aanwezig:

Afwezig :

H.BVD wijst op de condoleance brief die hij aede namens het personeel
aan H.M. de Koningin heeft geschreven en naar aanleiding daarvan vestigt
H.D de aandacht op het defile langs de baar van H.K.H. Prinses Wilhel-
fflina, waartoe op woensdag en donderdag in Ben Haag de gelegenheid zal
zijn. Hij vraagt zich af of degenen die daar prijs op stellen, hieraan
zullen kunnen deel nemen. Besloten wordt, dat de ambtenarendelegatie ver-
zocht zal worden namens de Dienst aan dit defili deel te nemen en dat
anderen, die eveneens van hun belangstelling blijk willen geven dit
kunnen doen tegen het persoonlijk offer van een dag verlof, zonodig op
voorschot.

3 december 1962*



AURORA

OCHTENDBKSPREKING op dinsdag 4 december 1962

Aanwezig: $*1lfs> '-Jjtft- H/T - H,X- HyE - HJF - KB/G

Afwezig :

Volgens De Waarheid heeft het partijbestuur dat het afgelopen weekend
vergaderde, zijn goedkeuring gehecht aan de politieke verklaring die in
De Waarheid van 23 november werd gepubliceerd.

Over het V.V.N.-proces zegt De Waarheid: "Niet alleen de president van
het Westduitse Hooggerechtshof te Berlijn, prof.dr.Fritz Werner, is een
Hitler-aanhanger van het eerste uur, maar ook een van de openbare aankla
gers, dr.Reuse"«
Hierop volgt een gesprek over de vele leden van de rechterlijke macht in
Duitsland die onvermijdelijk weinig of veel boter op het hoofd hebben. N
er door de aangroei van nieuwe juristen de nodige plaatsen bezet zullen
kunnen worden, schijnt men te beginnen met het uitwieden van dit deel va
de samenleving.

H.BVD heeft gisteren geruime tijd met Dr. gesproken en hij heeft
tot zijn genoegen geconstateerd dat de Secretaris-Generaal erg geinteres-
seerd is in de Dienst en die interesse komt niet voort uit nieuwsgierig-
heid. Zijn flauwe aanpak van destijds heeft hij geheel laten vailen en
H.BVD acht dit een gunstige ontwikkeling, daar de Secretaris-Generaal
toch onze belangrijkste trap naar de komende nieuwe minister zal zijn*
Dr. is ook veel meer dan vroeger op de hoogte en H.BVD wil hem
heel voorzichtig blijven doseren.



V
AURORA

OCHTEMDBESPREKING op woensdag 5 deceober 1962

B - PH- - H^- Ty - R/F -

Afwczig : ^

Hierna volgt een kort gesprek over het door Louise gewonnen proces
tegen de KRO in verband met de t.v.-uitsending van het stuk van
Oreste Pinto.

5 december 1962.



OCHTENDBESPREKING op donderdag 6 december 1962

Aanwezig:

Afwezig :

Kort gesprek over

de bom bij het Spaanse consulaat in Amsterdam, waarna H.F mededeling
doet van een zeer scherpe aanval van de Italiaanse partijbestuurder
Pajetta op de Chinese gedelegeerden tijdens het P.C.I.-congres in Rome,
we Ike aanval een minutenlange ovatie incasseerde*
Tevens maakt De Volkskrant melding van kritiek op Albanie en China van
de zijde van de Roemeense, Tsjechische en Nederlandse congres-afgevaar-
digden. Voor de C.P.N. was dat Joop Wolff, hetgeen due geheel in stijl
is met de C.P.N.'s overstap op de Russieche lijn. Paul de Groot blijft
zeer anti-Joegoslavie, doch verder loopt hij goed in Chroestsjov's gareel

Kort geeprek over medisch afgekeurde Joegoslaven, die "zoek" raken. Be
brief is al uit en H.BVD overweegt de heer over deze kwestie te
telefoneren.

