AURORA

OCHTSNDBESPREKING op maandag 3 Juli 196?»
Aanwezig: HxBTO - $/- BV^- C/^- DB& - PJUtf""- TD/A - KA/vD
Afwezig : TPC - H.KZB
/

#
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Reia H.BVD
H.BVD doet een kort verslag van zijn bezoeken aan Parijs (decoratie
en gesprek met de heer
), Bern (gesprekken met de heer
, chef
Bundespolizei, en de Procureur-Qeneraal) en Rome.
Op 20-7-*6? brengt H.BVD een bezoek aan Londetto

k juli 1967.

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op woensdag 5 .lull 1967.

Aanwezig:
Afwezig :

- H.TD - KA/TD -

B

1. Talegraaf-artikel over spionage
I«r sprake koat het artikel in D« Telegraaf Tan heden dat tot stand
gekomen is als uitvloeisel van het gesprek dat TPC en CBRES d.d. 23-6- '6?
hadden met de heren
(adjunct hoofdredaoteur) en
(chef redact!* journaal). Conform de gemaakte afspraak werd het
artikel in concept - overigens reeds gezet - vooraf aan ons aangeboden*
KA/TD heeft d.d* 4-7-* 6? een gesprek gevoerd met de heer
waarin
de door ons wenselijk geachte wijzigingen warden naar voren gebracht.
Enige van deze wijzigingen werden door de heer
overgenomen*
De tweemaal in het artikel voorkomende directe rerwijzing naar de BVD
werd geschrapt* KA/TD maakte omtrent het gesprek een korte notitie.
2. Koninklijke Harechaussee
H.BVD Toerde gisteren een gesprek met de Qeneraal
OTer de positie
Tan de Harechaussee en OTer wat terzake door de Oienst kan worden gedaan.
3. IP~toelage
een gesprek geToerd met
OTer de
ID-toelage. Deze stond niet onwelwillend tegenoTer de onzerzijds gedane
suggestie om de ID-toelage lets te Terhogen en deze in de toekomst alleen
te geven aan ID-medewerkers die in de operationele sfeer werk^aam zijn
ter Terkrijging Tan inlichtingen*
Coordinator
H.BVD zal dezer dagen een gesprek hebben met Admiraal
n.a.T. het
felt dat de Vaste Commissie Toor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
binnenkort met de Coordinator overleg wil plegen.

6 Juli 1967.
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OCHTBHDBESPRgKING op vrijdag 7 Juli 1967*
Aanvezig: H.B¥b - ,*V C^K- H - PH^tf- R.K£fo - TD/A - BIG
Afwezig : Tptf - JJK^- KA/vD

1.

2.

3* Ant«cedentenonderzoek»n
H.BVD dealt made, dat Staatasaerataris Van Veen de taak haeft gakragan
da opzet van en da werkwijze bi j de antaeadantanondarzoalaa la de OTarhaidsafeer nader te rageleno
**• Pand Aaaterdaa
H.BVD dealt mede contact te hebban gahad met de D.Q. van Politic,
Mr. van Bijkern, in verband met hat pand ta Amsterdam. H.BVD heeft de
indruk gekregen dat de kana op hat betrakkan van dit gabouw (kazerne
Sarphatiatraat) nog niet varkaken ia. Da kwaetie ligt thans bij de
Rijksgebouwendienst.

/"

,

5» Corractia
In hat veralag van AURORA d.d. 5 juli 196? worde ouder punt 3. gelezen:
"H.BVD heeft een geaprak gevoerd met de hear
over de ID-toelage",
etc..

7 Juli 1967.
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OCHTEHDBESPREKINQ op maandag 10 dull 1967
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De kw«eti» ran de Zuid-Koreanen
CY doet in rerband met de zaak van d« uit Weat>Dultaland "verdwenen^
Zuid-Koreanen aededeling ran een berieht or«r ««n Duitae dame, gearreateerd
in Zuid-Korea.

Q«spr«k H»BVD met Hoofdcommiasarie
H,BVD dealt nede een geaprek te hebben gehad met Hoofdeommiaaaria
(Arnhem), waarbij o.a. de noeilijkheden met de ID zijn doorgeaproken«

10-7-1967.
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OCHTENDBESPREKING op Tri.1dag 14 juli 1967

Aa&wezigt H V D - K - H
Afwezig : TP^ - KA/rD

- H.TD - BIG

i«»oek Mr.
8*BVD doet mededeling van het bezoek van Mr.
., eecretaris yan de Royal
Coiaission, met wie de security-aanpak hier te landen beaprokcn is*

U-7-1967.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woenadag 19 .lull 1967
>,

x

/-

^

y

S

Aaawezig: H^B^D - TP^T- p^ B7 -^JV - HxD - PHx« - H.KJBB - H.TD - BIG
A*••«•< <? :'KA/TD
• 'Vi/»n
'
/
Afw«Big

1.

Hoofd Afdeling C

H.BVD doet mededeling van de benoeming van Mr.
ingang yan 1 oktober 196?«

2*

tot H.C, aet

Veraoek inlichtlngen
B.KEB deelt mede van
een dringend verzoek om Inlichtingen te
hebben ontvangen m.b.t. de conferentie van de hoofden van de bloklanden
te Boedapest op 11 en 12 juli.

19-7-1967.
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OCHTENDBESPREKING op maandag 2k juli 1967.
Aanwezig: jet -^KJ'-Vff'- £V/- M - Pptf - H.TD Afwezig : H.|J»r- H.KJXT- KA/rD

H.D d*elt OMde dat BV zijn rapport over de inwendige veiligheid in buitengewone oastandigheden nog voor eijn vacantie heeft afgealoten. Het rapport
wordt thans door de ailitairen beatudeerd. Een eerste bespreking met
verliep berredigend* De AURORA-deelneaers sullen een exemplaar van het
rapport ontvangen, ter kennisneming en voor eventueel commentaar*

25 Juli 1967.
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 26 juli 196?
Aanwezig: H^BVD - JJTO - Bff' - cX"- jj/^ - PH/jf - H.KBB' - H.TD - CBSO
AfweBig : K)K'- KA/vD
K/ x
/
/
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1. PH.E doet verslag van een door hem op 25 juli bijgewoonde bijeenkomst op het
Ministerie van Justitie, waar onder voorzitterschap van Mr.:
door vertegenwoordigers van Defensie, Justitie, Binnenlandse Zaken en Financien gespro
ken werd over de bijstandregeling van de Ron. Marechaussee en de grensbewaking
Het probleem van de kostenverdeling is weer acfuut. De vier betrokken minister
willen v66r 1 September a.s. een rapport. Het "gadeslaan" van de Zuidgrens zal
worden beeindigd en de patrouilleactiviteit aan de Oostgrens zal worden gehalveerd. Enige kleinere doorlaatposten zullen definitief niet meer door de
Ron. Marechaussee gecontroleerd worden en over 21 andere zal nog nader overleg
worden gepleegd (ook met de BVD).
De Qrensveiligheidsdienst is gelukkig niet in discussie. Wij krijgen nog een
verslag van de bijeenkomst. De volgende vergadering zal op 16 augustus plaatsvinden. H.BVD wil voordien een gesprek hebben met Mr.
. PH.E zal op verBoek van H.BVD nagaan in welke grensgemeenten de gemeente- of rijkspolitie bij
de grensbewaking betrokken is*
2* H.KEB doet enige mededelingen over de door hem en BIG in Parija bijgewoonde
bijeenkomst van een werkgroep van het Nato Special Committee die zich bezig
houdt met een document over de "security implications of the development of
the East-West relations". BIC zal een verslag van de vergadering maken.
3«

