OCHTEWPBESP

Aanwezig: TJJC"- Jkfi Afweeig : H.W* - H

1 april 1963.

NG op maandag 1 april 1963

AURORA

OCHTENDBESPREKING op di»«4ag 2 april 1963.
Aanwezlg:
Afwetig : H.BJHI -

Gesprek over de lange tijd, die •«•> rerloopt tu«««n het iiwchrijven en he
te besteader plaatse arriveren van inkoaende etukken. De oavang van de die:
de co«partimentering, security en de specialisering in diverse afdelingen
spelen hierbij uiteraard een rol. Wat KEB bet re ft is £fo der oorsaken van
vertraging de "pieken" die eich voordoen in de aantallen binnenkoaende
stukken. Bovendien worstelt KEB de laatste tijd met personeelstekort*

2 april 1963*

AURORA

OCHTENPBE3PREK1NG op woenadag 3 april 1963.
Aanwezig: J£Q< •
Afwezig :

Volgens een bericht in De Waarheid was de bekende Haarlease coaauntst
Mr. Proper aanweeig op een bijeenkonst in Parijs over awuatieverlening aa
Griekse politieke gevangenen.
H.P bespreekt een interessant artikel in De Volkakrant over de noeilijkhed
waarin Chroestsjov zich schijnt te bevinden. Volgena Avanti (Nenni-sociali
eouden deze geruchten in tegenapraak tot wat o.a. "De Vaarheid" schrijft i
betrouwbaar zljn. Boffa spreekt in Unita over neen moeilijke en delicate
zaak" en hij vergelijkt de situatie Met ween «oeilijk« veldslag". H.F acbl
een hernieuvde stom tegen Chroestsjov, zoals deze reeds in 1956/1957 heel
moeten doorstaan, zeer goed mogelijk. Hij knoopt hier een uiteenzetting ai
vast*
Volgena een bericht in De Volkskrant heeft Zagreb bakzeil gehaald en zich
bereid verklaard bet grootste deel van de kosten van een in Nederland te
detacheren Joegoslavische contactnan op zich te neaen. De werving van miji
werkera schijnt nu weer hervat te vorden en gesproken wordt over 50O nan.

AURORA

OCHTEKDBESPBEKlifQ op dond«rdag k april 1963J

Aanwezig;
Afwesig j

-. J&ar- ^f~ HJ^fr -

H.BVD gee ft in h«t kolrt de belangr ijkste punten Tan zijn gesprekken in
Washington, Paramaribo, Willevatad en Liasabon we^r. Hij sal orer deee
onderverpen afzoaderlijke rapporten opst«llen.

k april 1963.

AURORA

i

OCHTEBDBESPREKINQ op vrijdag 5 aprll 1963

Aaawezigt H>JV]> - JJBP^^ E.JTAfwezig :

->"-

Kort gespr«k over de stakeade Spaaaae koapels la Liaburg.

H.BVD gaat op 2 »ei aaar Leeuwardea, voor eea besoek aaa de CdK ea de
P.O.. Hij verzoekt H.B hen voor die gelegeaheid eea CPU oversicht vaa dc
noordelijke provlaciea te doea toekomea.

april 1963*

AURORA

Aanwezig: H
Afwezig

- Hr.
- HJEtfSf

H.BVD verzoekt H.B de P.G.-Leenwarden een eopie t« s«nden Tan once brief
aan de Minister inzake Fineterwolde*
Er volgt een geaprek over de stakende Spanjaardeb in Ldjiborg waarbij nogi
vreead wordt gevonden dat in Sittard hun paapoorten zijn ingenoaen. Er
bestaat geen enkele aanwijzing dat eonvuniaten hier de hand in hebben. ft
is een echt conflict» dat, net vat neer begrip ran de zijde van personeei
zaken, voorkonen had kunnen warden. Bovendien blijkt nu dat in de maand
aaart al enkele kleinere acties zijn geweest zodat awn dit waarschijnlijl
had kunnen zien aankoaen. H.BVD ziet als terugslag van deze actie pressii
op ons on neer Joegoslaven en andere natlonalitciten toe te laten. Men
vlndt het overigens een eigenaardige figuur dat de mijndirecties zich ze<
inspannen deze lieden te reeruteren, terwijl de K.A.B. er zwaar tegen is
H.BVD vraagt zich af hoe het staat net de destijds aangekondigde Grieken

8 april 1963.

