AURORA

OCHTENDBESPREKING oil maandag 2 oktober 196?
:

Aanwezigt PH^JWD - H>BX- 0f- *jf- EJ& - H.OBX'- H.TD - KA/vD
Afwezig : H.B¥l>
^ /

1»

Vervanging de heer
_ • bij Euratom
Naar aanleiding van het vermelde in de Aurorabespreking dd* 25-9-196? punt 6
onder
., vraagt H.O of het in de bedoeling ligt af te zien van het
voorbrengen van een Nederlandse functionaris voor de post die de heer
bij Euratom gaat verlaten.
H.D zegt dat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging een brief gereed ligt over
deze vervanging en dat men daar afhankelijk van one advies er al of niet bij
zal vermelden dat het gewenst is dat dense post door een Nederlander zal worden vervuld.
PH.BVD zegt toe deze zaak met H.BVD te zullen opnemen.

2»

Aurora-vergadering (zie ook Aurora dd. 25-9-196?)
Qezien het niet aanwezig zijn ter vergadering van H.BVD stelt PH.BVD voor de
discuasie over deze kwestie a.s. woenadag *f oktober te houden.

3«

Relatie met Rijksuniversiteit Leiden
H.E vestigt de aandacht op meldingen die eind vorige week zijn binnengekomen
betreffende een moeilijkheid gerezen bij de Rijksuniversiteit Leiden. De
precieze toedracht van de zaak is niet bekend. Bij de inschrijving van studenten zouden vanwege de BVD of van de politic op zodanig opvallende wijze
inlichtingen over atudenten zijn ingewonnen dat dit de aandacht trok van een
lid van de SVB, die hiertegen protest heeft aangetekend. De heer
van
BOP heeft over deze zaak contact gehad met de I.D.-Leiden. De zaak zou in het
college van curatoren in bespreking zijn geweest. Deze zouden aan de burgemeester van Leiden verzocht hebben de Commissaris van Politie een onderzoek
te laten instellen.
H.E heeft doen nagaan of een van de E IX-medewerkers met dit bericht in verband kan worden gebracht. De uitslag was negatief. PH.BVD verzoekt H.C en
H.B in hun afdelingen te doen nagaan of daar iets heeft gespeeld dat met de
kwestie in verband kan worden gebracht.
H.E zegt dat in Leidse studentenkr^ingen wordt overwogen een discussie over
het inwinnen van inlichtingen door de BVD op gang te zetten in het Leids
universiteitsblad. Pogingen om over de zaak in contact te treden met de CvP
Leiden,dhr. "
, lukten niet, aangezien deze niet aanwezig was.
PH.BVD verzoekt de afdelingshoofden alle op de zaak betrekking hebbende informatics zo spoedig mogelijk aan hem toe te zenden. Hij zal de kwestie met
H.BVD bespreken*
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AURORA

OCHTSNDB3SPRJ3KING op vrijdag 6 oktober 196?
Aanwezig: Ik^VD - PH^fltfD - H^- H.G - HxB^- H^l H.TD - KA/vD
Afwezig
" "~*
'
'

Aurora-vergaderin^
Na een korte discussie hierover wordt besloten:
a. voorlopig tot het eind van het jaar door te gaan met het driemaal per week
bijeenkomen op de tot nu daartoe geldende dagen;
b. de bijeenkomsten op de eerste vrijdag van de raaand (i.e. dus 3 november en
1 december a.s.) zullen een wat ander karakter hebben dan de gebruikelijke.
De afdelingshoofden wordt dan de gelegenheid gegeven on een algeneen beeld
te geven van de activiteiten die in hun afdelingen spelen. Vastlegging van
het besprokene in deze bijeenkomst zal alleen geschieden wanneer dit uitdrukkelijk gewenst wordt.
Punt b. ingevolge een suggestie van PH.BVD; punt a. omdat algemeen de informatieve waarde van de Aurora-bijeenkomst van betekenis wordt geacht. Begin
januari 1968 zal dan opnieuw worden bezien of het driemaal per week bijeenkomen wordt voortgezet.
Panorama
H.BVD brengt in herinnering dat de bijdragen van de afdelingshoofden voor het
Panorama over de afgelopen periode (april - oktober) gaarne bij hem worden ingewacht. Hij geeft een korte scheta van de functie dat dit Panorama heeft ter
informatie van de Secretaris-Generaal en de Minister, wiena bijzondere aandaehl
door de S.Q. op bepaalde passages wordt gevestigd. Hij beveelt aan de bijdrage
in het algemeen kort te doen houden en in het bijzonder te vermelden:
a.
b.
c.

