
Aanwezig:

Afwezig : H.

AURORA

OCHTEND&ESPREKING op vrijdag 1 februari

Gesprek over dfe door JBuitenlandse Zaken aangekondigde arabassadeursuitwisse
ling tussen Nederland! en de S.U. waartoe het initiatief van Nederland is
uitgegaan.

De Waarheid vervolgt lover Budel met het verhaal ddt de inspecteur-generaal
van het Duitse leger, Zerbel, bij Bui ten lands e Zaken genoegdoening is koine
vragen over deee derao|nstratie,

H.BVD ziet in de Haagbe Courant dat Pacifisten tegen Prof. Vondeling hebbe
geklaagd dat enige prjominenten onder hen sterk de indruk hebben dat de BVD
hun telefoongcsprekkeh afluistert. E.e.a. tijdens con pacifistische deroon-
stratie op het Binnenhof.

1 februari 196B.



AURORA

OCHTEND] >ESPR£KING op 4 februari 1963.

Aanwezig: Hj^Wtf'- H^&Cfc -

Afwezig :

- llX- KJJ/H

H.F wijst op erikele Budel- en Breda-berichten in Di Waarheid en op een
belangwekkend antwoord van Chroestsjov aan Mao (VoLkskrant 2-2-'63) van
27 januari, clat neerkomt op een economisch ultiinatiun aan China. Hij maakt
gebruik van zeer zware termen,

i

Het derde bezoek van de Secretaris-Generaal is goe I verlopen en H.DVD heef'
de indruk dat hera het verschil tussen de werkzaamh;den van H.B en KB/G
'goed duidelijk is. De Secretaris-Generaal heeft ge^n storende opraerkingen
noch storende vragen laten horen. :

4 februari 1963).



AURORA

OCHTENDBJSPREKIiTQ op dinsdag 5 februari 196J.

Aanwezig:

Afwezig

J^Jf-Jtff- KB>G

H.C heeft een bericht uit Brussel dat in het afgelopen week-end bij de
Joegoslavische Ambassade een bom is ontploft en dat een raam van de
Russische Ambassade gesneuveld is door een kogel. De bom zou het werk van
Kroaten zijn.

H.D ziet dat op de Leidse Universiteitsdag de beer* een rede heeft
gehouden over Research* Nederland is op het gebied van militaire research
een stuk achter op het buitenland. De heer breekt een lans voor
het toewijzen van meer fondsen en hij is een duidelijk voorstander van
vrijheid van wetenschap waarin dus voor beveiliging van geheime research
geen plaats lijkt.

i

H.BVD wijst op de bij de notulen gevoegde taakopdr'acht KEB-nieuwe stijl
die hij morgenochtendi in AURORA wil bespreken, waarbij H.KEB eveneens aan-
wezig zal zijn.

5 februari 196%



Aanwezig:

Afwezig :

AURORA

OCHTENPBESPRE1EING op wo ens dag 6 februari 1965.

De Volkskrant signaleert een Grieks paspoortfabrijekje in Belgie en maakt
verder melding van een microfoon in de Tsjechische Ambassade in Londen,
die, bij onderzoek gelnstalleerd bleek in de kamer van de eigen recherche
van de ambassadeur. Men vraagt zich af of dit mogelijk een nieuwe vondst
van M.I.5 is, om eigen andere microfoons te camoufleren.

Het concept KEB-nieuire stijl is gisteren door H.KEB en H.C doorgenomen
die, yoorafgaand aan de AURORA-behandeling, eerst een gesprek met de
Dienstleiding willen hebben. Vrijdag a.s. komt dit concept in AURORA.

6 februari



AURORA

OCHTENI BESPREKING op donderdag 7 februari 1963.

Aanwezig: ETUIS'-

Afwezig :

Naar aanleidinjg van persberichten over Budel heef" H.BVD de indruk, dat
ergens een misverstand is ontstaan met het aftippen van de pers via H.KO.
H.KO heeft nl.i, toen zijn bemiddeling werd ingero^pen, verzocht om nadere
gegevens, alvorens de pers te benaderen. Helaas heeft H.KO daarna niets
meer vernomen. Twee dagen v66r de demonstratie heeft H.BVD in AURORA
BV verzocht contact met H.KO op te nemen om na te gaan of de pers voldoenc
was afgetipt. H.B zal nagaan hoe deze zaak zich heeft toegedragen*

7 februari 196|3.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vrijdag 8 februari 1963*

Aanwezig: H.̂ JIB*- R.J&Z'- T^A- %*C-

Afwezig : '



Aanwezig:

Afwezig : T

AURORA

OCHTEMDBESPRECIHQ op maandag 11 februari 1963.