ADRORA

OCBTENPBESPREKING ep dinedag 9 april
Aamreeig:

* Hr

Afwezig :

Besloten wordt met een korte beapreking over de piersberichten ov*r de act
oader de Spaanse »ijnwericer«.

0 april

1963.

AURORA

OCHTjfcflI)BESPRBKIHQ op woenadag 10 april 1963
Aanweeigt H^JHTD Afwezig
-" —
H.BVD wil dd infornatie
van B Bonder achtergronden bd
Buitenlandse Zaken
exploiteren. Hij vereoekt H.B een ewakke
parafrase in notavorm op te stellen, die H.BVD bij
kaa achterl
ten en vaaruit blijkt dat wij zekerheid hebben dat de Russea erg gebran<
zijn op eulturele betrekkingen.

H.F mcldt uit "de Volkskrant" dat op 28 mei het Centraal Coaite Tan de
C.P.S.U* in voltallige sitting bijeen sal konen om een aaatal binnenlan<
problemen te bespreken. Ook de intellectuelen en de artiesten zullen zi;
vertegenwoordigd. De inleiding wordt gehouden door de partijtheoreticus
Zlychev. Dit geeft wel een beeld van de binnenlandee Teratrakkiag en H.3
voorziet een afrekening met de dwalenden.
Volgt een gesprek over de slechte aanpak Tan de reerutering Tan Spaanse
arbeiders en H.F citeert Spaanse persstemmen.

10 april 1963.

AURORA
**BB*m

/,
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OCHTEHDBESPHEKINQ op donderdag 11 april 1963

E^
Aanwezig: £*af& - HJJEAZ - jl^B""- Pp*<f - lijf - p*JtT- H^P^- KB^9 - dhp^ta]
Afwezig t,~~^

H.E aerkt op, dat op
de belangrijke dag van giet«r«n niets door Joegoslaven is ondernomen.
H.D yraagt zich af vat er gekomen is van de Booite beloften van
t<
aancien van de Joegoslaven had gepoeht over Bijn nogelijkheden on net de
oude garde de nieuwe Joegoslaven in de hand te kunnen houdenl
Na een gesprek tussen H.BVD en H.D over de relatie van
tot de Diet
onse belangstelling voor de Staatsnijnen die ruiaer ligt dan uitsluitend
op sabotageterrein, verzoekt H.BVD H.D contact net
op te nemen om
een beeld te krijgen van de gehele Joegoslavische zaak bij de mijnen.
H.B merkt op dat in net Aasterdaase district van de CPU fractievoraing at
de gang is
-..-.. ^

11 april 1963.

AURORA

obHTENDBESPREKIWQ op dinsdag 16 april 1963

Aanwtzig:

- lX^ Pjktf ~

Afwezig :

Gesprek ov*r de reeente gebeurtanjLasea in Engeland, waar een aantal,
naar het lijkt v«rtrouwelijke JHS-gegevens, in circulaires van antiAtoombo«aers «sijn prljs gegeven.
16 april

AURORA

OCH^JBNDBESPREKIHQ op woenadag 17 april 196?
j
Aaaweeigs EJVff - £** -&*&*- 1^0 -TU&-

ttflK-

t !Mp£

iling t

la de derde alinea »oet BBt veraaderd word*a la Civil D«feaae<

H.B g«eft eefl toelichting op de g«ring« CPH-activiteiten oader Italiaans<
arbeiders. H«t P.B. heeft destijds geweigerd aee te werken aaa propagaadi
brochureTerspreiding en geldineamelingen oader deze arbeidersv in tegenstelling tot de activiteiten bij de Spanjaarden, roor vie nu nog scholini
aroadea word^n gegeven.
H.BVD Traagt de bijzondere aaadaeht Tan B Toor de door
geaigni
leerde CPN-adtiviteit ia de Noordelijke agrariache gebiedea; dit i.T.m.
sijn a.s. be«oek aaa Leeuwarden.
H.BVD leeat in bet Tsjechische maandoverzicht dat het achildersbedrijf
de T0j«chieche legatie ea de resideatie Taa de geeaat gaat opknapp*
Dit bedrijf Toert ook bij oaa - iaterae - achilderawerkeaamheden uit. De
BYA sal worden ingelicht.
- Eea aader -