wat door de betrokken afdelingen bereikt is op de specifieke werkterreinen
van de Dienst; hieruit kan blijken dat het geld goed wordt besteed;
interne situatie-wijzigingen;
een summier overzicht van de rapportage, waarbij niet mag worden vergeten
dat dit beperkt kan geschieden, omdat de Secretaris-Qeueraal duidelijk
van onze rapportage kennis neemt.

H.BVD zal gaarne zien dat het totaal van de bijdragen niet ver boven de 20
pagina's uitkomt.
Gesprek met redacteur De Gelderlander
H.BVD maakt melding van het langdurige gesprek dat hij gisteren (5-10-196?)
met deze redacteur, dhr.
, had. Deze zal een verhaal over de BVD maken
zonder verwijzing naar het feit dat wij als inlichtingenbron hebben gefungeerd,
Hij zal het artikel vooraf aanbieden. Ten aanzien van feitelijkheden kunnen
wij dan correcties aanbrengen. U.BVD is benieuwd wat hieruit komt, hij verwacht dat het artikel wel een critische inslag zal hebben en als dit niet het
geval is zal hij zich er niet over verbazen wanneer dit wordt vergezeld van
een critisch artikeltje van de hoofdredacteur.
Aan het eind van het gesprek kwam naar voren dat
met de heer
over het gesprek met H.BVD had gesproken. Snige van de door
gedebiteerde vragen waren kennelijk van de heer
afkomstig.
In het gesprek heeft H.3VD melding gemaakt van zijn contacten met hoofdredacteuren en heeft hij de deur voor de heer
voor een gesprek uitdrukkelijk opengesteld.
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k.

CVIN
Admiraal
gaf op de gisteren door H.BVD bijgewoonde CVIN-bijeenkorast te
kennen dat hij gaarne met een aantal deskundigen wilde spreken over een op
te stellen stuk over de Oost-ATest verhoudingen. Hij zal hierover dezer dagen
contact opnemen met H.B.
H.BVD verzoekt H.B op de door de admiraal
te beleggen bijeenkomst, vaarop
een agenda zal worden opgesteld, aanwezig te willen zijn.
Relatie met Rijksuniversiteit Leiden (zie ook Aurora dd.
KA/vD doet een kort verslag van de gesprekken die hij over deze zaak gisteren
in Leiden o.m. met de secretaris van curatoren, Mr.
, voerde.
Qebleken is, dat de curatoren-vergadering op grond van vage verhalen, die niet
zijn opgecheckt, gekomen is tot de beslissing dat aan de BVO geen inlichtingen
meer worden verstrekt. Voorts heeft men aan hoogleraren een circulaire over
dit onderwerp toegezonden.
De oorspronkelijke zegsman die zou hebben gehoord en gezien, dat een BVDambtenaar inlichtingen kwam halen, werd niet gehoord.
Mr.
is medegedeeld dat niet verwacht mag worden dat H.BVD met de gang
van zaken genoegen zal nemen. Hij zou met de Rector-Magnificus Prof.
de zaak opnemen.
KA/vD zal heden Mr,.
opbellen om het resultaat van dit beraad te vernemen.
Verder moge verwezen worden naar de terzake door hem gemaakte notitie.