TPC had, in het kader van de reputatiebehartiging van de Dienst, op 25 juli
een gesprek met
, parlementair redacteur ANP.
bleek overtuigd
te zijn van de goede trouw van de Russen bij nun streven naar vreedzame
coexistentie, en maakte eea wrijj bet»e*ei'JBB iudruk. Het gesprek, dat plaatsvon
op
aandringen
van Minister
Beernink,
was
naarxjfHf.het
pordeel van TPC
wat
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,
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nog-SweHmet
fee -m
spreTteiF'gatr
contact
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TPC deelt mede dat hem gebleken is dat in onze begroting dreigt te worden geknipt, Bonder dat wij worden geraadpleegd. Er is nu een rekenfout gemaakt die
tot gevolg BOU hebben dat de formatie met 25 in plaats van (ten rechte) met
10 man ingekrompen moet worden. Wij dienen er wel rekening mede te houden dat
de BVD.^evenals
neei
zai noeten andere
aoen. overheidsdiensten, het in de toekomst met minder perso-

5*

H.BVD is opgebeld door Mr.
(BuZa), die met ons wil spreken over een
betere coordinatie als er weer eens actie^wordt genomen tegen een vreemdeling.
In de Qlukhov-affaire werd Buitenlandse/noch door Justitie noch door ons voldoende gelnformeerd en dit is ook in de Ministerraad besproken. Mr.
komt dinsdagmiddag, 1 augustus om 1^.30 uur. CV zal bij het gesprek aanwezig
Bijn. TPC acht het van belang dat ook aandacht besteed wordt aan de coordinatie van de voorlichting in dergelijke gevallen. Anders zullen we weer zien
dat links en rechts maar verklaringen worden afgelegd en uiteindelijk de BVD
van alles de schuld krijgt.

6* H.BVD heeft met TPC en H.D een gesprek gehad met staatssecretaris Van Veen ove:
het antecedentenonderzoek, een onderwerp dat door Minister Beernink aan
Van Veen ter behartiging werd toegewezen. De staatssecretaris bleek zich snel
en duidelijk inzicht eigen te kunnen maken van de diverse met het antecedentenonderzoek samenhangende problemen. Hij ziet wel in dat er iets moet gebeuren
maar vreest dat er in de praktijk niets van terecht zal komen.

- 2-

7*

H.BVD doet enige mededelingen over zijn jongste bezoek aan M.I. 5 en
H.I. 6.

26-7-1967.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 28 juli 196?

: H.ijirtf - jpptf - ^o - opS- END- - PB^ - H.KEB" - H.TD - BIG
Afwezig : tfjp- KA/vD
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Heelsumconferenties

PH.E deelt mede, dat in het najaar <Sre conferenties voor D-relaties en een
of twee conferenties voor eigen personeel
^e zullen worden gehouden. Hij zal
HtBVB een verslag van de voorjaarsconferenties doen toekomen aan de hand
waarvan de komende conferenties voor eigen personeel nader zullen kunnen worden besproken.
2*

Circulaire nazorg beveiliging
TPC deelt mede, dat de afdelingshoofden een circulaire tegemoet kunnen zien
•et betrekking tot een regeling voor de security-bewaking. (De ambtenaren van
de Dienst zullen voortaan eenmaal per jaar worden verzocht een schriftelijke
verklaring af te leggen aangaande hun persoonlijke security status).

3»

Correctie
Punt 3 der notulen van de ochtendbespreking op 26 juli worde als volgt gele•ent
TPC had, in het kader van de reputatiebehartiging van de Dienst, op 25 juli
•en gesprek met
, parlementair redacteur ANP.
bleek overtuigd
te zijn van de goede trouw van de Russen bij hun streven naar vreedzame
coexistentie. Het gesprek, dat plaatsvond op aandringen van Minister Beernink,
was naar het oordeel van TPC wat onbevredigend. Alvorens eventueel verder met
zal worden gesproken zal deze contact opnemen met
.

28-7-1967.
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OCHTENDBESPREKING op woenadag 2 augustus 196?
Aanwezig: H^D - MC< H.*'- $# - H^- H^- H.l^fiB - H.TD - CBSO
Afwezig : KjK- KA/vD
'
'
'

1»

CV deelt mede vernomen te hebben dat een viertal Hongkong-Chinezen h.t.l.
geld inzamelt roor de atrijd tegen de Britten in Hongkong. Volgena een vaag
bericht is de Chinese Vertegenwoordiging ook hierbij betrokken.
en
zijn mondeling ingelieht.

2*

H.B maakt melding van een bericht uit Surinaamae en Antilliaanae bron volgena hetwelk drie Surinamera via Praag naar Havanna zijn gevlogen voor deelname aan de OLAS-bijeenkomet aldaar.

3*

H.B deelt mede, dat volgens diverse beriehten Paul van Tienen in Spanje overleden is.

4«

H.D vernam van
(Directeur Prina Bernhardfonda)« dat de "International Society Kurdistan" bij monde van de publicist
een financiele bijdrage heeft gevraagd voor het aamenatellen en
uitgeven van een Nederlande-Kurdiach woordenboek. H.D vraagt of er aanleiding ia
in te lichten over genoemd genootachap en over
.
TPC adviaeert
mede te delen dat wij reden hebben on aan te nemen,
dat het verlenen van de gevraagde bijdrage Buitenlandae Zaken niet bepaald
welgevallig zal zijn.

5»

H.BVD deelt in het kort mede wat op 1* auguatua Jl. met Mr.:
werd
besproken (zie veralag Aurora van 26 juli). Toegezegd ia dat in voorkomende
gevailen Buitenlandae Zaken door de BVD rechtatreeka zal worden ingelieht
over tegen vreemdelingen te ondernemen acties,
Bij Buitenlandae Zaken is een klacht ontvangen van een rechter uit Almelo
over de grenacontrole; zal naar de BVD worden doorgezonden.
Van Franae zijde (
) ia getracht de Benelux te bewegen tot een gezamenlijke actie voor afschaffing van de grenscontrole. Buitenlandae Zaken ia
tegen, ook
•> heeft de boot afgehouden. De BVD ia op dit punt aolidair met Buitenlandae Zaken en Justitie.

6*

H.BVD kondigt aan dat hij op 3 auguatua a.a. vertrekt voor een afscheidabezoek aan het BfV, de Sicherungagruppe en de Nederlandae Ambaaaade in Bonn*

2-8-1967.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 4 augustus

1967

Aanwezig: ?6 - B*B -y^~ l f f - H.X- H.KEfi - H.TD - CBSO
Afwezig : H.pVD- KIP
KIP- KA/vD

1. H.B deelt mede dat de secretaris Tan het NWt
, toestemming vroeg
Toor het vervaardigen ran overdrukken van het aerate hoofdstuk van het
Maandoverzicht Juli 196? . Dit ten behoeve van de voorzitters ran de NVYrakbonden. Toestemming is gegeven.
vroeg verder naar literatuur
over de P5P.
TPC apreekt zi jn waardering uit voor de inhoud en de redactie van bedoeld
hoofdstuk*
^
2. H.KEB vestigt de aandacht op een stuk in "Vrij Nederland" van 5 augustua net
als kop "Drie brieven over de BYD". TPC merkt op dat de affaire (
en
) bij cms bekend is en ook al eerder in de pers werd vermeld. De
kritiek richt zich nu tegen de Kamereommissie en die moet zichzelf maar verdedigen.
3* Naar aanleiding van een geval dat aan een bij de Dienst onbekende particulier op diens verzoek telefoniach adressen van Hongaarse verenigingen werden
verstrekt, merkt TPC op dat in dergelijke gevallen toch minstens het af delings- of sectiehoofd zijn consent moet geven. Als principe geldt nog steeds
dat aan particulieren geen inlichtingen worden verstrekt.
k»

TPC eiteert enige cljfers uit een door H.FTD opgesteld overzicht van de
wijze waarop in 1966 de voor de Dienst beschikbare gelden werden bestead.
Het overzieht ligt ter inzage voor de afdelingshoofden.

