
AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 1 november 1962*

Afwezig

Aanwezig: ]U*tf& - KjdS* - T^C - PIL^ - HyC - tt^D - Ĥ - H.̂  - KB/N

*

Hierna volgt een gesprek over een aantal arrestaties die verricht zijn
in Der Spiegel-Fallex-affaire, o.a. twee hoge officieren en twee politici
waaronder de seeretaris van de SPD-Bondsdagfractie. In bet artikel, dat
PH.D heeft uitgelezen, staan volgens H.D citaten uit een MC-96 document.
MC-96 documenten bevatten als regel Cosmic-informatie. Volgens de NRG
heeft een lid van de Bondsdagdefensiecommissie verklaard dat e*e.a. hea
niet verbaast daar deze lieden blijkbaar gemakkelijk toegang kunnen krijge
tot dergelijke stukken.



'\A

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 2 november 1962»

Aanwezig: H.̂ 0 - lUftCz - TO^- PJK^- HX'- 1̂ > - TO« - H<F - H^- Kft/N

Afwezig : -«-—

2 noveaber 1962*



AURORA

OCHTEMDBESPREKING op maandag 5 november 1962.

Aanwezig:

Afwezig

, - JK - Ĥ - M<C - H*lf - Ĥ - tt^F -

: Ĥ AZ

5 november 1962,



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 6 noveaber 1962,

IZ X Ix ^ ~* ~s~ S ^/Aanwezig: H^BvD - B!JHZ - TJKT - H*B - PBit - HyO - Rwfi - J^P -
AfvAvi <r • ___ ^

H.B overweegt «en nieuwe opzet van de incidentele AURORA-dagrapporten, t.w«
een BV- en een BO-gedeelte en daarnaast een aanhangsel met bepaalde berichti
uit open comnunistische bronnen, pers en radio, die niet in brede kring be-
kend zijn. Oit voorstel wordt door H.BVD goedgekeurd.

Naar aanleiding van recente persberichten rolgt een gesprek over de "Rode
Sterlf-critiek in China-trant op Chroestsjow's Cuba-Haanoeurres. Woroshilov
breekt in Pravda een lans voor zijn chef* De geeprekken die Chroestsjow
•et diverse partijleiders gehad heeft worden ook te berde gebracht, evenala
de val van de Bulgaarse premier*

6 november 1962*



((
AURORA

OCHTENDBESPREKIMG op woensdag 7 november 1962.

Aanwezig:

Afwezig :

op woensa oe . *

- HJHt^ - IPC - Ĥ - TO<C^ - Kjf- T5.A - Krt - H&f*&.

' ' ^

7 november 1962.



AURORA

pCHTENDBESPREKING op donderdag 8 november 1962.

LJ
Afwezig

Aanwezig: IL^fl) - HJCjtz - VK - tt*^- Pft^C - H^D - aTC - Hyff - KB/^2

AfweziK : .... X ^ / X / ' /

8 november 1962.



AURORA

op vrijdag 9 november

Aanwezig: H*rfVD - Hy0fz - ETC - HrfB - PH/C - Ĵ IT- Ĥ E - a/F - KB̂ S

Afwezig : ^ -̂  X*̂

Oe dissertatie waarop is gepromoveerd, handelend over
de PSP, houdt volgens H.F voor one wel aardige punten in doch, volgens
TPC, niet meer dan in de sectie BAG reeds aanwezig is. De Waarheid wijdt
een heftige critiek aan deze dissertatie.

9 november 1962.



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op aaandag 12 november 1962.

Aanwezig: HyS^D - H.K/Z - T!pC- pf^ PH/C -JJ*«f - H^E - Iffl/G

Afwezig : Rrf/ ^ ^

12 noveaber 1962.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag; 13 noveaber 1962.

Aanwezig: H^JHTfiT- H.JtAZ - TOg"^- p/- F^vC - Jfctf- H^
-̂•* X̂  .-"' x

Afweeig : —-

Kort geaprek over China-India n.a.v. geen stalling nemende berichten in
De Waarheid.

13 november 1962*



AURORA

Aanwezig:

Afwezig :

OCHTENDBESPREKING op wo ens dag 14- noyenber 1962.

- H,

Hierna komt het gesprek op het conflict China-fiusland, met name de Chines*
ontstemming over de Bulgaarse ontwikkeling.

november1962



AURORA

QCHTENDBESPREKINQ op donderdag 15 november 1962*

Aanwezig: HJHTl) -
-̂ *̂

Afw«2ig : — —

Q«sprek over China-Rusland; Moord-Korea en Noord-Vietnam kiezen duidelijk
partij Yoor China. H.B neemt aan dat de Noord-Koreaanse partijchef per-
soonlijke rancune tegen de Russen heeft i.v.m. nun vroeger ingrijpen ia
Koreaanse partijzaken.

norember 1962.



AURORA

OCHTENDBESFREKING op vri.ldag 16 november 1962.