6-10-1967.
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AURORA

OCHTENDB33PR3KING op maandag 9 oktober 196?
Aanwezig: PH^BYlT- Kjf- H^ - KXJ^ H^- H
Afwezig : H.BVIx'

1.
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'- H.TD - KA/vD
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Relatie met Ri.iksuniveraiteit (zie ook Aurora dd. 6-10-196?)
In het telefooagesprek dat KA/rD vrijdag 6 oktober jl. had met Mr.i
i,
secretaris van curatoren, decide deze mede, dat de Senaat heeft besloten dat
alsnog de zegsman, die zou hebben gehoord en gezien dat een ambtenaar van de
BVD inlichtingen kwam halen, gehoord zal 'worden.
De Senaat is niet voornemens enigerlei stappen t.a.v. de LUB-redactie in verband met de te verwachten publicatie te ondernemen. Ons werd in overweging
gegeven dit eveneens na te laten. H.BVD heeft terzake van e.e.a. besloten dat
wij een afwachtende houding zullen innemen.
H.D doet nog een mededeling over de kwestie die indertijd met prof.
heeft gespeeld. Van H.E verkreeg hij hierover enige stukken, die hij KA/vD
in handen stelt.

2.

Activiteit 3.J.
H.B oaakt melding van een berichtje volgens hetwelk de S.J. het plan zou hebben
door een groot aantal telefonades de telefoonlijnen van Binnenlandse Zaken ee'n
dag te blokkeren.
KA/vD wordt verzocht onze BVA en de BVA Binnenlandse Zaken en E IX/W te informeren. (Is geschied).

3.

Rapport Bnschede
PH.BVD brengt ter sprake de perspublicatie in de couranten van zaterdag over
het laatste deel van het rapport Enschede. Het name vestigt hij de aandacht op
de aanbevelingen door de Comraiasie gedaan, dat de politie op de hoogte moot
zijn van wat er in de gemeente leeft en dat zij met name moet weten welke raanifestaties en acties te verwachten zijn. Deze aanbevelingen zijn onderschreven
door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Op geen enkele wijze is
hier nader geduid op de Dienst. De vraag is of dit in verdere publicaties dan
wel in de debatten in de Kamer nog naar voren zal komen.
Publicatie over de BVD
H.D vestigt de aandacht op een artikeltje in De laarheid dd. 4-10-196? naar
aanleiding van een publicatie in De Brug, een weekblad voor Venlo en omstreken,
waarin o.m. vermeld, dat de BVD^in de persoon van een opperwachtmeester van de
Marechaussee zou hebben nagegaan vie achter de schermen actief waren bij een
Comite voor behoud van de fanfare van de Limburgse Jagers. KA/vD wijst erop
dat PH.3 aan deze zaak aandacht heeft geschonken.
(Nader kan hierover worden medegedeeld, dat de overste
van de
Marechaussee van de staatssecretaris van Defensie opdracht heeft gekregen een
onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek zijn geen burgers gehoord. De railitairen die hierover werden gehoord, hebben dit kennelijk niet voor zich gehouden, vandaar de publiciteit in het weekblad De Brug, dat voor het gemak de
kwestie raaar op het conto van de BVD heeft geschreven.
Het dagblad voor Noord-Limburg heeft in een commentaar-artikel dd. 3-10-196?
de zaak precies uit de doeken gedaan. Vermeld werd dat het een militair onderzoek was geweest in hoeverre personen uit het Venlose garnizoen zich met de
actie van het burgercomit& hebben bemoeid. De courant vermeldt dat de BVD in
ieder geval buiten de affaire staat).

9_10-196?.

AURORA

OCHTfiWDBESPRSKINQ op woensdag 11 oktobar 1967.
Aanvezig: H^»YD - PH^BVl) - H^- HXT-^B^D - H^Bf"- H.TD - H^XEB - KA/rD
Afwezig : —- ^
1. Qaaprak mat AKU op 19-10-196? (zia ook AURORA d.d. 18-9-196?)
Bapaald wordt dat aan dit gaaprak zullea daelnamen H.BVD, H.C an DBI»
2. Ralatia Spoorwagrachercha
H.BVD haaft samea mat H.D gistaraa aan gaaprak gevoard mat da heran
an
_
orer da status van da Spoorwegrecherche. Hat gaaprak droeg
aan orieaterend karaktar. Hierbij kwam ook da huidiga risia op hat problaem van da sabotage naar voren. Madagadeald is dat oas huidiga standpunt bij da afdaling Inwandiga Vailighaid zal wordan voorgebracht en pas
na acceptatia door daze commissia aan officiaal karaktar zal krijgan.
Da Spoorwagracharcha vraaat dat da inkriaping bij da Spoorwagan ook in
hun galadaren voelbaar zal wordan*