- Mf - - JJ,**-*-- jdf - KB/«2

^ ̂

EE3
groot
£E6,

H.F wijst op de Russjische bereidheid bilaterale onderhandelingen met
China te beginnen*
In verband met de
wijst H.F op een
geporteerd voor de
Bet research-verdrag
De Waarheid vertrouwelijk

-besprekingen in West-Europees coamunistisch verbanc
Waarheid-artikel tegen de EEQ. De C.P. Italie ia

met West-Duitsland is getekend en zal volgene
circuleren in de Tweede Kamer.

11 februari 1963.



Aanweeig:

Afwczig :

AURORA

OCHTENDBESPHERING op dinadag 12 februari 1963

- H^JfAZ - By*''-

'

De Waarheid geeft gMeelten nit •en belangwekkend artikel in de Prawda v
Boodag orer een uitnodiging OM een bi late rale bredere bijeenkoaat te bel
gen, waar de basis troor een ontaoeting van alle coawmistische parti jen
sou kunnen worden gfrlegd. De letter lijke tekst hebben wij nog nietv dua
onthoudt B.F rich van een oordeel. Wei ziet hij dat duidelijk de deur wo
opengeeet voor recaieitrante landen a Is China en Albanie.

Hierna volgt een geprek over de gebeurteniaaen in Irak en de
door De Volkakrant gesuggereerd, dat een lid van de Indonesiache aabaaaa
in Bruaael charge in Den Baag «al worden*

Naar aanleiding vanihet oerkt H.D op, dat in Engeland de
Ruasiache contacten : aet de werven veel sterker eijn dan bij onst daar te
gevolge van lege orderportefeuillea een soort noodsituatie ia ontataan.
Ruaaen trachten daar orders te plaataen tegen intereasante prijeen, geko
peld aan olie*

Enige dagea geleden »eldde bet Philipa-plannen over een ten
toonatelling in Noakou. Dit bericht atond giaterenavond in de courant. H
vraagt cich nu af of er avuitregelen worden genonen, dat in dergelijke ge-
vallen, wanneer een gerubriceerd bericht achterhaald wordt door verneldi:
in open bronnen, de rubricering van het stuk vervalt. H.BVD acht een der.
lijke aaatregel uit het oogpunt van docunentenbeheer uiteraard nut tig,
doch intern doorvoeren van derubricering eon het inatellen van een apart
teaa noodzakelijk aaken« H.D acht het nuttig om bij de originerende inat<
ties de derubricering ayatematiach te vervolgen, on een achertsrubricerii
voorkoaen. H.BVD wil aannemen, dat in dit geval CR het courantenbericht 1
het originele stuk voegt, waaruit duidelijk genoeg blijkt, dat de rubric*
ring a Is vervallen kan worden beachouwd en dat men als regel in voorkomei
gc vallen op die wij*e te work gaat. PH.C zal een en ander nagaan. H.D ia
er voor geporteerd in dergelijke gevallen duidelijk vaat te stellen, dat
rubricering wordt opgeheven.



- 2 -

H.BVD heeft in aan aditia van da Suddeutsche Zeitung aen geraffineerd
vraag- en antwoordspel gelezen tuasen Radcliffe an aan dar journalisten
in de Vaasall-Eaak, waarin aarstganoeada da onderrraagde rear spits dooi
de knieen dwin^t an «ijn verhaal als fantasia an laugen aan de kaak stelt

12 februari 1963.



Aanwazig:
Afveeig :

- H

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op voansdag 13 febrWi 1963

- H ^ ~^

H.F aignalaart aen c
batraffanda hat jon^ate

tukja handiga journaliatiek Van Naoaov in Da Waarhei<
P.v.d.A.-congraa.

13 fabruari 1D63.



AURORA

cicBTENDlESPREKING op donderdag 14 februari 1963

Aanwesig:

Afwezig t

Gesprek over 3 , waarbij men eich afvraagt of de activi
teiten van de ACD ahn geen gevaar kunnen opleveren. Hij heeft kennelijk
geldingadrang en de vraag ia vat hij ala tegenprestatie voor deee infor-
•atiea op tafel pleegt te leggen. Volgena H.E heeft hij altijd belangste
ling gehad voor E IX of £ XIII, doch daar ia hij nog te Jong voor.

H.F deelt Bade, dat de "Peking Review" een Spaadae en een Pranse editie
gaat brengen* Dit ataat vemoedelijk in verband net bet afachaffen van d
Chinee* editie van de V.V. en S.. Deze ontwikkeling sou or op kunnen wij
dat de Chinezen bun activiteiten gaan verleggen naar Spaana aprekend
Zuid-Aaerika en de voomalige Franae gebieden in Afrika.