Aanwezig :

Afwezig

Ben gesprek over het bezoek ran Bakker en Hoekatra aan Moskou, waar naar
alle waarschijnlijkhcid de reorganisatie van de CPK-leiding aan de orde
is geweest. De eerste indrukken zijn dat Chroestejow uiteengez
heeft wat er in het lopende programna (China, Cuba, Berlijn e.d.) aan de
hand is en dat hij de CPN heeft laten weten dat zij zich zuiver volgens
deze lijn moet opstalien. Een andere mogelijkheid is dat de CPN, die bij
de collega-partijen nogal bekend staat als pro-Chinees, nu ale eerste in
een officieel cooununiqui als "bekeerling" naar voren wordt geschoTen; een
bekende conununistische tactiek.

H.BVD verzoekt stukken die zowel TOor hem, de beer als de heer
bestead zijn in simplo in te dienen, om te veraijden dat aan-

tekeningen in de marge aanleiding zijn tot een extra onderling stukken-
verkeer tussen de drie genoemden. Dit geldt niet voor werkelijke haast-
gevallen, doch dan dient het stuk voorzien te zijn van de aantekening
"Spoed, in 3-voud" en een exemplaarnummer.

1$ movember 1962*



AURORA

OCHTEKDBESPBEKIMG op aaandag 19 noveaber 1962

Aanwezig: ̂ Sff^- *J*£- Ĥ 8̂  Pĝ - a**"̂ ****-tt<*̂ -

Afweaig :

H.BVD heeft zaterdag in de courant gelezen, dat gen«raal Jacquier afge-
zet zou worden als hoofd van de Franse contra-spionage dienst. Volgt een
gesprek over een aantal Franse generaals*

H.BVD rerzoekt heden nog enige bijdragen voor zijn bezoek aan Parijs te
•ogen ontvangen

19 noveaber 1962*



AURORA

OCHTENDBESPREKING op dinsdag 20 november 1962

Aanwezig:

Afwezig

H.E doet aelding van een gisterenavond door de AVRO uitgazonden hoorspel
over het verkopen van Starfighter-geheimen. In dit verhaal spelen o.a.
BVD-runners en "de Kolonel" een rol. De B.V.D. komt er overigens goed af

20 november 1962.



AURORA

OCHTEMDBESPBEKINQ op woenedag 21 november 1962.

Aanwezig: JCP̂ -̂ JKB - jS**t - K̂ BT B̂<- Ĵ p. - KB/ff"

Afwezig s HjJHflT- "

H.B wijst op het frappante resultaat van de O.R. verkiezingen bij Werk-
spoor-Utrecht , waaruit blijkt dat bij deze verkiezingen
veel afhangt van de persoon van de gestelde candidaat* De CPN heeft bij
deze verkiezingen geen activiteiten aan de dag gelegd; zij heeft trouwens
nooit veel invloed bij Werkspoor gehad, daar in Utrecht geen beste partij-
figuren zijn*

Naar aanleiding van de vraag van TPC legt H.B uit, dat het moeilijk is
de juiste oplage van "De Waarheid" in cijfers te pakken te krijgen.



- 2 -

H.F vestigt de aandacht op een belangrijke redevoering van Chroestsjov,
waarin vooral opvdt de principiele wijziging in de taakstelling der be-
drijven, waarbij de winat (rentabiliteit) als uitgangspunt wordt genoaen
bij het opstellen der plannen. Tegen deze theorie van prof* is
enige weken geleden in Kommunist ernstig bezwaar gemaakt.

Op een vraag van KB/G geeft H.F een uiteenzetting over de onenigheid in
de cooununistische wereld en de methode waarop bijv* China en de U.S.S.R.
elkaar indirect van allerlei afwijkingen beschuldigen. Naar aanleiding
hiervan acht TPC het nuttig in de koaende winter het NATO-overzicht inzake
de verhouding Rusland/China, bij te werken.

21 noveaber 1962,



9<
AURORA======

OCHTENDBESPREKING op donderdag 22 november 1962

Afwezig z

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 23 november 1962

Aanwezig: H.KAZ - TPC - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.F - KB/G

Afwezig : H.BVD

H.F meaoreert een artikel in De Waarheid, waaruit blijkt dat weer een aan-
tal leden van de Indiase communistische partij gearresteerd is. Een Bel-
gisch c.p.-lid schrijft in de "Drapeau Rouge" een artikel waaruit de be-
vestiging te lezen is, dat de Chinese aanval niet alleen op Tito gericht
is.

Op mededeling van PH.C dat de figuur "Louise" uit de T.V.-serie Pinto
tegen de KRO gaat procederen wegene aantasting van eer en naam, volgt hier
over een uitgebreid gesprek onder de aanwezigen. KB/G licht deze en de evei
eens zo omstreden figuur Pinto uitvoerig toe. Algemeen is men van gedachte
dat de B.V.D. zich in een gevaarlijke onderneming steekt om machtiging te
verlenen - zoals de couranten schrijven - om de teksten van dit soort ver-
halen voor de T.V. e.a. goed te keuren.

