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Hr. Stall wijst op eon artikel In Hat Vaderland Tan enige tijd geleden Tan
de baud van de bekende paragnostische publicist Zorab* Yolgens deze is dooz
een verruiaing van de Kogelijkheden voor paragnostische en andere occulte
activiteiten in de SowJet Unie een veel frequenter contact ontstaan tussen
lieden die deze wetenschap bedrijven aan beide zijden van bet IJzeren OordJ
Hr. Stall acht bet nuttig hier alert op te zijn, daar deze occulte therapeuten veel contacten in "hogere kringen" hebben*

1 aaart 1963.

ADfiQfiA

OCHTEUDflES

HO op aaandag k »aart 1963»

Aanweeigi JPC - H
Afwezig t ji*07D -

H.F ziet in De Waarhiid dat d« Poolae Aabasaadttur orer bet Rapacki-plan
gesproken heeft op e^n gesprelcaaTond in bet Amaterdamae Yictoriahotel georganiaeerd door hot Coordinerend Inatituut TOor Oorloga Prophylaxis.
Na een gesprek o1
enkele persberiehten o.a* Argoud, atakingen in JPrankrijk, Chinese actiTiteiten in Hoakou, deelt H.D mede dat bet TCL a.i.T. 1 maart loagekoppeld
is Tan de HVO/TNO.

aaart 1963.

AU80RA

OCHTBHDBE5PR£KI»G op dinadag 5 aaart 1963
Aanwezig:
Afwezig : H

H.KAZ heeft een solliicitant voor vie vier afdelingahoofden belangstelling
hebben. Hij stelt voor de gesprekken met dexe man op een dag te regelen.

maart 1963.

AURORA

OCBTENDBESPHERING op woenedag 6 aaart'1963
Aanwezig:
Afwezig : B.
BV vertelt dat Paul de Qroot gisteren naar Hoskbu is Tertrokken voor eei
vacantie van enige wek.en. Daar de Partijleider bngeveer een maand voor <
verkiezingen terug wil zijn, kunnen wij hem nedio april terug verwachtei
BV deelt nede, dat er nu zekerheid bestaat over de EEQ-conferentie ran •
CP'en van de zes betrokken landen; dexe wordt van k tot 6 maart in Brus
ael gehouden. De NftC bericht hier namelijk over. De Belgische Partij is
als regel niet zo geheimzinnig met dit soort zakent zodat zij bekendhei
aan deze bijeenkoaat heeft gegeven.

6 aaart 1963*

AURORA

OCHTENDDESPREKING

Aanwagig: UJfJO. AfwaEig : H.£W>

dondardag 7 aaart

1963.

- H

- KB/G2 - dhr^frttill

De Waarheid brengt een groot artikel ov*r de a.s. Budall-dMionstratie an H.F
signaleert ondar da adhaeaic-betuigera, da vroegere ataatasecrataria van O.K.
Mej.
. Naar aanlaiding hierran Traagt H.D eich afv of wij nog iata moa
onderneaen bij O.K. an W.t voor welk daparteaient zij nog optraadt ala raadadvi
honoralr. Ook acht hlj het wenaelijk, nu blijkt dat da NRC haar lidnaatachap v
da PSP ook heaft v«meldt dit parabericht ta voagan bij hat operationela baric
M.a.w. hat ouda ondarwerp van darubriearan*

7 «aart

1963.

!

I

AUBOfiA

OCBTEHDBESP3EKIMQ op vrijdag 8 aaart 1963

-H
Afwezig

Er wordt gaaprokan over ankala parabariehtan, o.a. da Franaa ataking an
da oproep van hat congraa van Franaa burgaaaaatara tot daalnaalng aan aa
protaatdaaonatratia van gamaentaraadaladan op 31 dezer, waarna H.F aen
uitaenzattlng gaaft over da kracht van da C.G.T. in hat Franaa badrijfelavan.

ZBC haaft 9C aangaboden voor da
gavan ovar onze varbindingan mat
aanvaard. Si^aeht hat ovarigena
zatting ook bij Aurora zal koman

8 Mart 1963.

balanghabbanden aan uitaenzatting ta
zuatardianatan* 1BPC haaft dit dankbaar
nuttig indien KRC aan dargelijka uitaan
gaven.

AURORA

1

OCHt£NDBE3:>R£KIHO op aaandag 11 aaart l\96j,

Aanwezig:
Afwazig : H>»»15

^

Volgt aen gaaprak lover enkela persberichten, zdials de 6-partijen confer
tia in Brussel, Bidault an da journalist V§n Nouhuya, Argoud, ontwikkelingen in hat Chinaea/fiusaiache geachil e.d.. Nan is van oordeel dat h«
wel nuttig zal »ijn uit ta zoaken wie deze Van Nouhuya preciea is.
In de ontvikkeling China/Busland begint hat eerste land een aantal hist
risehe grieven naar voren te brengen en wel zodanig dat een herstel YOG
lopig niat •aarachijnlijk lijkt.

