AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op aaandag 2 September 1963

Aanwesig:
Afwezig

^
S
/'
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^TTC - £it - P^^f - Hrflf- ?£*€*^"
•

Qeaprek over enkela persberichten en de functie die
en
net aazi-apparaat hebben bekleed. Het is niet duidelijk of

2 September 1963«

in
weggaat

AURORA

OCHTEMPBESPREKIWQ op dinsdag 3 septeaber 1963
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X
,/
Aanwezig: H»JULZ - TPC - JkS *
Afvezig t

AURORA
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OCHl?jfetNDB£SPREKINQ o woensdnfc ^ Setember 1963
Aanwezig : IUKAZ - TPC - p& - ?B^C x'
'
^
/
^
Afwazig :

D« Waarheid brangt aen bericht uit "Neuea Deutecbland", vaarin enkele
nieuwe naaen van oud SS'era bij bet BfV vordan genoead. Volgt aen geaprek
over daza kwaatia

aepteaber

1963.

AURORA
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OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 5 September 1963
Aanwezig: JUXAZ - ?J>tf - B^- PJtftf - H^- Pft*«<
Afw.^ : H JWf '

^ '

S

^

Qesprek over bet eind van de affaire
' en de in de
pers veraelde "Trijgezellenaaatregel" ia de Britse buitenlandse dienat.

5 September 1963.

AURORA

OCHTKNDBESPREKING OP vrijdag 6 septedber 1963

- H^K- K / C - H
Afweeig :

H.F b*«pr«ekt de grensoverschrljding naar d« USSR van ca. 6O.OOOin*onera
van de Chinese provincie Slnkiang,

6 aeptenber 1963*

AURORA

OCHTENPBESPREKINO op maandag: 9
9 September
September 1963.
1963.
.X
- H^-^JftrtT*- Mf- ra/S^l HyJHS^
Aanwezig:
Af«ezig :

Gesprek over enkele persberichten zoals het afluisteren van telefoongesprekken in Duitsland, het Sinkiang~grensincident, nieuwe uitspraken van
het Volksdagblad tegen Chroestsjow en het Chinese standpunt over de intei
ventie van Rusland in Polen en Hongarije van 1936. Deze laatste berichtei
bevestigen een aantal gegevens die wij reeda uit andere bronnen hadden
gekregen*

X

BVD-artikel in Het Parool
Daar een groot deel van het vaste AURORA-gezelachap bij de eerste behand<
ling van dit onderwerp afwezig was geeft TPC een overzicht van wat er to1
nu toe gebeurd is. Het basisprobleen in deze is dat de dienst niet over
haar modus operandi moet spreken.
Het contact met de pers is uitermate nuttig om op daartoe geschikte aonei
activiteiten van de tegenstander bekend te kunnen oaken. Komen vij echtei
op het terrein van onze eigen activiteiten dan is het onvermijdelijk dat
wij in eigen vlees snijden.
Er is een groot versenil tussen berichten in de
pers over one en tussen gegevens die de pers van een officiele zegsnan h«
gekregen.

v/
AUHDRA

OCHTEMDBESPHEKINQ op woenedag 11 aepteaber 1963.
Aanvezig: %JUCf - TP<f- R^- Pg^- Erff- PJ,*^-^*^- M/Q - H
Afwezig

Qeeprek over
_ _,
een door de Federatie Brusa«l (Orippa-gro«p
gemaakt overzicht van de wercldsituatie, dat in Heinhua is verechenen. Di
is wel de felste aanval die tot nu toe op de Sowjet Unie en aanhang is
gelanceerd.

Qesprek over het artikel van Hanoon W. Baldwin in de Reporter:"The Qrowin
Risks Of Bureaucratic Intelligence",

11 September 1963.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op donderdag 12 September 1965.
Aanwezig:
Afwezig :

- TPtT- g^i^PM^- E*rf*- PH-*^- KB/0^ H J*B
x^ j *~
^*^ /^
**^
S^ /*
^

Naar aaoleiding van Heldring's analyse in da N.R.C. van de redevoering vai
Paul de Qroot inzake het standpunt van de CPM in het Sino-Sowjet,conflict
zegt TPC dat de beschouwingen in het aaandoverzicht van B. tot nu toe
verreweg het beete zijn wat hij over dit onderwerp heeft gelezen. Het rap
port van Hollau haalt het hier niet bij.
Hierna volgt een gesprek over de Chinese visie inzake de toekoastige ont•ikkeling van het wereldcoomunisae, die afwijkt van het leninistische
standpunt, en de plaats van de communistische partiJen in het Westen.

12 September 1963*
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AURORA.

OCHTENtBESPREKINQ op aaandag 16 septeaber 1963
Aanwezig:
Afwezig :

TPC doet mededelingen over verdere ontwikkelingen inzak0 d« BVD-publicati
in "Het Parool", waarover afzonderlijk zal worden gerapporteerd.
16 septenber 1963.

AURORA

OCaTE^DBESPREKING op dinsdag 17 aeptember 1963*
Aanwezig: ^JPtf"- S^-J^lT - B*t* -3,*— £5/6 - .J
Afwezig

B.F eiteert enkele belangwekkende passages uit Hslnhua van 6 September.
Samenvattend zijn deze Chinese uitspraken eigenlijk het einde van de eenl
in het communistische blok en de Sowjet Unie wordt afgezworen ale enige
exegeet*

AURORA

OCHTEMDBESPREKIHO op woenedag 18 September 1963.
Aanwezig:
Afwezig :

H.F «ijat in De Waarheid op een zeer belangrijke verklaring van de Britsi
C.P.. Deze partij heeft reeda enige malen verzoeningapogingen in bet »erl
geateld en doet nu opnieuw een oproep voor nieuw overleg tuaaen China en
Rualand.