12 oktobar I96?o
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 13 oktober 196?
Aanwezig: $JWb_ - PJK^VD - HX^- H.C - IL/C - H/E - H.£BB/' - H.TD - KA/vD
Afwezie- ::
/
Afwezig
1.

Relatie met Rijksuniversiteit Leiden
In het nummer van 12 oktober van het Leids Universiteitsblad is het verwachte
artikel over de BVD verschenen. Het draagt als titel: "Wilt U de BVD als
studiepatroon?" Er ontstaat een uitvoerige discussie wat n.a.v. dit artikel te
doen. Als opinie komt naar voren het schrijven van een wederwoord in het LUB
of in een of andere courant. Als gedachte hiertegen komt op dat wij ons dan
in een onvruchtbare polemiek zullen begeven, die weinig zal veranderen aan de
zeker in de studentenwereld levende ideeen dat antecedentenonderzoeken en de
BVD uit den boze zijn. Het is te verwachten dat de publicatie in het LUB aanleiding zal zijn tot geschrijf in de landelijke pers, vrij zeker in opiniebladen als Vrij Nederland, De Nieuwe Linie en De Groene.
Verder komt de vraag op of het niet wenselijk zou zijn onze relaties met
andere universiteiten zeker te stellen. Ook dit lijkt geen aanvaardbaar voorstel. H.BVD brengt de situatie bij het VWO-rapport in herinnering.
H.E deelt mede dat men in zijn afdeling bezig is met het opmaken van een
inventaris hoe de relaties met de verschillende universiteiten liggen. De
situatie is bijzonder verschillend.
Uiteindelijk wordt besloten dat H.BVD telefonisch contact zal opnemen met de
rector-magnificus prof.
en hem om een gesprek zal verzoeken.
Mr.
, secretaris van curatoren, heeft gisteren KA/vD laten weten hoe de
toedracht van het incident was, dat aanleiding gaf tot de gehele kwestie.
Deze komt hierop neer dat een ambtenaar van het Bureau I. en I., toen hij op
23 augustus 196? enige dossiers in een kamertje kwam ophalen aan de heer
. heeft gezegd, dat hij dossiers t.b.v. de BVD kwam raadplegen.
De datum 23 augustus is waarschijnlijk niet juist, dit zal 22 augustus moeten
zijn, toe'n is een E IX-ambtenaar naar het Bureau I. en I. geweest. Vroegere
verhalen dat de heer
een van onze ambtenaren had bezig gezien en
dat het overnemen van gegevens niet onopvallend zou zijn geschied, zijn dus
volledig uit de lucht gegrepen.

2.

Circulaire PZ
H.E vestigt de aandacht op een circulaire van PZ, waarbij de mogelijkheid
wordt opengesteld voor ambtenaren in de Dienst om een aantal cursorische voordrachten te houden onder auspicien van het Instituut voor Bestuurswetenschappen bij te wonen en vraagt zich af of het niet nuttig is voordat een circulaire uitgaat even te overleggen in welke mate deelname gewenst wordt geacht.
H.BVD stelt dat als algemene regel geldt, deelname mogelijk binnen de grenzen
van een normale dienstuitvoering. Hij verzoekt H.E de kwestie met H.PZ op te
nemen.

3.

Bezoek van
Het bezoek van de heer
wordt bepaald op 2 november a.s.. Na een gesprek met H.BVD zal H.C zich met hem bezighouden. De heer
zal gevraagd worden op 3 november te ca. 11.00 uur nog enige tijd met H.B te willen
spreken.

k. Artikel in De Gelderlander
H.BB)deelt mede het concept voor het artikel van de heer
n.a.v. het
gesprek dd. 5 oktober te hebben ontvangen. Hoewel enigszins critisch is het
bepaald niet negatief ten aanzien van de Dienst. Hij verzoekt KA/vD het artikel critisch te willen bekijken voordat het wordt teruggezonden.
13-10-1967
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OCHTSNDRESPREKING op maandag 16 oktober 196?

