
AURORA

OCHTENDBESPREKIMQ op dinsda* k .1unl 1963.

Aanwezig: H.B

Afwesig :
• H

H.B stelt dat
nader geaccentueerd wordt.

de rol van QOULOOZE nog eens

H.F citeert persberichten over een gehouden sitting van het PB der CPN op
30 en 31 nei en over een 20-jarige loodgieter die naar Oost-Duitsland uitge-
veken is*

PH.E vertelt dat een drietal aedewerkers van EJ geslaagd is voor het spreek-
vaardigheidsexamen vreende talen.



- 2 - AURORA

Tussentijds volgde een gesprek tussen H.BVD, H.B, PH.C en KB/<J over een
incident met de Koninklijke Marechaussee hetgeen besproken zal worden met
H.KCP. Uiteraard meet de Marechaussee enige ruimte voor handelen gegeven
worden, doch de vraag rijst waar de grens ligt van hun manipulaties* Het
blijft een moeilijke zaak hoe b.v. art. 8 geinterpreteerd kan worden*

Hierna volgt een gesprek met betrekking tot net bezoek van ove
de mechanische administratie. H.BVD vond de zaak wat vaag en weinig toege
spitst. PH.C had de indruk dat wel tot bepaalde conclusieŝ Sŵ Komen
Voor PH.E is de materie ondanks het moeilijk karakter wel duidelijk.
TPC ziet eofctvr wel positieve elementeiyC nl. een vereenvoudiging van de
administratie en gebruik van machines, waarbij een aantal dubbel-
situaties vastgeeteld heeft.

4 juni 1963.
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AURORA

OCHTENDBESPHBtlMQ OP woensdag 5 .1uni 1963.

- a/£ - BUT'"- KB/G -
. .

Aanwezig: JU»H> - H^«2 - EPT- j£^- J£**T- R*tf - R** - R^- K£/£ - H.K

Afwezig

Enige tekstviJzigingen in de notulen van ̂ -6-1963:

laatate alinea pag« 2 moet ala volgt worden gelez«n: PH.C had do indruk d
Dyke wel tot bepaalde conclusies was gekooen. Voor PH.E is de materie on-
danks het moeilijk karakter wel duidelijk. TPC ziet wel positieve element
in de conclusies, nl. suggesties voor vereenvoudiging Tan de adainiatrati
en voorts adviezen inzake de punten waarop raechanisatie zou kunnen worden
aangevat, tezamen met suggesties waar niet te beginnen.

f

Als toelichting op ran 4 juni onder punt 2 deelt B.B mede
dat de betreffende propagandabrocbures over land en volk handelen en geen
ideologische strekking hebben.

H.F citeert persberichten over pogingen van de CPN de Volkel-optocht op
bredere basis te brengen.

5 juni 1963.
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OCHTENPBESPREKING op donderdag 6 juni 1963.

AanwezigiH.£¥D -J^JStiZ «J»C"- H^B> - PHxC^B r̂* - O -̂ ft^- KB/G -

Afwezig :

Als toelichting deelt H.B nede dat net P.B. der CPN een
typische wending aangenonen heeft, ze gaan Beer de Italiaanse lijn volgenf
op papier wil nen zich neer los gaan naken van de Sow jet Unie. De discuss!
waren erg verward en practisch niet neer te volgen. Teun de Vries heeft
de op hen gebrachte critiek teruggewezen*

H.F geeft de kern veer van het slotwoord van Paul de Groot in De Vaarheid
over de laatste zitting van het P.B. der CPN*

Ilierna volgt een gesprek over het bericht in de Volkskrant over het aftred
van de Engelse Minister Profuno*

6 juni 1963.



AURORA

OCHTENPBESPREKING op rri.1 dag 7 jnni 1963.

Aanwezig: H^PYD - H.Jt*Z - TipB<. JT^JK PH^ex-xJkD - IU£ - 9̂  - fCB^G - l^JC

Afweeig : -—

H.F eiteart enige punten uit da rada van Henk Hoakatra ult Da Waarhaid an
aan Belgiach radiobericht van hedenaorgen over da Ruasische kolonal Wladi
Fblicin i.v.M. de eaak Penkovsky.