5*

TPC vernam van
(Philips) dat Mr.!
de binnenlandse taak
van
per 1 november 196? zal overnemen. Met
is afgesproken dat Mr.
- zodra hij beschikbaar is - door ons zal worden "bijgeschoold", bij welke gelegenheid hij wellieht ook gedebriefed kan worden over
zijn vele reizen naar de Sovjet-Unie (dit laatste alleen voor zover dit kan
gebeuren zonder hem te f roisseren) .

6. Besproken wordt het rapport van BY "De inwendige veiligheid in buitengewone
omstandigheden" , voor welk rapport algemeen waardering bestaat. H.E merkt
opt dat de derde zin van de laatste alinea op pag. 3 n4et geheel overeenatemt met de NAVO-informatie op dit punt. Bij de tweede alinea van pag. k
(sabotage-aetiviteiten) vestigt H.D er de aandacht op dat
de sabotage
in vredestijd vooral ziet als agitatie- en politiek storingsmiddel. B.B
zal beide pun ten nog eens nader bezien.
CV zal het rapport ook door CBRES laten bestuderen. H.D zal ervoor zorgdragen dat het rapport t.z.t. in handen komt van de andere leden van de Commissie Inwendige Veiligheid.

^8-1967.
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OCHTENDBESPREKING op maandag 7 augustus 196?

VD - TPC - *,*- (jy'- Ejf- ES& - E.?z6 - H.TD - KA/rD
Afwezig t WS
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Aanwezig: H

1, no en begroting
H.E deelt mede, dat ten gevolgc van het functionele leeftijdsontslag E IX
dit jaar zee aedewerkers verliest. Hij acht het niet uitgealoten dat niet in
alle vacatures behoeft te worden voorzien, doch zal alvorens daarover een beslisaing te nemen, gaarne mededeling van de afdelingahoofden ontvangen betreffende het aantal in de toekomst te verwachten onderzoeken*
TPC dringt in verband met een nieuwe ontwikkeling t.a.v. de begroting terzake
op speed aan. Dezer dagen is de begroting van de Dienst ter tafel geweeat in
een gesprek tusaen Minister Beernink en Minister Witteveen, waarbij ook
de Secretaris-Qeneraal Dr.
aanwezig was. Daar is de wens naar voren
gekomen dat de BVD terzake van flo-vacatures niet in alle gevallen tot aantrekking van nieuwe medewerkers overgaat. Bepaald is dat voorziening in een
flo-vacature alleen zal geschieden met uitdrukkelijke toestemming van de
Minister van Binnenlandse Zaken. Voorts dat de BVD zal nagaan welke flovacatures geen voorziening behoeven. Door Minister Witteveen was aanvankelijk
de eis gesteld dat in geen der 35 flo-vacatures van 1968 en daarna slechts in
de helft daarvan zou worden voorzien. TPC wil voor vrijdag in een samenspraak
met H.FID en H.PZ komen tot de vaststelling van het aantal flo-vacatures dat
voor 19^8 niet zal worden aangevuld. Dit zullen dan enige posten moeten zijn
boven het reeds toegezegde aantal van 10 functies.
V66r vrijdag a.s. zal hierover een gesprek plaatsvinden met de heren
en
i. Dezen zullen dan hierover vrijdag 11 augustus spreken met de
Secretaris-Qeneraal.
2*

Bezoek aan Duitsland
H.BVD deelt het e.e.a. mede over zijn afscheidsbezoeken aan LvF Dusaeldorf,
de Sicherungsgruppe te Bad Qodesberg en het BfV te Keulen. Voorts aan de
Ambassadeur te Bonn en de Amerikanen te Mehlem.

7-8-1967.
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OCHTENDBSSPREKINQ op woensdag 9 auguatua 1967
Aaawezig^KBVD - yfC - B>B - yf -'HxBir H,* - H.£EB - H.TD Afwtzig :

P.Q en begroting (zie ook Aurora dd.
TPC deelt mede, dat in het met H.PZ en H.FID gevoerde gesprek naar voren gekomen
is dat het niet vervullen van flo-vacatures in algemene zin onmogelijk moet worden
geacht. Immera er wordt in vacatures voorzien door verschuivingen in de Dienst. Aan
de eis tot vermindering van de personeelskosten op de begroting kan alleen worden
voldaan door de sterkte van de Dienst iets terug te brengen. H.PZ zal contact opnemen met afdelingshoofden om na te gaan welke sterktevermindering in de verschillende
afdelingen mogelijk moet worden geacht.
f~~ IPC brengt nog naar voren dat wij een en ander niet te dramatisch moeten nemen. Er
" beataat een algemeen gevoelen aan de kant van ona departement, van Financien en van
Ac Kamercommissie dat de BVD een noodzakelijk instituut is, zij het dat daarbij wel
de gedachte bestaat dat de BVD qua personeel een wat ruime Jas aan heeft. Een absolute normering voor de sterkte van de Dienst kan niet worden gevonden. Wij dienen
er- rekening mee te houden ook in de toekomst te worden geconfronteerd met een
tendons van de kant van Binnenlandse Zaken en van Financien tot vermindering van de
•terkte van de Dienst.

9-8-1967.
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OCHTENDBESPREKING op vri.jdag 11 augustus 196?
Aanwezig: H^B^D - ;HTC - H-B<- (?/- HX^ - USE- H.Kfifi - H.TD - KA/vD
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Afweiig : "JMT
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Volgtechniek
H.E heeft via KEB van
enig materiaal ontvangen - kennelijk voor
instructiedoeleinden - betreffende de techniek van het volgen. Het materiaal
dateert uit 1955 *n bevat o.m. de vaatstelling dat reeds toen in de V.S.
door de communistische ambassades werd ingeluisterd op de radio van de FBI,
gebruikt door de volgploegen. H.E meent dat als ons dit in 1955 *as ter kermis
gekomen, wij er dan lering uit hadden kunnen trekken.
H.BVD vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn van :
te vernemen welke
de huidige ervaringen op volggebied zijn.

2.

Uitwisseling kennis op fotografiegebied
H.TD deelt mede, dat gisteren een gesprek heeft plaatsgevonden tussen
, twee
-mensen uit Frankfort en een uit Washington en
H.TD en dhr.
betreffende fotografische zaken. H.TD meent dat dit gesprek voor beide partijen zeer waardevol is geweest.