AURORA
•SSBBS
I

OCHTENDBESpREKIHQ op donderdag 18 april 1963

Aanwesigs
Afwezig :

H.B Tertelt, dat in net "Vrije Yolk" een bericht ataat orer rerset Tan
Togliatti tegen de kunatafbraakaetiyitelten Tan ChroeatajoT, vaarna een
geaprek Tolgt oTer de noeilijkheden waarin dese laatate zich beTindt*

H.D eiteert uit een ^Periaeoopje* in de Hieuwe Limburger Tan 17 april,
waarin de uitbreiding Tan particuliere Teiligheidadienaten en bewakingakorpaea net gevolg wordt genoemd Tan de wet Tan Parkinaon en net atreven
Tan de inatandhouding Tan het aoort. Een en ander naar aanleiding Tan op•erkingen in de Eerate Kamer oTer gouddiefatallen bij de KIM. Volgt een
geaprek over territoriale beToegdheid Tan plaataelijke politic bij aiada*
den gepleegd aan boord Tan seeachepen en luehtTaartuigen.

18 april 1963.

AURORA

OCHTENDBESPEEKING op rrijdag 19 april 1963

Aanvezig:
Afwezig : T£0**
°,-^*^

- PJ*< X-

H.F signaleert in D* Waarheid een campagne tegea net QRIMAtJ-Yonni*, o.a.
demonstrerende Spanjaarden la Aaaterda*.

De Volkskrant komt aet seasatioaele berichten uit Hoag Kong, Tolgens wel
de Chinesen het aftreden ran Chroestsjov eisen, als voorwaarde roor het
herst«l Tan de eenheid.
MolotoY zou de buitenlandse polltiek van ChroeatsjoT la het openbaar bee
tiseerd hebben. Uit eea PraTda artikel sou blijken dat Chroeatajov ala
Eerste Secretaris nu boYea het Partij Collectief gesteld wordt.

AURORA

OCHTEHDBESPHSKIHG op aaandag 22 april
Aanwesig: H^plW'- H-J^T- H^ - PH^l J^MT - EH****- H/F .

H.F vartalt aniga bijaonderheden uit da Volkskrant over hat bezoek van
Lioe in gezelschap vaii enlga veiligheidsmensen aan Soekarno. In Djakarta
schijnt man da voorkeur te geven aan Chinazan bovan Russen* H.F wijst
nog op ankale andere persberichten, o.a. sitting Centraal Coait& CPSU op
28 mai, uitlatingen van Anna Louise Strong tegan Chroestsjow gericht, da
briefwisaaling Moskou-Peking an de baperkta publicatia daarvan, Volgt aan
gasprek over e.e.a* en da axploaieve ontwikkalingan in Laos en Jordanie.

I
PH.D vertelt dat de eiiudbespreking Fallex, in Nunapeet, op zeer goad niveai
stond. Volgend jaar wbrdt Fallex '6k gehouden an in hat voorjaar van 1965
een CIV.LOO. oefening die zich afspeelt fiT"de perioda D. + 30 (survival).
De territoriaal bevelhebber Zuid en de territoriaal commandant Zealand
vertelden PH.D in een toevallig gesprak, dat zij mat zorg varvuld waren
over het min of meer dlandestien binnenkomen van Chinezen in one land an
wel via Eindhoven. Het was een vrij onsamenhangend verhaal en gezien het
voile gezelschap waarin men zich bevond heeft PH.D de boot afgehouden en
niet om details gevraagd.
Voorlopi)
is da indruk dat da politiek hier geen rol spealt doch dat het een zuiver
commerciele zaak is (restauranthouders).

:
OCHTEHDBSSPaSKIBQ op dinsdag 23 april 1963

- KB>82 Afwezig : TPg,,

B.BVD dealt aede, dat hij Bijn divers* rapporten over FBI, Llssabon, CIJ
•as., aaaen met enkele resual'e ia een samenvattend rapport aaar KEB ca]
aturen, die da router ing sal aangeven. Oexien de opzet van KEB nieuve
atijl wil H.BVD dit soort rapportage altijd via KEB laten lopen. Er ia
geen bezwaar tegen het naken van tijdelijke fotocopieen tar bevorderiag
de omloopanelheid van het rapport.