23 november 1962.



AURORA

OCHTENDBESPEEKING op dinsdag 27 november 1962

Aanwezig: H.BjŴ  Tpê ErfB - HxC- !&*>- ILJd<- "S/f-
_^^^ 4^ •* r ^^ *t^^

Afwezig

H.F noe»t enkele belangrijke punten uit het nieuwe programoa van
Gomulka, t.w. een rerruiaiing van het handelsTerkeer met het Westen en
verhoging van de productie van verbrulksgoederen.

Hierna volgt een gesprek over de spionne 'Louise* en de diverse persbe-
richten over de "goedkeuring" die de B.V.D. aan het KBO televiaiescript
geheeht heeft. Louise was overigens de aanleiding tot Pinto*s ontelag.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 28 novenber 1962

x ^s* o* y s / J S
Aanwezig: H.̂ TO - H.JM2 - Tpe*- H^<- HyC - H^f - H.# - H^F - KB/G

Afwezig : ——

H.KAZ deelt mede, dat ten aanzien van het tekort aan vrouwelijk personee]
bepaald over een noodtoestand mag worden gesproken. Het aanbod is zeer g<
ring en het is vrijwel onmogelijk iemand van buiten aan te trekken; bover
dien verlaten vele dames na enige tijd de dienst. Volgt een uitgebreid
gesprek waarin vele suggesties worden gedaan en op hun merites worden be-
oordeeld; bekorten van rapporten, gebruik van diverse modellen standaard-
formulieren, uitbreiding van onze recruteringsactiviteiten op middelbare
meisjesscholen, aantrekken van mannelijke administratieve krachten, het
invoeren van administratieve vereenvoudigingen. Aansluitend hicrop geeft
H.KAZ de tot mi toe door de administratieve commissie opgedane ervaringen
weer. Het is hem duidelijk geworden dat deze commissie volledig op de
hoogte noet zijn van de gehele administratieve gang van zaken van afdelin

^' naar afdeling, van sectie naar sectie, daar anders de voorgestelde of in
te voeren veranderingen door de in elkaar grijpende werkzaamheden op
duizend en een grote en kleine bezwaren stuiten. De aanpak van dit commis
siewerk moet anders geschieden en wel op een permanente basis. Indien na-
melijk de commissieleden slechts op gezette tijden aan deze taak zullen
werken, zal er van de administratieve reorganisatie niets terecht komen.

/te komen Als eerste maatregel om aan het tekort aan vrouwelijk personeel tegemoett
.wordt besloten dat de afdelingshoofden bij hun case-workers, runners en
anderen die product!ef werkzaam zijn, bekend zullen raaken dat het perso-
neelsprobleem zo nijpend is, dat mogelijk in de nabije toekonst deze cate
gorie verplicht zal moeten worden typelessen te gaan nemen, opdat zij hun
eigen rapporten kunnen tikken. In verband daarmee zal nu reeds de gelegen
held worden geschapen om zich vrijwillig, en uiteraard op rijkskosten, te
bekwamen in het machineschrijven*

28 november 1962.



AURORA ,

OCHTENDBESPREKING op donderdag 29 november 1962

Aanirezig: H r̂BvTT'I Tp6 - H/B - H/f - B/D - H/E - KB>#2 - H/F

Afwezig :

H.F wijst op een interessant bericht over Chroestsjov1s redevoering, waa:
in deze raededeelt dat de redactie van Prawda aan de jonge dichter
Jaftoesjenko opdracht heeft gegeven een scherp anti-stalinistisch gedich
te schrijven. Chroestsjov had ook nog gezegd dat een aantal Sowjet-
leiders bezwaren had tegen het verslag over het leven in een Stalinistisi
kanipt geplaatst in het literaire blad "Novy Sir", doch Chroestsjov had
het artikel in zijn geheel laten afdrukken.



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 30 noYember 1962.

g:

Afwezig :

./ ^ -X V -v' 2? ^Aanwezig: RAJPUT - J!PC - H^B - HyZr - HyO - HJr - E r̂ - Sp/Q

Na een kort geeprek over het

vertelt H.B dat de Prawda het minderheidsrapport
van de P.v.d.A* bespreekt* Een duidelijk teken dat men van oordeel is dat
het naar elkaar toehalen van de linker vleugels de goede kant opgaat.



AURORA

- 2 -

H.BVD deelt mec dat TPC heden voorlopig voor het laatst bij AURORA aanwe-
zig is en dat hij ca. 20 januari wederom terug zal zijn. In verband met
andere werkzaaraheden en vacantieplannen zal TPC op 1 maart 1963 beginnen
met de KB/G-C reorganisatie. H.BVD zal op 20 februari naar de V,S. vertrek-
ken en dan via Paramaribo en de Antillen terugkeren, uiterlijk 1 april 196J

30 november 1962*