11-8-1967.
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OCHTERDBSSPREKIHQ op aaanda* 1* auguatUa
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Aanwezigt H^BTO •TOO• KB * 91k
Afwe&ig t KJk
/
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Begroting
Vrijdag 11-«uguatua la bij d« 8eor«tarla-Qeneraal Binnenlandae Zaken het geaprek
ortP de begroting roortgecet* IegenoT«r TPC heeft dec* Terklaard te willen traoh*
ten de &aak thana op baaia ran hat door ona naar Toren gebrachte te willen afdoen. TPC deelt Bede, dat dit er op neerkovt dat wij in 1968 in een aantal vacaturea niet *ullen Toorcien* De grootata bijdrage daarroor cal worden gelererd
door de af deling X*
<
TPC rtrwaoht niet dat «ea •• ander •rnatig* «oeili jkheden roor da Dienat net «ioh
sal brengen* ; '' : '• ';; :';. , •;• . .,- : : : .; • ..'• ••/
-..:4 :
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OCHTBNDBSSPREKINQ op woensdag 16 augustua 196?
- H.TD - KA/vD
Afw««ig': -*
/

1.

P»ra en leiding BVD
Naar aanleiding van het uitgegeven perabericht, deelt TPC hot een an ander
•ede over reacties van da pars. Hij is opgebeld door de hear
(Haagscha
Courant) an door da beer
(Algemeen Dagblad)} beiden varzochten om
aan interview. TPC heeft dit afgehouden, maar heeft daarbij wal enige motivering gegeven en betrokkenen daarvoor begrip verzocht.

2.

Koninklijke Marechaussee
H.BVD deelt mede, dat hij hedenmorgen te 10.00 uur zal deelnemen, vergezeld van
PH.E., aan ean bespreking op Justitie over de positie van de Koninklijke Maraohausaee. H.BVD heeft hierover aan brief aan de Minister van Binnenlandse Zakan
opgesteld.

16-8-1967.
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Aanwezig: H.BVD - TBC - &A - W.C - H>0 - H.S - H.K#* - H.TD - KA/vD
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Reiaen achter het IJzeren Gordijn
CvP
uit Apeldoorn heeft advies gevraagd of er uit veiligheidsoverwegingen onzerzijds bezwaren aanwezig worden geacht tegen een door hem te ondernemen reis naar Turkije, waarbij hij door Joegoslavie en Bulgarije zou willen
trekken.
H.E stelt in verband daarmede de vraag of onze opvattingen ten aanzien van reizen achter het IJ.3. nog dezelfde zijn en of er geen aanleiding bestaat dit
vraagstuk periodiek onder de loupe te nemen. Gezien het toenemende reizigersverkeer naar landen achter het IJ.G. vreest hij anders dat wij op een gegeven moment met onze opvattingen bij de praktijk achter zullen blijven.
H.BVD en TPC wijzen erop, dat deze problematiek geregeld in beschouwing wordt
genomen en dat het niet mogelijk is terzake een volledig afgerond beleid te bepalen.

2*

Perscontacten
N.a.v. het persbericht over de a.s. wisseling in de leiding van de Dienst, hebben verschillende persorganen contact met de Dienst gezocht. Daarbij werd om
interviews en ook om beschikbaarstelling van een foto gevraagd. Gezien de
nieuwe lijn heeft TPC die de meeste gesprekken opving dergelijke verzoeken niet
Bonder raeer afgewezen, raaar heeft hij dit van een motivering vergezeld doen
gaan. Daarbij is wel duidelijk geworden, dat de gehele kwestie van het contact
net de pers een bijzonder moeilijke en gevoelige aangelegenheid is. Besloten is
dat geen interviews zullen worden toegestaan. Ten aanzien van het beschikbaar
stellen van een foto wordt nader beraad gevoerd.
TPC maakt melding van het feit dat het Panorama bij dhr.
en bij het
bevolkingsregister navraag heeft gedaan naar zijn persoonlijke gegevens. Door
een bijzonder attente ambtenaar bij het bevolkingsregister, dhr.
, werd
ons dit ter kennis gebracht. Naar aanleiding van e.e.a., stelde TPC zich in verbinding met de Panorama-hoofdredacteur
, die op de vraag waarom hij deze gegevens wilde hebben, mededeelde dat het Panorama van plan was op BVD-wijze
een anderzoek naar de antecedenten van TPC te stellen met de bedoeling om deze
verlucht met foto's in het blad af te drukken. TPC heeft dhr.
verzocht
van e.e.a. af te zien. Hij was alleen bereid de kwestie van het foto maken in
beschouwing te nemen.
Voorts werd contact met ons gezocht door dhr.
van de Telegraaf, redacteur van de journaalredactie, die toen afwijzend werd gereageerd t.a.v. zijn
verzoek om een interview, zeide dat natuurlijk niemand hem kon beletten zelfstandig gegevens te verzaraelen voor een profile-artikel. Verder dat het ook mogelijk zou zijn hem een gesprek toe te staan op basis waarvan hij dan een dergelijk artikel kon schrijven zonder verwijzing naar het interview.
Even komt nog ter sprake dat de a.s. wisseling in de Dienstleiding ook op de
radio naar voren is gekomen.
H.B doet de suggestie de image-commissie bij gelegenheid ook te informeren over
de problemen die het innemen van een wat soepeler houding t.a.v. de pers met
zich brengt.

3»

Koninklijke Marechaussee
H.BVD heeft woensdag 16 augustus deelgenomen aan een bespreking op Justitie
over de positie van de Kon. Mar.. Vele autoriteiten waren hierbij aanwezig, o.m.
Mrs.
L, Van Eykern (Justitie); Mijnlieff en
(0.0. en V.);
Gen.
, Brig.Gen.
(Kon.Mar.); Mr.
(DG Belastingen en
(Hoofd Douanedienst). H.BVD vertelt het e.e.a. over de gevoerde discussie. Hierover wordt een verslag toegezonden, waarnaar moge worden verwezen.
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Politiek antecedentenonderzoek/iferkgroep Van Herwaarden
H.BVD deelt mede zojuist in aanwezigheid van Dr.
een gesprek te hebben
gehad met staatssecretaris Mr. Van Veen. De aanleiding hiertoe was dat H.BVD
hem wilde informeren omtrent het verstrekken Tan gegevens door de Dienst aan
buitenlandse instanties in verband met het uitgeven van visa en over het gesprek dat hieromtrent met vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken aanstaande is.
De staatssecretaris deelde mede alleen bemoeienis te hebben met zaken betrekking hebbende op de rijksoverheid en achtte het niet noodzakelijk in verband
daarmede omstandig omtrent dit punt gelnforaeerd te worden.
Hij braeht zelf het gesprek op de werkgroep Van Herwaarden en meende dat het
noodzakelijk zou zijn aan de Kamer (in de Troonrede of in de Memorie van Toelichting bij de Begroting) lets omtrent de stand van zaken te laten weten.
In de discussie hierover merkt TPC op, dat het wel bijzonder vervelend is dat
Mr. Van Herwaarden zo weinig voortvarend is geweest.
KA/vD wijst erop dat het concept eindrapport van de Werkgroep eind juni is besproken en dat onlangs het rapport in tweede versie aan de leden is toegezonden met verzoek om commentaar v66r 31 auguatus, waarna de vastatelling van het
rapport zal plaatsvinden. Het lag in onze bedoeling de Minister te verzoeken
begin September de Kamercommissie omtrent de inhoud van het rapport te informeren. H.BVD verzoekt KA/vD een notitie te maken over de huidige situatie en
een voorstel te doen om in de Troonrede en/of in de MvT bij de Begroting iets
omtrent de kwestie van het antecedentenonderzoek op te nemen.
H.D wijst in verband met het feit van de bemoeienis van Defensie met dit
onderwerp erop, dat het niet een zaak van ons ministerie alleen is.
TPC meent ook, gezien de positie van Mr.Van Mierlo in de Vaste Commissie, dat
wij nu de gelegenheid zich daartoe voordoet door een mededeling aan de Kamer
moeten voorkomen, dat de kwestie van het veiligheidsonderzoek een aangrijpingspunt voor D'66 of een andere partij in de oppositie wordt.