~Aanwezig: P

VD -.yf

Afwezig t^H^BVfi
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'- H-JHSlf- H.TD - KA/vD
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Relatie Rijksuniversiteit Leiden (zie ook Aurora dd. 13-10-196?)
Ter sprake konien de perspublicaties, in het bijzonder het artikel in net
Vrije Volk van heden, waaruit blijkt dat een verslaggever contact heeft gehad
met de heer
., prof.
(raededeling dat hij zaak in de vergadering van rectoren zal brengen) en drs. J. den Dyl (zal kwestie in de
Kameroommissie aan de orde stellen).
(Opmerking: eerstvolgende interne bijeenkomst commissie is 19 oktober).
KA/vD doet mededeling van de gedachte van H.BVD om een brief aan alle reetores
te sturen met verzoek om een onderhoud op korte termijn. H.E deelde mede de
opdracht aan E IX om bij de verschillende universiteitsrelaties op het LUBartikel te attenderen, te hebben ingetrokken in verband met de verdere publiciteit. KA/vD zegt dat H.BVD met prof.
een afspraak heeft gemaakt
voor een gesprek op woensdag 18 oktober a.s.
Voorts dat hij in opdracht van H.BVD een brief ter informatie aan de Minister
zal opstellen.

2.

PB-zitting CPN
H.B deelt mede dat Paul de Groot in de in het afgelopen weekend gehouden
PB-zitting heeft medegedeeld zich volledig te zullen terugtrekken. Er is nog
niet bekend wie hem zal opvolgen, Joop Wolff of Henk Hoekstra. Het Partijbestuur zal de uitnodiging van de CPSTJ ter bijwoning van de herdenking van de
oktoberrevolutie in Hoskou, afwijzen.

16-10-1967.

AURORA

QCHTSNDBESPREKINQ op woenadag 18 oktober 1967.
Aanwezig: H.BJW^gedeeltelijk) - PBrfSVD - E^T- HJ*'- HVD - H.E - H.TD sl&Bg'- KA/TD
^
/
'
/
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Afwezig

1. Relatie Rijksuniveraitait Laidano
H.BVD doet mededaling Tan hat bericht voor da para, dat maandag 16-10
over de kweatie ia uitgageven. Aan da Minister ward een brief hierover
gezondeno Hedanmiddag zal het gesprek van H.BVD met Prof.
en
Mr.
plaatavinden. H.BVD zal hen formael verzoeken hat veratrekken van gegevana van da Univeraiteitaadminiatratie ta continueren«
Verdere publicaties in da para komen tar sprake, o0m. ean t.a.v. de
Dianst negatief commentaar-artikel in "Het Vaderland" (17-10) an een
interview in "Het Binnenhof" (17-10) met de studanten van da LUB-redactia.
Er zijn over da Leidae kwestie vragen gesteld door de Kamerleden Van Wijk
(Eerste Kamer) en Wiebenga (Tweede Kamer), beiden PSP.
H.BVD heeft een brief aan alle rectorea gastuurd met verzoek on ean gespreko Hij wijst erop dat enige UniTersiteiten, o.m. Delft, Nijmegen en
Rotterdam, toen hen door da para ward gevraagd of de BVD bij hen inlichtingen krijgt, bijzonder nuchter habban gereageard.
2. Chinese Handel0
H.C doet mededeling van een eireulaira door da organiaatie van da Kantonfair aan handelsrelatiea verzondan, waarbij een vragenformulier ia gevoagd, dat zaer bijzondare voorwaardan, o.m» "huldebatuiging" aan voorzitter Mao, aan da deelnemere atelt. H.C zal doan vaststellen of dit
vragenformulier inderdaad door de organiaatie van da Kanton-fair ia uitgegeven.
19 oktobar 1967.
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OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 20 oktober 196?
FAanwezig: HyBVD - PH.
JAfwezig
[1.