6 december 1962*



AURORA

OCHTEJTDBESPREKING op vrijdag 7 december 1962

,- .̂

Aanwezig: jJ^WlT' - }L& - H / G - fiX- tt/E^ - 9<r -
Afwezig : HjJE^Z - jptf

H.B geeft een aanvulling op zijn en zegt dat de positie van
Harry Verhey steeds zwakker wordt, zeals o.a. gebleken is uit de laatste
P.B.-sitting. Ook is bekend dat Paul de Groot met Hoekstra de wenselijk-
heid overweegt dat Verhey maar moest bedanken voor het partijbestuur.
Een prognose over wat Verhey zal gaan doen, is nog niet te maken. Verhey
heeft een vrij goed incasseringsvermogen. Daar er in partijkringen in
den lande nog geen vragen gesteld zijn over deze ontwikkeling, zal hij
wel begrijpen dat hij uit de Partij niet veel steun heeft te verwachten.

H.B heeft vernomen, dat de bom bij het Spaanse consulaat in Amsterdam
volgens de experts van de genie, een echte tijdbom is geweest die door
invloed van de lage temperatuur te laat is ontploft. Vermoedelijk had de
bom op k december, de verjaardag van Franco moeten ploffen. Hierna volgt
een uitgebreid gesprek over het in te stellen onderzoek en onze bemoeie-
nis hiermee. Wij zullen een aantal vragen formuleren over samenstelling
van de bom, herkomst van het materiaal e.d.. H.BVB is van oordeel dat wi,
t.z.t. over alle gegevens dienen te beschikken die voor een goede inter-
pretatie van belang zijn. Ook zal iemand van de Dienst contact op moeten
nemen met de Amsterdamse politiemensen, die met het onderzoek belast zij:
Be heer zal niet actueel aan dit onderzoek moeten deelnemen,
doch wel later op de beschikbare gegevens moeten gaan broeden.

De Prawda heeft volgens Be Waarheid de C.P.N.-stellingen voor de Partij-
conferentie op 15 en 16 december goedkeurend overgenomen.

Volgt een gesprek over de in de Tweede Kamer aan minister Korthals ge-
stelde vragen over het afluisteren van telefoongesprekken.

December 1962.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 10 december 1962

Aanwezig: H^JBTO - H^AZ - B^B - H/C - H^rf - IJy« - J^F -

"Afwezig :

H.D citeert het Handelsblad, waarin gezegd wordt dat de begrotingscom-
missie van het Europese Par1ernent spreekt over het personeelsonderzoek
(politieke antecedenten), dat uitgevoerd moet worden door de betrokken
nationale veiligheidsdiensten. Hierover volgt een kort gesprek.

H.KAZ geeft een kort stenmingsbeeld onder de studenten van de London
University: nogal PSP-erig, anti-Amerikaans en anti-Duits.

10 december 1962*



AURORA
====«.

OCHTENDBESPREKING op dins dag 11 dec amber 1962.

Aanwezig:

Afwezig :

- H.K*2 - Hyfi - HX̂ - H-B̂  H .l̂  - ftd" -
x f S s ' '



- 2 -

N.a.v. het geval memoreert H.BVD de ideeen van Prof,
die stelt dat bij het Hoger Onderwijs niet gekeken dient te worden naar de
politieke gezindheid van hoogleraren behoudens aan de faculteiten Economic,
Geschiedenis en Politieke Wetenschappen. H.BVD heeft hierover met de heer

gesproken en gesteld dat hoogleraren tegenwoordig niet alleen meer
onderwijsmensen zijn doch representanten van eigen land in Internationale
configuraties en dat zij in wetenschap en researchdingen een zekere nations
standing hebben op te houden. Indien een Nederlands gedelegeerde uit deze
kringen in het buitenland voor bepaald werk of bepaalde bijeenkomsten wordt
geweigerd, dan wordt dit voor Buitenlandse Zaken een nare preetige-zaak.
Het veiligheidsaspect is daarnaast nog een ander onderwerp.