2.

Bezoek aan Scandinavie
H.BVD deelt mede met ingang van 25 augustus tot 1 September afwezig te zijn
in verband met een afscheidsbezoek aan
,
en
f. Op enige
met deze diensten lopende zaken wordt H.BVD'a aandacht gevestigd*

23-8-1967.
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Perscontacten (zie ook Aurora dd. 18-8-196?)
Gisteren voerde TPC gesprekken met de heer
•, hoofdredacteur van
het dagblad De Stem te Breda en met de heer
, hoofdredacteur van het
Algemeen Handelsblad. Bij een gedeelte van dit laatste gesprek was ook H.BVD
aanwezig. Twee thema's kwamen in deze gesprekken aan de orde, namelijk
de BVD en de pers en de dialoog met het eommunisme.
In beide gesprekken deden de heren
en
aan TPC de suggestie om t.z.t. eens te komen praten in de periodiek belegde bijeenkomsten van
hoofdredacteuren (de sectie hoofdredacteuren van de Nederlandse Journalistenvereniging, voorzitter Dr.
van het Vrije Volk).
TPC maakte tegenover de heer
de opmerkigg, dat hij er niet zeker van
was of omtrent een zodanige bespreking de Russische Inlichtingendienst niet
zou worden geinformeerd. De heer
repliceerde dat het enkele feit van
een contact met de diplomatieke vertegenwoordiging of een bezoek aan de
Sovjet-Unie voor de Dienst toch geen aanleiding zal zijn om een dergelijke ver
wachting te hebben.
Deze opmerking is niet verwonderlijk, omdat de heer
indertijd in gezelschap van enkele hoofdredacteuren, o.m. van de heer
van De Gelderlander, een bezoek aan de Sovjet-Unie heeft gebracht.
TPC heeft er nog op gewezen dat niet altijd van een bewust weggeven van informatie sprake behoeft te zijn.
TPC wil de suggestie voor het gesprek met de vergadering van hoofdredacteuren
in overweging houden.
Het is TPC gebleken dat het Panorama bezig is in zijn prive" sfeer informaties
omtrent zijn persoon in te winnen. In verband daarmee neigt TPC er toe in te
gaan op het verzoek van enige bladen (gedacht wordt aan het weekblad
De Haagse Post en het dagblad De Telegraaf) om in een gesprek enige gegevens
over zijn persoon tn.b.v. een profile-artikel ter beschikking te stellen. Voor
waarde zal daarbij dan zijn: geen verwijzing naar het bedoelde gesprek.
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Koninklijke Harechaussee (zie ook Aurora dd. 18-8-196?)
H.BVD en PH.fi hebben woensdag 23 augustus deelgenomen aan de voortzetting van
het gesprek op Justitie. De werkgroep komt niet klaar met zijn opdracht voor
1 September; in verband daarmede zal een interim-rapport worden uitgebracht,
bij de opstelling waarvan PH.JS - die hiervoor zijn verlof zal onderbreken wordt betrokken.

25-8-1967.
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1, Sanering ACD-kartotheek
KN doet e«n beroep op de afdelingshoofden en in het bijzonder op die van
B en C om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de door H.ACD aan hen
voorgelegde plannen om te komen tot een sanering van de ACD-kartotheek.
2. Koninklijke Marechausaee (z±9Ook Aurora dd. 25-8-196?)
TPC doet enige mededelingen naar aanleiding van de gisteren over de positie
van de Koninklijke Marechausaee gehouden bijeenkomst. PH.fi was daarbij aanwezig en deed hem hierover een kort verslag. Besloten werd een interimrapport
uit te brengen, waarin de standpunten van de verschillende partijen zijn vastgelegd. Men is in het gesprek terzake daarvan elkaar niet nader gekomen. TPC
vreest dat aangezien Financien heeft gesteld dat het terugtrekken van de Grensbevaking van de Koninklijke Marechaussee van de grenzen een belangrijke financiele besparing net zich zal brengen, dat het daar wel eens op zou kunnen uitdraaien. De Grensveiligheidsdienst zal naar verwachting wel intact blijven.
Het vermelde interim-rapport zal worden voorgelegd aan de vier betrokken
ministers. Hun beslissing zal dienen te worden afgewacht.
J.

dferkgroep Van Herwaarden en MvT (zie ook Aurora dd. 23-8-196?).
TPC maakt melding van zijn gisteren met de S.Q. Dr.
gevoerde gesprek.
Daarin werd overeengekomen een passage in de MvT op te nemen omtrent het eindrapport van de lerkgroep Van Herwaarden dat binnenkort aan de Minister zal
worden ter beschikking gesteld.

30-8-196?.
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H.BVO vertelt het een en ander over zijn bezoeken aan Oslo, Stockholm en
Copenhagen.
H.BVD zal hierover een korte notitie opstellen, waarnaar wordt verwezen.

1-9-1967.
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Bericht van
H.B tnaakt melding van een bijzonder interessant bericht van
, dat
handelt over de Sussische visie op de situatie in net Midden-Oosten en over de verhouding tot de verschillende communistische partijen. 3r wordt even gesproken over
de vraag of net mogelijk is dit bericht in de richting van de Minister-President
en onze Minister te exploiteren. H.K3B meent dat het aanbeveling verdient dit op
de eerstkomende bijeenkomst van het Special Committee in algemene zin met de vertegenwoordiger van
te bespreken.
Bedrijfsspionage
CV vertelt het een en ander over een zaak die veel op bedrijfsspionage lijkt en
waarbij wij door de politic Haarlem verden betrokken. Over deze aangelegenheid zal
dezer dagen met de OvJ Mr.Kolkert worden gesproken.