14 februari 1963.
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I I

AURORA

OCHTENDBESPREKHIG op aaandag 18 februari 1963

?: H^fVD -Aanweeigt H.JflTD - H

Afwezig : '•"——-

In een gesprek over da inefficiency van da fa. an da grota
onregalnatighaid in da bazorging van da couranten an andara periodieken,
vordt da vraag gesteld waarooi niet-connunistischa bladan niat recht-
atreeks par post bij ons aan hois bazorgd kunnen wordan. H.B haaft aan
lijst van onvolkoaenhedan doan opstallan, waarovar hij met H.ACD ovarlag
wil plagan.

18 februari 1963.



AURORA

OCUTptDBESPRHCING op dinsdag 19 februari 1963

Aanvesigs

Afw«zig : --«*—

- H.JErfZ - - HJ8- - KB

19 februari



AUaQRA

OCHTSNlteESPREMNQ OP woeaadag 20 februari 1963.

Aanwezig:

Afwezig : —4

; I
De onregelmatige couihantenbezorging komt veer t«r aprake. H.B h««ft d« la
lijst onregelaatigheden met H.ACD opgenonen, die een onderzoek sal inatel.
Het ACD-arguaent on alle bestellingen orer een firaa te doen lopen houdt
verbaod met een gemakkelijke adainistratie . Gesuggereerd wordt bezorging
rechtstreeks van niet-coamuniatische periodieken, waartegen bepaald geea
bezwaren bestaan, en het instellen van een leestafel waar de niet-special:
tisehe tijdachriften ingezien kiumen worden,

Analoog aan , aignaleert H.F in Die Waarheid verdere NBudei
plannen". Verder ziet H.F dat niet de Prawda doch het Centraal Comiti van
de CPSU de Iraakae terreur veroordeelt.

N.a.v. de Ruasiache ioezegging de op Cuba aanvezilge troepen te zullen ter
trekken volgt een gesprek over de houding van Cuba t.o«v. Rualand en Chin



AURORA

- 2 -

H.BVD deelt nee dat dit voorlopig zijn laatste AURORA is en dat bij KA
aangetekend ia waar hij gedurende zijn afwezigheid zoaodig bereikbaar is*
De normale upr«ekuren wenst H.BVD te handhaven en hij rerzoekt de afd«lin.
hoofden geen zuinigheid te betrachten bij het voorleggen van zaken ook
niet van die welke om een beslissing vragen* H.BVD geeft in het kort aan
hoe de diverse verbindingen met o.m. Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zak
Justitie, enz. zullen lopen. Dit houdt geen verandering in van de bestaan
toestand.

20 februari 1963*



AURORA

OCRTENDBESPREKXNG op donderdag 21 febmari 1963

Aanwe&ig: BJC|Z -

Afmeig :

Het < is veer eens een roorb«eldt
nOe Waarheid" van binnenuit aan bepaalde gegevenc

hoe ook een courant ale
tracht te koaen.

H.F aignaleerlt in De1 Volkskrant een opoerkelijke redevoering van •evrotnr
Foertaeva, die uiteeneet wat de houding van de kttastenaars in Rusland »o<
zijn.

21 febrtiari l|»63.



AURORA
4-.

OCHTBRDBSS

Aanwazig:

Afwesig :

HQ OP vriJdag 22 februari 1963.

- HH» - H/« - Ĥ -

X ^ ̂

N.a.v. , betreffend* de Russische toenadering tot de
Joegoslaven, brengt PH.D de departeaentscirculaire orer IJ.Q.-reizen la
herinnering. Hij yrâ igt of er in deze toenadering tendenties te bespeuren
zijn, die aanleiding kunnen geven tot een herzien yanbtetin de circulaire
ingenomen standpunt, dat Joegoslavie buiten de restrietie kan Talien*
H.B is van meningt dat, hoewel de band met het coumnlstische blok aauver
lijkt te worden, het JoegoalaTische partijprogramaa nog altijd zodanig
is dat werkelijke toetreding tot het blok Toorlopig niet vaarsohijnlijk
lijkt̂  gezien 66k hun niet-toetreding tot het Warsehau Pact. Mocht Joego-
slavie in de toekomst wel lid worden van het Warsehau Pact, dan wordt de
zaak natuurlijk anders.

Hierna volgt een uitgebreid
gesprek over de toepassing van de circulaire op de departeaenten en in
de eigen dienst. Voor dit laatste gelden uiteraard andere maatstaven.
Hoewel reizen naar Joegoslavie op zich geen gevaar lijken op te leveren
moeten wij wat de eigen dienst betreft eigenlijk in principe stellen dat
bezoeken aan coaaunistische landen niet venselijk zijn.

i.B.B kondigt een intejressant rapport aan, dat heden de Dienst ingaa
over gebeurtenissen jfcn intriges in de CPSU-leiding kort voor en na Stalir
dood.

PH.C heeft in De Tellegraaf gelezen dat Saevecke van de Sicherungsgruppe
Bonn, een ex-8*S.er, is overgeplaatst naar Wiesbaden* Saevecke was het
spreekcontact van CS.