H.KBB daelt nog eniga aanvullenda berichten uit da pars «ede ovar da ont-
slagen Engelsa Minister Profnao. Macmillan zou e.e.a, al die tijd al gewa
hebben en heeft zich kennalijk naargelegd bij de aanvankelijke varklaring
van Profuao. H.E vraagt zich af of er aogelijk ook tussan Macnillan an
Profuaio faailierelaties bcstaan. Hiarna volgt aen geaprak onder da aanwaz
gen ovar de vorderingen van da kabinetsinformateur.



AURORA.

OCHTEHPBESPREKHiQ op maandag 1O juni 1963

Aanwexig: H.KA^l $PV- O* - PM -̂ H^- HX* !̂ H.X- KB/tf -
s _^- f i^ '- <r 4r -^

Afwaeig :

Raar aanleiding van hat van afdaling B van 7 Juni aarkt TPC
op, dat hij nooit aerdar van da relatia Pagaaua mat da Roamaenaa Staata
boakhandel Cartiaax gahoord haaft.

H.F citaert uit Da Waarhaid hoa Hank Glares gapousaaard wordt an voorta
hoe men aamen mat HW*ara tegan da NW-beeturen wtl ageran, hatgaan bat
kant een tarugkaar naar da politiek van eanheid van ondarop. Callenbouv
zol gezien da tagenwerking on^cw«ijfeld niat meevallan.

In Da Volkskrant
aen artikel gawijd aan communiatiach China, dat beeig is ean haatcampag
op gang ta brangan'tegen Chroaatajov, die aan kaalhoofdige ezel wordt g
noemd.
Tenalotte vormen da laatata publicatiaa rondom het ontalag van da Engel
minister Profumo hat onderwerp van gaaprak; geconcludaerd wordt, dat het
veiligheidaaapect ar voorlopig nog niat uitgekomen is.

10 Juni 1963.
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OCHTENDBESPREKIHQ op dinsdag 11 Juni 1963.

Aanwezig: TJ»̂ - *p~- JK?C - EdT-

Afwezig : '

Uit de persberichten citeert H.F dat de Koerden in Irak in opstaad zijn
gekomen waardoor de zaken daar nog gecompliceerder worden. Voorts wordt
onder de aandacht van de aanwezigen gebracht de half juli te houden con-
ferentie van de drie grote mogendheden in Moskou en een persbericht inzak
de fingelse Minister Profuoo. De onthullingen worden steeds sensationeler
o.a. het schaduwen van Iwanov door de Anerikaanse geheime dienst. Voorts
zou Ward & weken gevolgd zijn; gedurende 6 weken zou hij dit bemerkt hebb
Profumo zit nu rustig in Venetie en schijnt geen moeilijkheden te hebben
gekregen bij het verlaten van Engeland.

11 Juni 1963»



AURORA

OCHTENDBESPBE&IHG op woensdag 12 .1uni 1963.

Aanwezig:
Afvezig :

N.a.v. het van afdellng B merkt TPC op, dat men in de CPN de w
op gaat om zieh op bepaalde punten loeser te oaken van de Sowjet Unie* De
veroordeling van De Groot over het executeren van mensen in de S.U. en he
reeds eerder ontvangen bericht over de eigen mening betreffende de kunet,
wijzen hierop.

H.F releveert de disbussies in het partijbestuur der CPN over Theun de
Vries, die een zelfstandige rol van de Nederlandse C.P. beklemtoonde. Na
het 20e congres heeft men deze tendons reeds kunnen waarnemen. Hierna ont
staat een discussie over de zelfstandigheid van de nationale partijen*

TPC vestigt de aandacht op een aantal lezenswaardige artikelen in het org
Wetenschap en Samenleving, speciaal het artikel van Terwisga van Scheltin
is buitengewoon interessant. TPC «-nde even

comaunieme
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OCHTENDbESPREKIMG op donderdag 13 Juni 196?

Aanwezig:

Afweeig t ——

- Mf -

Volgens H.D heeft de Rijkspolitie Amsterdam vannacht opgebeld over het
de lucht vliegen van de opslagplaats van de kruitfabriek Krijgsman te
Muiden in verband met eventuele sabotagemogelijkheden. De kruitfabriek
geen bewaakt object. H.D zal zich nader orienteren.

13 duni 1963.



OCHTENDBESPREKIN3 op vrijdag lk Juni 1963

Aanwezig:

Afwezig : ——

AUBOKA

y

- K£ KB/<f -

H.F gaeft de kern vaar van een artikal uit Da Haarheid, handalanda over
eenheid van actie voor hogere lonen.