4-9-196?,,

OCHTEHDBESPSEKINQ op^woensdag 6 September 196?
Aanwezigr H,*VD - TP<f- 10 - Hx6 - C*'- B£D - jMf"- H.KJTB - H.TD Afwezig , -_ A^
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1. Relatie met AKU
H.D deelt mede een telefoongesprek te hebben gevoerd met de hear
Tan de AKU. Deze verzocht of het mogelijk was een gedaehtenwiaseling
met ambtenaren ran de Dienst te hebben over het contact van nedewerkera ran
de ondernening met communistiache landen. Van de zijde van de ACT zou men
aan een dergelijk gesprek willen deelnemen met o.m, enige leden ran de Raad
Tan Bestuur.
TPC Terzoekt H.D de heer
mede te del en dat wij gaarne
aan een zodanige ontmoeting zullen deelnemen. TPC atelt zich TO or daarbij
zelf aanwezig te zijn, Tergezeld Tan nader aan te wijzen hoofdambtenaren uit
de afdelingen C. en D..
Bij Toorkeur ware het gesprek te bepalen in oktober a.s..
TPC brengt hierbij naar Toren dat hij gaarne zou zien dat het begrip AIJQlanden dat wij nog wel hanteren in correapondentie naar buiten wordt TerTangen door de aanduiding communist ische landen. Hij Terzoekt de afdelingahoofden dit ter kennis Tan hun peraoneel te brengen.
2. Peracontacten
TPC had op 31-8 een geaprek met de journalist
Tan "De Tidd". In
het kader Tan een Tan TPC te maken profile stelde deze Tragen OTer diena
levensloop. Ondanks het feit dat afgesproken waa dat hij de Dienst buiten
het gesprek zou laten, kwam hij daarop toch telkens terug en moeat dan door
TPC worden teruggewezen.
Op 5-9 had TPC een gesprek in HilTersum met de heer
I.
teTens Toorzitter Tan de VARA. Het gesprek had een Terkennend karakter, waarbij Tooral de Traag Tan de BVD en de publiciteit aan de orde kwaou
De heer
nam terzake een zeer nuchter standpunt in; hij achtte het
niet mogelijk dat een geheime dienst mededelingen omtrent zijn work doet.
De halve Tinger zou, Tolgens hem, ook hier de hele hand betekenen. De heer
achtte het geen slechte gedachte dat de heer Kuipera eens een gesprek zou hebben met de Tergadering Tan hoofdredacteuren. Hij moest zich er
dan wel Tan bewuat zijn daarop weinig wezenlijks te berde te kunnen brengen,
hoogstens kon daar een beroep worden gedaan op het feit dat een geheime dienst
nu eenmaal geheim moet bliJTen.
Vrijdag 8 September heeft TPC een algemeen orienterend gesprek met de heer
, hoofdredacteur Algemeen Dagblad.
3. Bijeenkomst Benelux-diensten
In de op 4-9 gehouden bijeenkomst is de kwestie Tan een Teiligheidsorgaaa
bij de Europese Qemeenschap in Brussel aan de orde gekomen. De heer
Tan het beveiligingsbureau Tan Euratom heeft zich n.l. bij de Toorzitter
Tan de Europese Commissie, de heer
, opgeworpen als degene die een
bureau Toor het totaal Tan de Europese instellingen zou kunnen inrichten.
Van Belgische en onze zijde bestaan daartegen bezwaren. In Terband daarmee
arrangeerde H.BVD in Brussel een gesprek met de heer
die de kwestie
Tolgende week woensdag 13 September ter sprake zal brengen in de Europese
Commissie* In Terband daarmee zond H.BVD een brief aan de heer
waarin e.e.a* nader wordt toegelicht,
7 September 196?*
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Hoofdredacteur De Gelderlander
Naar aanleiding van hat berieht van de afdeling C (dagrapport 7-9-196?) omtrent een nummer van De Qelderlander t.g.v. het 50-Jarig beataan van de
Sowjet-Unie en contacten daaromtrent met
( vraagt TPC zich af of niet
overwogen zal moeten worden op een of andere wijze in contact te treden met
de beer
. Hij verzoekt CVA een aamenvatting betreffende de heer .
te doen saraenstellen. TPC wil dan bezien of hij wellicht in het kader van gesprekken met hoofdredacteuren ook met de heer
in verbinding zal treden*
Spionagezaak in Den Haider?
CVA maakt melding van een telefoniach contact gisterenavond van hem en van CV
met de inspecteur
van politie Den Holder. Deze deelde mede dat aangehouden was een schrijver Je klasse van de Koninklijke Marine, werkzaam op
fort Erfprins. Deze zaak was aangelopen doordat de Verenigde Dagbladpera de
aandacht van de politie had gevestigd op merkwaardige advertentiea, waarmede
betrokkene in verband kon vorden gebracht.
Bij een huiszoeking bleek betrokkene in het bezit te zijn van een kortegolfzender, die op een Ooatduits station bleek te zijn afgesteld. Voorts trof men
een code betreffende marineschepen aan. Bij verhoor werd vastgesteld dat hij
een zuster in West-Berlijn had en verschillende malen in Oost-Berlijn was geveest. Een medewerker van de sectie CVD is op weg naar Den Helder om zich
nader te -orienteren.
De Marid Is in persoon van Lt*t*Zee
gelnformeerd. Aangenomen kan worden
dat wanneer de affaire tot een vervolging komtt dit een zaak voor de 2eekrijgsraad zal wordeu. Het justitiele onderzoek zal dan verricht moeten worden
door de Koninklijke Harechauasee. Het valt due nog te bezien of het gewenst is
Mr.Kolkert te informeren*
PQ-vergadering - zaak
Qiateren vond de PO-vergadering plaats, waarin voor de laatate maal H.BVD
aanwezig was. Buiten het kader van de vergadering vroeg TPC aan de PQ Den Haag
Mr.Besier hoe het stond met de zaak. Deze deelde mede dat de A.Q.
direct casaatie had aangetekend en dat aan de Minister van Justitie ter beslissing stond of dit moest worden doorgezet.
TPC heeft te kennen gegeven dat wij met belangatelling de bealissing terzake
afwachten. Hij meent dat als deze negatief uitvalt, wij de auggestie van KJA
ter verbetering. van de strafwetgeving inzake spionagedelicten bij Justitie
zullen voorbrengen, als een uitgangapunt ter discuasie.
k.

Qeaprek met Voorzitter Kamercommiasie
TPC maakt meting van het gesprek' met Drs. Schmelzer op 6-9-1967, waarbij
KA/vD aanwezigvwas. Qesproken werd over de mogelijkheid om informeel met de
Kamercommissie te spreken over het wetsontwerp afluisteren en de aanwijzingen
i.v.m. de veiligheid van de Staat. Voorts over de stand van zaken m.b.t. het
antecedentenonderzoek en het feit dat de Commissie Van Herwaarden zijn rapport
bij de Minister heeft ingediend.
Drs. Schmelzer zegde toe te zullen trachten een bijeenkomst van de Kamercommissie, waarin over deze onderwerpen zal worden gesproken, te beleggen zo
mogelijk op 6 oktober a.a*
- 2-

- 2-

Afacheidsbijeenkomat 15 aapteabar a«s*
KA/rD dealt aede, dat da afaoheidabijaankomat van hat paraoneel op
15 aaptamber a.a, ta 16*00 uur in da cantinezaal Tan da PTT aan da Binckhorstlaan zal plaatavinden*
Ciroulalre an ultnodiging gaan oaandag a.a. uit.
Oa Dianat zal dan om 15*00 uur wordan gaalotan. Da damea die dit wenaan vordt

da gelegenheid gebodan OB 12.^5 uur da werkzaamheden ta beaindigen.
TPC aoht hat gewenat dat voor da afdalingan B, C, D, E en ACD ni 15*00 uur
aan pikat wordt aangehouden. Hij laat da regaling hiarvan gaarne aan da batreffende afdelingahoofdan over*
Vancelfaprekend vordt varwacht, dat hat gehele peraoneel op de afscheidabijeen-

komat aanwezig ia, uitaraard mat uitzondering van degenen d-ia piket hebben.