H.F vijst op een geloofwaardig lijkend verhaal in de "Volkskrant", over
de onstandighedea waaronder de Qhanese studenten in Bulgarije aoesten
studeren•

22 februari 1963.



BESPREKING op maandag 25 februari 1963

Aanwozig:

AURORA

.-^.

a^p - M/Cffi

B.P daelt
"Voor Narxistlsch-LoniniBtischo oenheid van do c
voor aaaonworking dor socialiatiaeho landon1* hoc ft ovorgonomon on hot
lijkt orop dat men wol iota voolt voor oen aaneiiapraak.

dat radio Poking hot artikol oil do Pravda van 10 decor
istischo bowoging

Hot A.M.P. had hodomorgon oon boricht, dat do Eagoloo ajabtonaroa voor-
taan nun contacten not coiaainiaton dionon to aoldon, alamode hot doelno-
•on aan IJ.G.-cocktaiIpartlea.

25 februari JI963.



Aanwe

Afwezj

0
AURORA

OCHTEtDBESPREKINQ OP dinadag 26 februari 1963.

IKAZ heeft HACD uitgeaodigd OB Borg«n in AURORA de

periodiekenkwestie te komen l>«6preken«

26 februari 1963*



AURORA

OCHTENDBESIREKING op woenadag 27 februari 1963

3MT- P»fC - EHT̂ - JK^- E^- KB/C& - H,ACD
j, -.̂ S ̂  ̂ ' S v

Aanwezigt JfC -

Afwezig t B*0vl> -

H.ACO geeft een korte uiteeazetting over de gang van zaken bij P» en B.
voor vat betreft lopende abonaeaenten op blnnenlandse en bultenlandae
periodieken* Behoudena een enkele aitwondering zoala "Neuea Dentacbland'
betrekken wij alia periodieken van de fa. . Ha een nitgebreid
gesprek over de bezorging, interne atagnatie, rechtatreekae adressering
een aan te aebaffen poatbuat Rijkainkoopboreau, knipsela, leeatafel voo:
niet apecifiek techniache bladen, hereien van de diatributielijat, het
clrculeren van periodieken die vet de beroepauitoefening ceer weinig te
•aken hebben enz. wordt tot het volgende bealoten.

1. Een proef zal worden gen omen net het reehtatreeks aan hois doen beeo:
gen van enkele binnenlandse en buitenlandae bladen om op beperkte
achaal te kunnett beoordelen of de nieuwe aethode tijdwinat oplevert.

2. Voor knipaela van urgente aard kan de belanghebbende af deling tijdea
de elrculatie van het periodiek, een fotoeopie laten aaken voor eigei
gebruik. Dit eal door de afdelingahoofden bekend geaaakt worden set
de nadruk op de noodzaak tot beperking van dese BOgelijkheid, die ui
aluitend zal gelden voor werkelijke uitzonderingen.

3. Het inatellen van een leeatafel voor de 1O tot 15 periodieken die ni
apecifiek techntach zijn, lijkt geen goede oploaaing, O.B. in verban
met het "gezelligheidaaapect".

4. Voor de ongevenfte distributie ia geen oploaaing gevonden* H.ACD zal
afdelingahoofdea een opgave veratrekken van de in hun afdelingen eir
lerende periodieken en TPlt beveelt de aanwezigen een diaciplinair oo
aan in daze* :
Deze "diatributie review" dient geregeld plaata te vinden, daar ande
het nuttig effect goring zal blijven.

B.ACD aaakt van deze gelegenheid gebruik <m een vlotte dooratroving en
doening van CO*a nog eena warm bij de afdelingahoofden aan te bevelen.

H.ACD verlaat de v^rgadering*



AURORA

- 2 -

H.F geeft «nige berichten over de toenadering tuaaen Bualand en China,
waarin nu wear harde woorden «ijn gevallen - Albaneae persartikelen in 1
Chinese Volkadagblad.

27 februari 1963.



AURORA

BESPRHCING op donderdag 28 tbruari 1963

Afwezig t H,
- H^T-

: HjkHT*- BatAZ



i- 2 -

H.F awldt enige persberichten, o.a. over Argou/} de Franse aabassadeur j
IVederland die sijn boekje te buiten schijnt te «ijn gegaan en de Dienat
Bedrijfsbeveiliging ran deiKLM, die reeds seven Jaar Bonder vergunning
•chijnt te werken. Wt laaiste wordt aan de hand van de Wet op de Veer*
korpaen door 11.D toegelicat* die het atandpunt van Jostitie uiteeneet* i
een bewakingakorps is alleen aogelijk aet ontheffing van het verbod van
het oprichten van para-oil*taire organ!saties (politieke partijen),

Volgt een kort gesprek over het spionage-geval in IJaland.

28 februari 1963.