18 September 1963.

AURORA

OCHTENEBESPREKIHO op donderdai 19 September 1963*
Aanwezig:
Afwezig

H.D heeft giateren In da courant gelezen dat de PSP vragen gaat atellen
over de Inspect!* Bedrijfsveiligheid van de P.T.T..

19 September 1963.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vri.ldag 20 September 1963.

Aanwezig : H.^««f- TO9^- BjKAfwezig :X1UKA£

Qesprek over de stakingsactiviteiten in de Amsterdamse haven, waarbij
H.BVD opaerkt dat snelle berichtgeving aan Soclale Zaken op prije zal wor<
gesteld.

H.P citeert enige opnerkelljke passages uit Hsinhua van 13 September betreffende de destalinlsatie waarin Chroestsjow bijsender onaangenaam word
bejegend*
PH.E geeft een kort verslag over de ID-vergaderingen van 17 en 19 septemb
waar gesproken is over de vreemdelingencontrole in de hotels.

20 September 1963.

OCHTENDBESPREKING op aaandag 23 September 1963

Aanwezig: JJ^vl? - JKAfwezig :

*<f-?prt - pit -

H.F Testigt d« aandacht op de oaatr«gelen in Tejecho-SlowaJdj*, waarbij
seven vooraanstaande functionarissea zijn afgeset en hij vijst op het
laatste antwoord van de Russen op Chinese beschuldigingen. Dit is tot n
het scherpste stuk dat de Russen hebben gepubliceerd.

23 September

1963.

AURORA

*-

OCHTEHDBESPREKIilG op dlcadag 2k septeaber 1963.
Aanweeig: HjBJPlf -Tptf- H^B^- PflkC^- E^f~ Pp*tf- fyjf - KB/<J Af»ezig :

Ra bespreking van ankele radioberichten zoals het vreemde gedrag van de 2,
van Prof.
t de defect!* van een BfV-aan en de hand-out betreffend
, vestigt H.F de aandacht op een verslag van de P.B.-zitting van de
CPN in De Waarheid. De Tsjechen hebben nu officieel nieuws gegeven over d
afsetting van de partij-top.

2k September [1963

AURORA

OCHTEMDBESPREKING op woensdag 25 September

1963.

Aanwezig: E.jpy- TJJT - ^JtT- P^K- H^B<.
Afwezig : H.KA>

H.BVD deelt aede dat de Secretaris-Qeneraal zijn voile dig fiat heeft geg<
yen aan de reorganisatieplannen, t.w. de integratie van de afdelingen KB/
en C,, de liquidatie van de afdeling F. en de vorming van een nieuv stafelement onder leiding van de heer de
. H.BVD geeft een toelichting <
de uitvoering die in 3 fasen zal gaan en die niet is gebonden aan enige
datum* Wei is bet weneelijk dat de uitvoering spoedig zijn beslag zal krj
gen. TPC voegt hieraan toe dat tevoren nog een aantal administratieve hii
dernisaen moet worden genoaen en over enkele dagen zal bij de adainistral
comaissie bijelkaar roepen, voor een gesprek over de structuurwijziging.
Het uitvoeringstempo zal weliswaar worden belnvloed door een aantal admii
stratieve basisgedacbten, doeb de procedurestudie, die veel tijd in besli
zal neaen, zal op de uitvoering geen invloed bebben.

H.F citeert uit bet verslag van de Parijse Volkskranteorrespondent
TPC doet mededeling over de laatste ontwikkeling betreffende de Paroolpublicatie.
H.D brengt wederom zijn argunenten naar voren waarom z.i. de mensen van <
dienst tevoren over dit artikel gelnformeerd dienen te worden. Ha ampele
overweging wordt besloten 2 vliegen in &6n klap te slaan. VolgenJe weak
zal een circulaire worden opgesteld waarin bet te verscbijnen artikel woi
aangekondigd en waarin tevens de aandacbt van bet personeel er op zal woi
gevestigd dat een aantal passages gebeel voor verantwoordelijkbeid van H<
Parool komen, hetgeen dus inhoudt dat onze plicbt tot gebeinbouding betrc
fende BVD-zaken in geen enkel opzicbt wordt gewijzigd.

23 September 1963*

AURORA

OCHTENDBESPREKING op donderdag 26 saptaabar 1963
Aanwazig: g^Bftf - J*^- ^d'-Jpftif-lfrAf'-J^r'- tptf, - J^BBB
Afwazig :

Qesprek over hat Danning-rapport dat in Da Volkskrant wordt bahandald.

I

I

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op Tri.idag 27 September 1963
Aanwezigt
Afwezig :

PA

- TOO"-

AURORA

OCHTEHDBESPREKIHg op •aandag 30 septeaber 1963
Aanwezig: H.JVD - f!K Afwezig : JWOC2

HAMICO

FS.D heeft vrijdag in Hardervijk enige tijd de voorbereiding Toor de oefei
Namlco bijgewoond. Hij heeft een zeer gunstige indruk gekregen over opset
sfeer. Onze mensen zijn goed ontTangen. Bet is de eerste maal dat de MID,
BVD en GrensTeiligheidsdienat naast elkaar zitten en het lijkt een veelbe!
vend* Integratie te worden.

HEELSUM
H*BVD Traagt de aandacht voor de a.s* Heelstua-dagen op 2, J en 4 oktober.
H.BTO heeft destijds B.KO er op geattendeerd dat het nuttig zou zijn net
afdelingshoofden overleg te plegen over deelnemers onzerzijds aan deze bi
eenkoasten.

30 septenber 1963*