8-9-1967.
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1. Spionagezaak Den Helder (zie ook Aurora van 8-9-196?).
Op verzoek van H.3VD zal de afd. C n.a.v. de vrijdag verkregen gegevens vaststellen of hierbij inderdaad van een Gostduitse spionagezaak kan worden gesprokcn. Valt dit positief uit, dan zal TPC Hoofd Marid bellen on heij mede te
delen dat bij het verdere onderzoek deskundige assistentie onzerzijds kan worden verleend. Zulks on te voorkomen dat - zoals in de zaak-i
i - dit bij
bet politieonderzoek onvoldoende gebeurt.
Aangezien KJA een bijzondere studie van art. 98 e.v. heeft gemaakt, is. het dan
gewenat hen bij de zaak te betrekken.
2. Vrij Nederland. „
.
HB vestigt de aandacht op een artikel van
in Vrij Nederland
van 9.9.1967 over het illegale apparaat van Daan Goulooze. Goulooze wijst
daarin op een brochure "De Ijsberg, communistische Spionage", een uit^ave van
de Hv.d.A, die HB in zijn vroegere werkzaamheid bij de Rv.d.A schteef.
Naar aanleiding hiervan heeft
vorige week telefonisch contact gezocht met HB en hem nadere inlichtingen gevraagd. In het artikel in V.N. jpaakt
hij hiervan melding, tevens van het feit dat H3 hem heeft gezegd hierover niet
te willen spreken.
laat niet na hierbij te vermelden dat hij heeft
achterhaald waar HB thans werkzaam is.
3. Koreaanse studenten.
N.a.v. een bericht in de Volkskrant van heden omtrent de verdwijning van twee
Koreaanse studenten, resp. in oindhoven en Delft, neetnt CVA op zich hieromtrent nadere inlichtingen bij de politie in te winnen.
CVF heeft een afspraak gemaakt voor een bezoek morgen aan Eindhoven. CVA acht
het niet waarschijnlijk dat er verband bestaat met de verdwijning enige tijd
terug van een aantal Zuid-Koreanen in Duitsland, waarin de Zuidkoreaanse geheime dienst de hand bleek te hebben gehad.
Kortgeleden werd hierover in Der Spiegel het e.e.a. gepubliceerd.
4. Perscontac ten.
TPC bracht vrijdag 8 September een bezoek aan hoofdredacteur
van
het Algemeen Dagblad in Rotterdam. Bij dit gesprek was de journalist
,
auteur van de artikelen indertijd over de Skubisz-zaak, ook aanwezig.
De heer
meende dat bij een bijeenkomst van hoofdredacteuren het
beter zou zijn het initiatief t.a.v. de uit te nodigen personen aan onze kant
te houden.
N.a.v. een schets van de Glukov-zaak kwam naar voren dat het wenselijk is bij
zulk soort zaken in de toekomst ook intern vooraf het persaspect te bekijken.
Door de beide heren werd de suggestie gedaan over de operationele opzet van
dergelijke zaken ook iemand deel te laten nemen, die dit aspect beziet.
12 September 1967.

AURORA

OCHTENDBSSP35KING op woenadag 13 September 196?
Aanwezig: H>BVD - TPC _ KlK- EJ6 - Gv - H^B" - H.KE6 - TDA - KA/vD
.»
.
X _. _ ^
""'
-^
f
*•
Afwezig

1.
Naar aanleiding van de persberichten over de aanhouding van
in
Zuid-Afrika en de vermelding daarbij van contacten in Nederland, heeft H.KEB bij
hieromtrent navraag gedaan.

$.

Koninklijke Marechaussee
Van Majoor
en de heer
die gisteren aanwezig waren op de bijeenkomst van de politieverbindingen werd vernomen dat in een bespreking van de betrokken Ministers de zaak van de Koninklijke Marechaussee is vastgelopen. TPC
acht dit een betrekkelijk gunstige uitkomst.
H.BVD vestip;t nog de aandacht op een artikel in De Telegraaf van vrijdag vorige
week betreffende het onderbemand zijn van de douane. Hij verzoekt dit te doen
knippen en ter beschikking te stellen van PH.E*

XT"
*»•

Onregelmatigheidstoelage en ID-toelage
In de bijeenkomst met de politieverbindingen gisteren werd door CvP
uit
Nijmegen gewezen op de moeilijkheden die zullen voortvloeien uit de aan de
politie-ambtenaren die roosterdienst hebben toe te kennen onregelmatigheidstoelage. Hierdoor zullen grote verschillen in de betaling ontstaan. (Naar schatting
/ 100.— per maand met ambtenaren van bijvoorbeeld de recherche en de ID). On
deze zaak in studie te nemen is een werkgroep samengesteld, waarvoor uit de
politic zich beschikbaar stelden CvP
(Hilversum) en CvP
(Delft). Van onze kant zullen PH.E en H.PZ van deze werkgroep deel uitmaken.

13-9-1967.

AURORA

OCHTEND33SPREKING op vri.ldag 15 September 196?

Aanwezig: HxBVD - ^STO
pV J^T-- E^r
5SP-6 - pKKjK- H/fc
jX - yS
-Jpjf
**? - H.pS - TDA - KA/vD
Afwezig : —

Artikel van Sulzberger "
H.B vestigt de aandacht op een artikel van Sulzberccir in de Herald Tribune
van 1J September, waarvoor Ifennelijk de stof is geisverd door CIA. Ket artikel
handelt over de activiteitea van do KGB en de GRU. Hot name wordt een aantal
KGB en GRU-functionarissen geaoemd.
Ken spreekt enige verbazing uit over het feit dat dergelijl-ie gegevens via de
pers tot ons moeten komen. TPC veraoekt on b£sohikbs.arstelling van een copie
van dit artikel, zodat hierover met
kas, warden gesxroken.
Special Committee
TPC deelt mede tot zijn spijt op de eerste werkdag in zijn functie als H.BVD '
niet aanwezig te kunnen zijn, omdat hij maandag 18 September de bijeenkomst van.
het Special Committee in Parijs moet bijwonen.
Hij stelt er wel prijs op vrijdag 22. September na zijn ter :;keer een bijeenkoost met de afdelingshoofden te hebben. Hij verzoekt KI» 1: - e.e.a. te regelen.
Bezoek Royal Commission
Op vrijdag 22 September zal de Canadese Royal Goc..ui.3sion ecc. bezoek brengen
aan de Dienst. Een verkennend gesprek met de secre^aris van de coramissie
werd hierover enige tijd terug gevoerd door H.3VD en H.D. Het ligt in
de bedoeling dat H.BVD nog aan het gesprek met de Royal Commission zal deelnemen.
i
Afscheid H.BVD
KN spreekt namens de Aurora-kring een kort woord ora het fe^t te memoreren dat
H«BVD voor de laatste maal een Aurora-bijeer-ko^st voorzit. Kij brengt H.BVD
dank voor de openheid t.a.v. de deelnemers betracht, voor het waardevolle
overleg en de inspraakmogelijkheid daarin geboden. Hij doet dit onder overhandiging van een aardbeientest in Makkumer-aardewerk. H.BVD antwoordt de ontmoeting in de Aurora-kring altijd bijzonder op prijs te hebben gesteld. Hij hoopt
dat de percoonlijke banden die in de loop der jaren zijn ontstaan bestendigd
zullen blijven.
15.9-1967

AURORA

OCHTSND33SPR3KING op maandag 18 September 196?
Aanwezig: PJKliVp -^H-<B - #r«- - KJV - R/E - H .TD- KA/vD
Afwezig : H-3VD .-/V^^W^
/
1.

Relatie met AKU (zie ook Aurora dd. 6-9-196?)
H.D deelt mede, dat het gesprek met enige functionarissen van de AKU is bepaald op 19 oktober a.s. te 1^.00 uur. H.D stelt te verwachten dat H.BVD na
zijn terugkeer uit Parijs zal bepalen wie van de zijde van de Dienst bij dit
gesprek aanwezig moeten zijn.

2.

k.

Bijeenkomst afdelingshoofden (zie ook Aurora dd. 15-9-196? punt 2)
PH.BVD deelt mede dat de bijeenkomst van afdelings- en onderafdelingshoofden
zal worden gehouden op vrijdag 22 September in de conferentiezaal om 9*00 uur.
Hij verzoekt KA/vD de uitnodiging t.a.v. de niet in de Aurora-bijeenkomst aanwezigen te verzorgen*

5«

P.G.-Suriname
PH.BVD deelt mede, dat de P.G. van Suriname, Mr.:
, heden een kort bezoek aan de Dienst brengt. Hetis niet bekend wat hiertoe de aanleiding is«

6.