H.KAZ vertelt dat er een beoordelingavoorschrift voor Burgerlijk Rijkspi
soneel is uitgekomen. Zo mogelijk zal de beoordeling e&n a twee keer pe:
jaar moeten gebeuren. H.KAZ had reeds met over bepaalde om
delijkheden geaproken. Indien deze voorschriften volgens de letter uitgi
voerd souden worden, sal dit een extra belasting geven voor afdelingshot
den en P.Z.. De vraag rijst of er voor onze dienst niet met goedkeuring
van de minister, een eigen en aparte regeling te treffen valt. Uit net
nieuve voorschrift blijkt dat net personeel binnen I'f dagen na beoordel:
hiermede in kennis moet worden gesteld. H.KAZ beschrijft de te volgen pi
cedure.
PH.C illustreert hoeveel tijd het taakbeschrijven kost. Hiervoor eullen
wij volgens TPC peraoneel moeten eien te vinden. Niet uit te rekenen is
nog hoeveel tijd dit voor de afdelingen en hoeveel tijd dit voor PZ gaal
kosten. Men is beducht dat dit de eigenlijke taak van de afdelingen zal
gaan aantasten. H.KAZ merkt op dat hierover nog een afdelingshoofdenverj
dering zal dienen te worden belegd en dat de uitwerking van het voorschi
nog wel enige maanden zal vergen, omdat o.a. de Coaaissie van Overleg
hierin ook gekend zal worden*



AURORA
fs

OCHTENDBESPREKING op aaandag 17 .1uni 1963.

Aanwezig: H^JBVfi -

Afwezig : -—-

BO wijat op een radibbericht waarin gemld wordt dat bet hoofd van de
Israelische geheine dienst is afgetreden hetgeen reeds langer bekend blijl
te zijn.

H.E vestigt de aandaeht op de persberiebten over de restigingsadressen vai
de Indonesiere.

17 juni 1963.
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BO wijst op een brief van de Chinezcn in de NRG bevattende 25 punten waar
over zij met de CPSU willen epreken. Een oplossing van het geschil tusseo
beide partijen lijkt voorshande niet in eicht.

H.BVD heeft enige extra nummers laten bestellen van het orgaan "Wetenschc
en Samenleving" waarin een aantal boeiende artikelen staan*

18 .juni 1963«
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OCHTENDBESPREKINQ op dinsdag 18 .1uni 1963. .,

Aanwezig: H^IW - H^JMcZ - Jp&'- jfT- PJJ-rC^^&dJ" -J<& - p& -

Afwezig :

H.BVD vraagt de aatiwezigen eventueel van belang zijnde zak«n bij hem te
deponeren i.v.m. de F.Q.-vergadering op 20 juni a.s.*



AURORA

OCHTENDBESPRJEKING op woenedag 19 Juni 1963

Aanwezig: H^BTD - H.J3CZ - TPC l̂ Bp»<- BKtf - B^B^ H,̂ - |W^ JB/fi - HJf
Afwezig :

BO merkt op, dat da redevoering van Paul de Oroot over de reactivering
van het Centrum vrij grote verwarring te weeg heeft gebracht.

H.F: de Russen eullen volgens radioberichten bet antwoord van de Chinezi
(zie notulen gisteren) niet publiceren. Oeconcludeerd kan vorden, dat d<
ideologieche geschillen tussen beide partijen nauwelijks meer te overbr-
gen zijn.

- Met -
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Tenslotte vertelt H.BVD een radiobericht opgevangen te hebben dat minis
Beerman niet afwijzend sou staan tegen de figuur van een ombudsman*
Alleen ten aanzien van de ministeries zelf, en niet voor lagere dienste
behalve bijvoorbeeld voor de B.V.D.. H.E merkt op dat het er op lijkt,
dat wij de enige instelling zijn die controle nodig hebben. H.BVD vindt
het onbegrijpelijk dat er geen overleg geweest is tussen minister Beerm
en onze minister. Bierna volgt nog een gesprek over de taak van een
ombudsman, welke volgens PH.C als een soort klachtenbureau gezien moet
worden. H.BVD vil uit het radiobericht nog geen vaste conclusie trekken
doch eerst de definitieve tekst en in walk verband e.e.a. gezegd is, we.
eens zien.

19 juni 1963.



AURORA

OCHTENPBESPRfeCING op donderdag 20 juni 1963.