H.D deelt mee dat de twee dienstplichtigen, die destijds gedeserteerd zijn
en uitgeweken naar de D.D.R., door de Krijgsraad uit de militaire dienst
zijn ontslagen, zonder ontzegging van het recht bij de gewapende macht te
dienen

11 december 1962*



AURORA <*

OCHTENDBESPREKING op woensdag 12 december 1962

Aanwezig: >*fitn) - R.fdz - H/B - H/£ - H/̂  - E^E -

Afwezig : OJPC

12 december 1962.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 13 december 1962.

Aanwezig: IJ^»V6 - H.̂ fZ -J&& - HyC - JM*"- H^E - H/P - KB/Cffi

Afwezig : TPC

H.F citeert een artike1 uit de Volkskrant waarin geraeld staat dat Chroestsjov
in een bijeenkomst van de Opperste Sovjet Tito als leider van een waarachtig
communistisch land aanmerkte*

13 december 1962,



AURORAi

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 14 december 1962.

Aanwezig: Hĵ SW'- Ĥ &tZ - p^- Hy6-<- R^L

Afwezigig : Tp€TX

H.P wijst op enkele interessante punten in de rede die Chroestsjov voor de
Opperste Sovjet gehouden heeft en hij geeft een uiteenzetting over het ver-
schil van opvatting tussen Russen en Chinezen over de vreedzame coexistenti<
locale en wereldoorlogen*

H.BVD heeft gisteren P.G.-vergadering gehad waarin een aantal punten van
BVD-belang zijn behandeld.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 1? december 1962

Aanwezig:

Afwezig :

H.B deelt mede, dat Harry Verhey op de tijdens het afgelopen weekend ge-
houden partijconferentie de op hem geleverde critiek heeft geaccepteerd
en dat hij zelfcritiek heeft geleverd. De bijLis niet gevallen, hij blijfl
lid van het partijbestuur.
De door De Groot uitgestippelde nieuwe lijn is op de conferentie aaugenom<

Gesprek over de houding van de Italiaanse en Poolse communistische partij<
t.o.v. de E.E.Q.

H.BVD vertelt dat een der P.G.'s bijzonder ge£mponeerd is door het mastboi
op ons dak, waar wij, naar hij meent, een groot deel van onze wetenschap
aan te danken hebben.

17 december 1962.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dins dag 18 dec ember 1962

Afwezig :

Op een vraag van PH.D zegt H.B, dat wij met de mogelijkheid rekening moetei
houden dat men van communistische zijde tot een bepaalde EEG -intrede-polU
zal komen. Eerst wachten wij nog het resultaat af van de WW-conferentie ii
Leipzig, die over dit punt weleens een eleutelconferentie zou kunnen zijn.
Het is niet uitgesloten dat landen als Rusland, Polen en Italie tot de def-
nitieve stellingname zullen komen, dat deze gemeenschap als een realiteit
moet worden beschouwd en dat zij de lijn zullen ombuigen, door te trachten
zich in te dringen om uit bepaalde ingenomen posities tegenwerking te kunn<
geven. Hierna volgt een gesprek over het WW-plan van een Afrikaanse Econo-
mise he Gemeenschap en de WVV-wens te komen tot een gezamenlijke politick vi
alle vakverenigingen voor het belang van de arbeiders. Van communistische
zijde wil men ook pogen het Europese Parlement binnen te dringen.

Volgt een gesprek over de personeelsbeoordeling die jaarlijks gevraagd
wordt voor het toekennen van de periodieke wedde-verhogingen. De meningen
over de waarde van de toe te kennen waarderingen zoals "voldoende1', "ruim
voldoende" en Mgoed" lopen nogal uiteen. H.KAZ zal H.PZ verzoeken richtlij-
nen op te stellen.

18 december 1962.



AURORA

OCHTEHDBESPBEKIBG op woensdag 19 december 1962.