11 aaart 1963.

AURORA

OCHTENDBES >REKI1«1 op dinedag

Aanwezig:

12 maart

1963

- PB>dC -

Afwezig :

H.F geeft een uiteeneetting over h«t g«melde aecloord tuaeen Mao en
Chro«atsjov «n »*t enkela voorb«eld«n geeft hij aan hoe scherp de twee p
tijen tegenover elkaar staan. Een Terzoenlng lijkt roorahanda niet spoedig op kooat.

:

i

H.F citeert uit De Volkskrant uitlatingen van Jolris in *t Veld op een ve
gadering van de Wiardi Beckaanatichting in Den Haag betreffende bet BVDstandpunt inzake bet instituut "Oabudaman".

12 maart

1963.

AUHORA

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 13 aaart 1963
Aanwezig: EMC& - Tpf'-JtiG
Afwezig

- jpe£ -Jfrdf-

yt€ - l^T^

PH.C gaeft aen toalichtlng ov*r da "papiaran •aatragalan" dl« gatroffen
zijn tagan avantuela OA3-activit«iten tijdens hat aaostaande bazoak Tan
prasident Da Oaulla.
H.F citaert hat Hsinhua Xawa Agency Tan 2 dazar, aaaria GhroaatajoT uitga
•aakt wordt voor aen hlatoriacha idealiat* Toor aen hiatoriach oaterialia
ataat dit galijk met Terwijzlng naar de uitarata duisternis. Op deze
basis acht H.F hat geschil bealiat niat lijmbaar. Hoogatens sou aan tijde
lijke Terzoaning tot stand gebraeht kunnan worden.

13 «aart 1963.

AURORA

OCHTENJMESPREKJNG op donderdag 14 aaart 1963.

Aanwezigt H^JtfT -TOT - pjf - Pj^C . H^0r.

- Hr

Hr. Stall hceft giateravond voor de Staf van AlgJawne Zakeo een eauserie
gehouden over "Factoren in de Soviet-Blok spionagje".

14 aaart 1963<

AURORA

OCJHTEHDBE|SPH£KIMQ op vrijdag

aaart 1963

Aanwezig:
Afwezig :

PH.C loeat l»en brief voor van oneo minister aati do ataataaocrotaria van
Sociale Zakan ineake to nomon voiligheidsmaatrogolon bij hot to work
atollen ran Joogoalaviacho mijnworkera
•

In St.Qillo* (oon voorstadjo ran Bruasol) la ooin Cainooa poraburoau gov
tigd, godroron door Qrippa on onkolo andoron uit do oppositiogroop ran
BCP. Kortgolodon hoeft do politie daar 'a nachta, na vergoofs aanbollon
do voordeur goforcoord on do local!toiten ondorzocht. Do aanwozigheid v
do politie was hot goTOlg van oon klacht van oon dor oawonondon dat op
peraburoau 'a nachta aanhoudond do telofoon rinkelde.

aaart

1963.

AOHORA

OCHTENDBESFREKINQ op maandag 18 aaart 1963.
Aanwezig:
Afwezig :

Ean kort gaaprak ovar da arraatatia van enkala CPH-gaaeentaraadaladen aa
anderan in Finatarwolda.

PH.C gaaft aan nadara toalichting op zijn dagrapport.
Qesprak ovar da vellighaidsnaatregelan t.g.v. hat bazoak Tan Praaidant
Da Qaulla.

18 aaart 1963.

AURORA

OCHTE HDBESPHEKISa op dinsdsje 19 maart 19<>3.
Aanwezig:
Afwezig :
i

Qesprek over de arrestaties in Finsterwolde en de peraberichten hlerovez
Bet door H.F* op 1$ maart veraelde Chinese persbiireau in Sint- Gilles betreft een rechtatreekse telexverbinding met Praiig, die de taak heeft OB
regelmatig de Belgische pers een overzicht te verstrekken van de RoodChinese visie op vele politieke vraagstukken. Hierna volgt een gesprek
over de Chinese actiriteiten in het Vesten, o.rn* de yele Chinese reataui
die mogelijk voor een bepaald doel gebruikt worden. Indien dit zo ia daz
weet men dat doel goed te camoufleren.

19 maart 196^.

ADHORA

OCHTEHDBESPRStlNQ op woenadag 20 aaart 1963*

- RX» -

Aanwezig:
Afwezig i

Geaprek over de arreetatics in Finsterwilde. D* bekentenissen van zijn vi
kornuiten maakt hot voor bet Berate Kaaerlid
moeilijk te blijven on
kennen*
!

- 2 -

AUHOfiA
I

OCHTJENDBESPREKIHQ op dond«rdag 21 maart
Aanw«zigt

- H^T-

1963
. SJjdl
" dhr.