Aanwezig: HJ^yV^ HUK4Z - TJJ6-« wf-

Afwezig : -—

H.P citeert uit Oe Wfaarheid het opgesteld program voor de verwelkoming
van de Nieuw-Guinea weigeraar TOM Clardy I.V.M. diens vrijlating op 21-6
a.s. en geeft een kort* beschouwing over de rede van Iljitsjow over de
ideologische vraagstukken tijdens de uitgebreide zitting van de CPSU. Zoi
ze te noenen stelt men zich tegen de Chinezen op. Voorts bchandelt H.P
kort het artikel over de verklaring van de CPSU over de Chinese brief.
Hierna ontstaat een uitvoerig gesprek over de verhoudingen tussen de S.U.
en Roenenie. TPC merkt op, dat de laatste tijd in toenemende Mate berichl
verschenen zijn over wrijvingen tussen beide landen. H.F geeft in een tot
lichtende verklaring de waarschijnlijke ooreaken aan.

Tot slot volgt een gesprek over de Walen en de Vlamingen en de vorderingc
inzake de kabinetsformatie.

20 Juni 1963.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 21 juni 1963

Aanwazigi

Afwezig :

Raar aanleiding vari het van afdeling
ontstaat een gesprek over de leveranties van Amerikaanae tijdachriften.
TPC had nooit het idee gehad dat wij hier een agent hadden voor deze ti;
schriften. Hij vraagt zich af of dat niet een vertegenwoordiger van
Meulenhof kan zijn. De tijdschriften worden zonder tusaenkomst van de
boekhandel op verschillende adreaeen bezorgd. BO merkt op dat deze adrei
sen via Meulenhof aan de Amerikaanae tijdachriften-uitgeverijen werden
opgegeven*

H.F citeert een Waarheid-artikel betreffende een herdenkingabijeenkoAst
van de Rosenberga net Mok als voorzitter.
De Volkskrant meldt, dat 500 Cubaanae bannelingen op Cuba geland zijn*

TPC merkt op dat Macmillan een parlementaire commiesie met enqu8te-rechi
in verband met de Profumo zaak geweigerd heeft, hetgeen een bedenkelijk
aluit wordt genoemd*
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OCHTEHDBESPREKINQ op maandag 2k Juni 1963.

Aanwezig: H^Bvlf - tt^K^-JPC^BpX. &?&*

Afvezig : — - ~

H.F wijst op da vrij straffe argumentatie in de brief van de Chinese pax
zoals die is afgedrukt in net Hsinhua newsagency bulletin van 17 Juni,
enige autaties die bekend zijn geworden op de C.C.-sitting van de CPSD
en een zeer intelligente samenvatting van de Profumo-zaak in de Observer
van 16 juni.

H.KAZ deelt mede, dat de Nieuw-Guinea arehieven beheard worden door een
•eer , die rechtstreeks staat onder Post- en Archiefzaken. Bet
archief is van kleine omvang. Daar wetenechappelijke ambtenaren van Bull
landse Zaken en O.K. en W, dit archief nodig hebben voor bepaalde geschd
schrijving, sal overlegd moeten worden hoe en wanneer wij net zullen ovc
nemen. Een logische oplossing lijkt de ca. 10.0OO kaarten voor eigen ge-
bruik te copieren, zodat het archief ter plaatse kan blijven.

E.BVD heeft op de laatste PQ-vergadering onze positie uiteen gezet ten
opzichte van Koekoek en tevens is gesproken over de Tsjechische arbeidei

juni 1963.
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OCHTENDBESPREKINCJ op dins dag 25 juni 1963

Aanwezig: Ej^fftf - JUS*?*- yve^-jd^- PJ^C- Ptt^- |t*« -̂ S^- W/ff - H.]
Afwezig : -----

PH.C bericht dat >, in verband met inlichtingenactiviteit
tegen West-Duitsland, in Hannover is veroordeeld tot een Jaar gevangeni
•traf.

Naar aanleiding van recent* persberichten geeft H.F een toelichting op
Chinese these van 25 punten, een Hogelijke eonferentie van CP'en nA
5 juli en de verschillen van opvatting van de Russen en Chinezen ten at
zien van de te volgen tactiek in Afrika, Asie en Zuid-Amerika.