Reorganisatie afd. C.
PH.BVD en CV geven een uitvoerige toelichting t.a.v. het nieuwe organisatieschema van de afd. C, dat dd. l*t sept, in een bijeenkomst van de medeverkers
van de afd. C werd bekend gemaakt.
18-9-196?

A U R O R A

OCH'fENDBESPRSKIHG op woensdag 2O September 196?.
Aanwezig:

- Hp/- HTD - KA/vI>

Afwezig : EBVD - HK£B

P.G. Suriname.
Het bezoek dat Mr.
giateren aan PH.BVDbrabht
^
, was een vrienc
schapsbezoek. Hij was in Dan Haag op doorreis naa* een Interpol-conferentie in Tokio.

Publicrelationaman Koraten.
HD vestigt de aandacht op een artikel in de Haagae Post van 16-9-196?
betreffende de grots invloed die deze public relationsman zou hebben
op enige ministers.

Personeelsbijeenkomsten Heelaum.
HE deelt made dat het wenselijk is gebleken het aantal deelnemers
enigszins te beperken. Voor elke bijeenkomst is dit vaatgeateld als
volgt: afd. C: 25 man, afd. B: 5 man, afd. D: 2 man.

20-9-1967.

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op maandag 25 September 19&7
Aanwezig: HyWD,- H^ -JW - H.E - H.OB - H.TD - KA/vD
Afwezig : PH/3VD - lU

1 . Aurora-vergadering
H.BVD wil maandag 2 oktober ter discussie stellen in hoeverre bet wenselijk is
de Aurora-besprekingen op dezelfde wijze als thans voort te zetten. Hij denkt
hierbi j _aan de frequentie van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
Als een voorlopig oordeel geven de aanwezigen dat tweemaal per week bij elkaar
komen wel voldoende lijkt.
Met ingang van woensdag 27 September zullen de Aurora-vergaderingen in de kamer
van H.BVD worden gehouden. Het ligt in de bedoeling de kamer, die bij
Mr.Sinninghe Damste in gebruik was, te bestemmen als ruimte voor het seeretariaat van KA.
In verband met de Heelsum-bijeenkomsten zal a.s. vrijdag geen Aurora-bespreking
worden gehouden*
2.

Bezoek Royal Commission
H.BVD doet enige mededelingen over het bezoek van deze commissie, die samengesteld was uit drie leden, die vergezeld werden van drie ambtenaren. Het bleek
dat de hoofdopdracht van de commissie was na te gaan welke bemoeienia een veiligheidsdienst dient te hebben met extremistische stromingen. Van bijzondere waarde
voor de comraissie-leden waren de mededelingen van H.BVD omtrent wat wij onder
subversie verstaan en het feit dat wij een omschrijving van het begrip extremistische stromingen bezitten.
Van waarde werd ook geacht dat wij de politie geregeld informeren omtrent stromingen die niet binnen deze omschrijving vallen.

3.

ZaakDe PG Den Haag, Mr.
, heeft ons schriftelijk raedegedeeld dat door de P.O.
bij de Hoge Raad cassatie in het belang der wet zal worden ingesteld t.a.v. het
arrest van het Gerechtshof in Den Haag, waarbij de dagvaarding werd nietig verklaard. H.BVD acht dit van bijzonder belang. Hij verzoekt CV de betrekkelijke
stukken in handen te stellen van KJA.

k.

(zie ook Aurora dd. 18-9-196?)
Bij zijn bezoek aan Brussel is SBP/ raedegedeeld dat generlei verband kan worden gelegd tussen het plotseling uit Belgie verdwijnen van enige medewerkera
van de Russische ambassade en de zaak.

5»

Public relationsman Korsten
H.B vestigt de aandacht op enige verdere publicaties in De Volkskrant en
Het Parool. H.BVD verzoekt deze aan H.D te willen doen toekomen.

6.

Bezoek aan Parija
Bij gelegenheid van de zitting van het Special Committee
met
;. Afgesproken werd dat de heer
in de
oktober een bezoek aan de Dienst zal brengen. Men had de
over een interessant document van een medewerker van een
een Afrikaans land, die een cursus bij het KGB in Moskou

had H.BVD een gesprek
laatste helft van
beschikking gekregen
inlichtingendienst van
had gelopen.

- 2-

-aBij een gesprek met de heer
van
. gevoerd in aanwezigheid van
en
, heeft H.BVD navraag gedaan naar de organisatie van net
Franse veiligheidssysteem. Verder werd van gedachten gewisseld over de Europese Gemeenschappen. Men decide de visie van H.BVD dat het er hierbij om gaat
om een goed steunpunt voor de contra-spionage te vinden en dat men.niet zozeer
meet streven naar de opzet van een gereglementeerd beveiligingssysteem.
H.BVD heeft kenbaar gemaakt dat hij gaarne zou zien dat een Fransnan met dergelijke zaken bij de EEG bemoeienis zou krijgen. De heer
zegde toe de zaak
met zijn Minister op te neraen.
De zitting van het Special Committee kende geen uitgesproken hoogtepunten. Er
was een volledig nieuwe Griekse delegatie. De voorzitterszetel van de vergadering werd ingenomen door een jonge Griekse brigade-generaal. Ter tafel is geweest het zogenaamde detente-stuk. De discussie hierover kwam niet voldoende
uit de verf. H.BVD is er toch in geslaagd enige verbeteringen in het stuk te
laten opnemen.

25-9-1967.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 2? September 196?
Aanwezig:H^BVD -

- H^CB - H.TD - BIG

Afwezig •WljX - KA/vD

1«

Or ensbewaking
PH.E doet enkele mededelingen uit een door hem bijgewoonde vergadering van de
Staf Koninklijke Harechaussee. Ter sprake is geweest de beslissing 120 man
personeel te onttrekken aan de grensbewaking en deze ter beschikking te doen
komen van Amsterdam.
De Staf is erover verontrust, dat mogelijk ^5 van deze 120 man gevonden zal
moeten worden door opheffing van de brigade Amsterdam-Haven (en wellicht
IJmuiden-Haven)•
H.BVD acht het niet opportuun, dat er van BVD-zijde sterk tegen geprotesteerd
wordt.

2. De zaakH.KEB doet verslag van een gesprek met de heer
se dienst met betrekking tot de zaak
.
maar kondigde een uitvoerig rapport aan.

van de Zuid-Afrikaankon weinig vertellen,

Bezoek BND-chef buitenlandse verbindingen
Op 11 oktober zal de BND-chef buitenlandse verbindingen,
bezoek aan de Dienst brengen.
k.

een

Notulen ochtendvergadering 23 september
In punt 2 is niet geheel duidelijk te lezen, dat de Royal Commission de opdracht had het vraagstuk van de security te bestuderen, in verband waarmee de in
dit punt genoemde onderwerpen ter sprake zijn gekomen.
In punt 6 is in de laatste regels bedoeld, dat H.BVD vanwege de door de voorzitter gevolgde procedure nauwelijks kans heeft gekregen zijn voorstellen tot
wijziging ter tafel te brengen. Heropening van de discussie gaf hiertoe achteraf nog enige verdere mogelijkheid.

27-9-1967.