Afwezlg :

Q«spr«k over «nkele persberichten: Finst«rvold«, Naae*r's raketten «n d«
denonstratie voor dt Frans* ambassade ran hat Coffllte 19 noT«mb«r 1962
(•x "Baa de Bom" Coaite).

21 Mart

1963.

AURORA

tBESPREKIHQ op vrijdag 22 maart
Aanwezigi
Afwezig

PJ&C -

H.B doftt aededallng Van ««n onlangs gehouden partJLjbestuuraeitting die eei
£««r magere indruk maakt*. Er bestaat in de partij ««n •nome T«rwarring
over Finsterwolde. Hoe de saken liggen is nieoand duidelijk en er heerst
een cekere vrees dat Justitie inzage zal verlangen ran de partijboekhoudii

22 maart 19634

AURORA

OCOTKNDBESrREKINO op maandag 2$ maart

Afwezig :

Volgena d« radio hebb«n aan d« Budel-damoaatratiit( die saterdag Jl. in
Amsterdam werd gehottden, ca. 3000 personen deelgenomen. Voor Amsterdamse
begrippen is dit een kleine opkomst*
25 maart 1963.

AURORA

OCHTENDBESP 3EKINQ op dinedag 26 aaart 19)63
Aanwesig: JfC -

ff - JfJtT-

Afwezig : H^BK) - H.k*£

TPC rraagt of de Hieuwe Deoocratiscbe Parti.) gezlen aoet worden ale een
creatie A la de N.E.S.B.. Dit blijkt niet het geral. Mocht «en dergelljk*
tendens *ich ontwikkel«n dan is net zaak Justitie tijdig in te lichten.
TPC eiteert uit een trief
betreffende persberichten over Adenauer's ttitlatingen insake de aaz
slag op de Zuid-Slavische Missie in Oodesberg. Dtxe aanslag wordt door
Adenauer scberp verojordeeld en men verwacht tegeuaaatregelen tegen deze
Uotaahi-activiteiten
" ' '.
'

In bet Tolgend gesprek blijkt dat C en KB/G zeer weinig inzicbt bebben ii
de aetiviteiten ran Joegoslariscbe emigranten b.t.l.. TPC vraagt special*
aandacbt voor dit terreia, daar bet bijzonder vervelend zou zijn, indien
deze lieden onrust in Nederland veroorzaken, zonder dat wij enigermate ii
gelicbt zijn over eea eventuele in one land aanvezige groepering*

AURORA

OCHTENDBESPBEK3HO op weenadag 27 «aart 1963*
Aanwezig: peT-^TJ ]0trC -^rfir'-l^-J^jr''- Kj^02<.
Afweeig i

E.B h««ft ««n b«rieht dat Felix Merltla *a naehta w««r ond«r extra bewakia
ataat en dat de raaen dan woJrden dichtgeapijkerd. Volgt een geaprek or«r
de redenen van dit alaragedoe*
Indien de CPN eraatig
besorgd sou zijn, dan zou aen Beer "troepenn inaohakelea dan het Tiertal
bewakera en portiere dat no extra dienat heeft.

H.F beapreekt enlge peraberiehten, o.a. het plan on een Joegoslavische
tuaaenperaoon aan te arijeen, voor het werren ran mijnwerkera in Llxburg.
- 2-

- 2-

AURORA

Orer de ecologie-cursus Toor Buitenlandse Zakea attache's (notulen gisterc
deelt de heer Stall aede, dat H.KO van Mr. Einthoren berieht heeft gekregc
dat men met dit plan bezig was. Daar
. eehter Tan oordeel is, dat
sijn mensen te weinig tijd hebben om een lange diepgaande eursus over het
communisme te volgen, sal dit plan wel niet doorgaan* Moeht het toeh verwezenlijkt worden, dan wil H.KO ingespeeld worden met zijn contra-spionagt
stof en andere elementen* In ieder geval heeft orerleg dus wel plaats
gevonden.

2? maart

AUHOHA
9*X9Ev*EK

OCHTEHDBESP! {EKING op donderdag 28 aaart 1963

Aanweelgt
Afwezig s

- dhij^«^all

H.F sl«t la De Waarh4ld dat de C.P.N. da onmlddellijke invrijheid«t«lllng
Tan Ham HAKEH h«eft geelst. Zagerdag sal Marcus Bakk«r op «»n afdelingBTergadering la Flnst*rwolde het woord To«r«n.

Qespr«k over d« m«thdd« waarop Harry Yerhcy'a positi* in d* partij wordt
afgebroken.
28 maart 1963.

OCHTENDBES

op vrijdag 29 »aart 196?
- Rr

Aanweeig:
Afwesig :

H.B geeft een toelicjhting op cijn dagrapport «n de anti-E.E.G. houding in
d* C.P.N.. De Groot*s starr* bonding is nede vereoreaakt door zijn afkeei
van de Italiaanse partij.

29 maart

1963.