Naar aanleiding van de notulen van gisteren oerkt PH.D op dat hij van
heeft gehoord, dat het Nieuw-Guinea archief slechts circa 3CX

kaarten bevat, die voor ons de noeite waard zijn; de overige kaarten h<
ben betrekking oj> de plaatselijke bevolking.

De burgeaeester van Ansterdam vas tegenover H.BVD eeer te spreken over
de houding van zijn Hoofdcoodssaris t.o.v. de Dienst. Eerst voelde

weinig voor samenwerkingt doch nu gaat het goed. Het doet
H.BVD genoegen dat bij een burgemeester dit gevoel nog bestaat.

- 2
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H.KEB heeft een bericht van 7 juni, over een i
Frankrijk verdwaalde postduif. In een aan een pool van dit dier bevesti
kokertje bevonden zich enkele negatieven. De ene foto was die van een
koopvaardij gezagvoerder en de andere van een zeenan op de voorplecht i
een schip. Ret nuBner van de poatduif is bekend, zodat de eigenaar gena
kelijk zal «ijn op te aporen*

TPC veatigt de aandacht op een artikel in TIME over een bij Oude Delft
ontwikkeld night eyes apparaat. H.E merkt op dat PH.E, E XIII en FID di
apparaat bij Oude Delft bekeken bebben, doch dat dit voor ons werk niel
bruikbaar blijkt.

25 juni 1063*



AURORA

: . /i
OCHTENDBESPREKING op woensdag 26 juni 1963

Aanwezig: H-IpHf - .£A*<- MC B0 £BWC - PJJ**" - j - a - p^AT- H.

Afwezig : — —

H.F wijst op bet merkwaardige bericht, dat Chreestsjev naar Roemenie is
vertrokken, walk bericht een uur later door het Rusaische Buitanlandsa
Zaken, dat n.b. self dit vertrek had bavestigd, ward gedementeerd*

In de New York Times van 22 junl geeft de bekende Hansen Baldwin een
recensie over het boek Military Strategy van Maarschalk Sokolovsky, met
een introductie van de bekende Raymond Gartoff. De teneur van dit boek i
o.m. dat de Sowjet vloot geen offensieve capaciteiten heeft.

Qesproken wordt over het feit dat de PSP*er v.d.SPEK sitting heeft gekre
gen in de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Eerste Kamer.
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H.BVD is gisteren bij Dr. geweest, waar hlj heeft gesproken over
onze dagrapporten, dagstaten en weekoverzichten* De Secretaris-Qeneraal
blijft zwaar geinteresseerd.

26 juni 1963.
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OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 2? Juni 1963

Aanwezig:

Afwezig :

H.F bespre«kt h«t pandeaioniuM op bet IDV7-eongres en devonstraties t«ge
Kennedy, waar uit Ooet-Berlijn (Buaboldt universiteit) afkoAstige Reder
landers bij betrokjcen war en.

27 juai 1963.



AURORA

OCttTonuBESPEEKING op Trijdag 28 juni 1963

Aanwezigi HJiH- H

Afw«zig :

PH.D ziet in Hat Haddelsblad, dat Kolonel Wennerstroen toegang had tot a]
gegevena betreffende de in I960 door Zweden ran de V.3. aangekochte Hawk
raket. Deze raket valt in de NATO landen onder seer atringente beveiligia
bepalingen.

Het is vooral het prestatievermogen onder
diverse omstandigheden, die dit wapen tot het beste bestrijdingsmiddel
tegen laag vliegende luchtraartuigen oaakt. PH.D rerwacht geen aanpaasing
Tan de beveiligingsnaatregelen; dat is tot nu toe in dergelijke gevallen
nog nooit voorgekomen.
Aanaluitend volgt eea gesprek over persberichten betreffende NATO aangele
genheden, zoals bijvoorbeeld de verbindingspost in het Limburgse.

Naar aanleiding Tan de I.D.-Tergadering Tan gisteren zegt H.BVD dat de
steaming Tan de politic t*o.T. de B.V.D. goed is.
H.KCP die gisteren Tan de I.D.-relaties afscheid heeft genoaen, ziet als
optimale afscheidsritus een zelfde regeling als destijds aet H.KEB is ge-
troffen.

H.BVD heeft gemerkt dat er teTeel "•inisterie-stukken" automatisch naar d<
Dienatleiding worden gestuurd, hetgeen onnodige Tertraging betekent. Met <
Agenda zal deze distributie nog eens nader worden beaproken.

28 juni 196?.