AanwezigrH^KAZ"- H.B -

Afwezig

19 december 1962.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 20 december 1962

Aanwezig:

Afwezig :

Maandagochtend heeft H.BVD Dr. twee rapporten ter hand gesteld over
de CPN-conferentie van net afgelopen weekend. Hij heeft hierbij verteld da
deze snelle rapportage niet als stunt was bedoeld, doch dat het voor con-
gressen en belangrijke conferenties routine is snel rapporten samen te ste
len, opdat wij ons assessment

zo spoedig mogelijk kunnen maken. Dr. was zeer onder de indrufe
Op 11 januari zal hij *s middags hier op bezoek komen en H.BVD verzoekt
H.B en KB/G hiermede rekening te houden, daar hij een begin wil maken met
heer ook operationeel in te lichten. Ook wil hij de Secretaris-
Generaal boven een en ander laten zient omdat het kiekeboe spelen ons geen
goed doet.

H.BVD wil de Secretaris-Qeneraal voorzichtigaan doseren met kennis van
zaken, daar het goed is dat hij meer op de hoogte komt. H.BVD wil dat voor
al voorzichtig aan doen, opdat de S.G. niet zal gaan denken dat hij een
object is van een campagne.

Ook heeft H.BVD met de Seeretaris-Generaal besproken in hoeverre het hem
vrij staat interne functie-opvolgingen, in dit geval H.KCP, te regelen
onder berichtgeving aan het departement. Deze gevallen kunnen met een als
volgt luidende formule aangekondigd worden: "Excellentie, het ligt in rnijn
voornemen organisatorisch de volgende maatregel te nemen en tegen het eind
van deze maand betrokkene hiervan op de hoogte te stellen". Hiermede wordt
de minister beleefdheidshalve de gelegenheid gegeven bezwaren kenbaar te
maken. Bij uitblijven van een departementsreactie is de zaak dan rond.

H.B licht zijn toe en zegt dat ddze passage uit de 1'Humanite
vooral van belang is omdat de P.C.F. en de P.C.I, elkaar gevonden hebben
over de E.E.G. Nu kan een sterke partijen-coordinatie in EEG-verband ver-
wacht worden.



AURORA

OCHTBNDBESPaEKING op vrijdag 21 december 1962

Aanwezig: Ĥ BVjT- Ĥ KJCz - J^SS- PJî tf - fgtt -

Afwezig : "

Naar aanleiding van een vraag van H.BVD
zegt H.B, dat op het WW-congres in Leipzig concrete zaken behandeld zijn
(hierop slaat het bericht in de New York Times) en dat de I'Humanite melding
maakt van het plan om eens te gaan praten. Voor de C.G.T. en de C.G.I.L. is
de BEG altijd een strijdpunt geweest.

B.B signaleert een boekbespreking in de Haagsche Courant over de memoires
van Dr.Drees.

Gesprek over het a.s. vertrek bij de K.L.M. van _« H.BVD
veronderstelt dat deze onverwachte ontwikkeling een gevolg is van de gepubli-
ceerde streefdatum waarop de Djakarta-lijn geopend zou worden, namelijk
1-1-1963 en de wens van de Regering in ieder geval tot 1 mei a.s. de Biak-
lijn open te houden. Voor De Volkakrant komt dit niet onverwacht en aange-
tekend wordt dat politieke en zakelijke kwesties tussen Nederland en Indo-
nesie moeilijk gescheiden kunnen houden.

PH.D meldt, dat de ministerraad van heden, wat betreft de Joegoelaven, mis-
schien zal opleveren, dat deze kwestie terugverwezen wordt naar het ambte-
lijk vooroverleg*

21 december 1962*



AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 27 decetaber 1962

Aanwezig: Ĥ BVD - H

Afwezig : XPC

Naar aanleiding van de van 21 december ontwikkelt zich
een gesprek over de mogelijk veranderende houding van het Poolse volk
tegenover het Sowjet regiem.

27 december 1962,



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 december 1962.

Aanwezig: ^SVfi - KJft& - p& - Yp^tT- Jfrtf -

Afwezig :

28 deeember 1962,