De KEB-administratie die in sommige gevallen vertraging van atukkenomlo<
of versending veroorzaakt, sal binnenkort door de adminiatratie conies:
onder de loupe gonomen worden, waarna een advies zal worden uitgebraeht
23 april 1963.

A080RA

OCHTSKDBESPREKIMO op woensdag 2k april 1963.
Aanwezig:
Afwazig :

-JfcV*- |p«e - Rr.

Enkele perabariehten trakkan da aandaeht*
1. Rajakowitach wordt vardacht Tan apionaga-aetiTitaitan an handal in atratagiseha goadaran met da IJ.G.-landen. Dasa saak wordt nu ook in da nioorlogaa afaer gatrokkan*
2. Lioe Sjao Taji haaft in Djakarta taxtial aangabodan in ruil voor olia.
Ook wil hij tachniei sturen om hat ataataoliabadrijf ta halpan ontvikkalaa.
3. Pengal is balaat met da foraatie Tan ean nieuve Surinaaaae regaring.

april 1963.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 25 april 196? _f

Aanweeigi
Afwezig i

H.B vijat op een intern partijachrijven aan de dietrictabestoren, met
richtlijaen hoe de CPU noet trachten PSP-aanhangers terug te winnen. In
dese brief wordt o.a. gezegd, dat het rcTisionisme het grootste gevaar v<
de beweging uitaaakt. Deze uitepraak hebben zij van de Chinexen geleend.

H.KAZ brengt een verzoek van H.PZ ter aprake t.a.v. de atage^progranma's
voor nieuw peraoneel. H.PZ heeft verxocht de vaatgeatelde volgorde van
deze progranuna's onveranderd uit te voeren, daar andere van deze opleldl
niet veel terecht komt. Een vooratel zal worden ingediend ter bekraehtig
door de dienatleiding*

AURORA

OCHTEMDBESPREKIHQ op Trijdag 26 april 1963
Aaavezig: jl^MlT Afwezig t

- djprttitt

Za de Curacao'ache ibeuraIbaura- «n aieuvaberichten raa 15 vaart vordt gemeld,
dat da alaiatar Tan Jvatitie de Stataa •«& eredlet h««ft gevraagd OB h«1
kantoor Tan de Hoofdcoou&isaaris van Politi* la te richten TOOP de
lalichtiageadieaat»
Naar aaaleidiag Taa persbarichtea vordt geaprokea orer de rederoeriag ra
Coroeatajov, die een Taa xija funeties sou neerleggen ea oTer KoaloT, d«
orgaaiaatleaan•
Verder la aaadacat besteed aaa hat Radcliffe-rapport OTer Taaaall. De
Volkakraat apreekt Taa een "onbegrijpelijk aoepele coneluaie Taa hat trl
buaaal". H.BVD aeeat aaa, dat la dit rapport dingen ataan, die wij goed
Eullea kuaaea gebruikea.
i

H.BVD ea H.KAZ sija' giateren op da P.Q.-Tergader^iag geweeat.
Het bleek dat ons aaaadoTerzicht groadig wordt gelezen.
26 april 1963.

AUBOBA

OCHTJSBDBESPREK NO op maandag 29 april 1

Aanwezig:
Afvecig

- H.jifrr- H**1*- PJU«< *9p<-j^a*?Tfrjf-

fpfdH - Hr^>rttfi

- 2 -

AUflORA

H.F bespreekt het opvallende gesprek tuss«n CPSU en de Deense cooaunistiacb
partij, vaarin vooral van Russieche zijde met zwaar gescbut is gewerkt wat
de aamenstelling van bun delegatie betreft, o.a. Cbroestajow, Breznjew,
Mikojan, en Soeslow. De Deense partij onder Jespersen is na de Larscn-split
nog maar van geringe o^vang. Uittreden van Denemarken uit bet Westerse kamp
zou evenwel een zeer aanlokkelijke ontwikkeling zijn.
De Volkskrant wijdt aandaebt aan Martelli en de nieuve beveiligingsvoorschriften voor de BritBe ambtenaren die nu van kracht zijn*

29 april 1963.