Chinese handel (zie ook Aurora dd. 18-10-196?)
H.C deelt mede dat het "bijzondere vragenformulier" dat afkomstig zou zijn
van de Kanton-fair, voor zover kon worden vastgesteld een falsificatie is.
Relatie met Leidse universiteit (zie ook Aurora dd. 18-10-196?)
H.KEB leest een artikel van Igor Cornelissen in Vrij Nederland over de Leidse
kwestie voor.
H.E vertelt het e.e.a. over de vertrouwelijke gesprekken door E IX met onze
relaties aan enige universiteiten en hogescholen gevoerd. De notities hierover worden ter beschikking van H.BVD gesteld.
H.BVD doet een kort verslag van het gesprek dat werd gevoerd met prof.
en Mr.
op l8 oktober jl. Het verloop daarvan was bevredigend. Aan
het eind daarvan is het formele verzoek aan de secretaris van curatoren gedaan de informatieverstrekking voort te zetten. Verder moge verwezen worden
naar de notitie van KA/vD over dit onderhoud. H.BVD maakt melding van telefoongesprekken gevoerd met de heer
en de heer
, hoofdredacteur van het LUB. Laatstgenoemde zal vrijdag 2? oktober door H.BVD worden
ontvangen. KA/vD heeft t.b.v. H.BVD afspraken gemaakt met de rectoren van
acht universiteiten en hogescholen. Prof.
uit Delft zal nader laten
weten of hij een gesprek wenst, met Nijmegen en Groningen wordt over de vaststelling van een datum nog overleg gepleegd.
Even wordt gesproken over de functie van CFO, Mr.
, in verband met de
contacten in de universitaire wereld. H.E wijst erop dat hij meent dat het
hoofd van E IX aandacht dient te schenken aan de contacten die door E IX
worden onderhouden. H.BVD acht dit juist, maar vraagt wel dat dit wat de
universitaire wereld aangaat, in overleg met CFO geschiedt. Algemene beleidsvragen en -kwesties als de onderhavige zullen natuurlijk door H,BVD worden
opgevangen. H.BVD maakt nog melding van een aantal contacten met de pers:
de heren
(Haagse Post),
(Vrije Volk),
(VARAt.v.),
(VPRO-radio) die interviews e.d. wilden. Met een verwijzing naar
de belangstelling van de Kamercommissie, heeft H.BVD deze verzoeken afgewezen. H.BVD vond aanleiding ora de hoofdredacteur van Het Vaderland, Dr.
, te bellen naar aanleiding van diens commentaar. Hij heeft hem gezegd
dat dit onjuistheden bevatte en maakte de afspraak voor een gesprek, dat dan
niet in de publiciteit kan worden gebracht. Met de Minister en de SecretarisQeneraal had H.BVD op 18 oktober een kort gesprek over de Leidse kwestie.
Het leek noodzakelijk hen van enige informatie te voorzien omtrent het doel v
van de antecedentenonderzoeken en het gebruik daarbij van gegevens uit de
administratie van de universiteiten. Ten behoeve van de Kamercommissie, die
heden bijeenkomt, werd een korte notitie opgesteld.
Defensie Studie Centrum
Een aankondiging werd ontvangen voor de zgn. lange cursus die van 8 januari
t/m 23 februari 1968 zal worden gehouden. H.BVD verzoekt de afdelingshoofden
de namen van eventuele candidaten aan KA/vD te willen doorgeven*
MID
Kolonel
is benoemd tot brigade-generaal en krijgt een commando in
Assen. Tot zijn opvolger als Hoofd van de MID zal worden baoemd kolonel
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Qesprek met AKU
Dit gesprek heeft gisteren plaatsgevonden. DBI zal er een kort verslag
over opstellen. Het verloop van het gesprek was wat moeizaam.
De AKU gaat volledige fabrieksinstallaties in eommunistische landen
bouwen.
•Het een en ander werd verteld over de functie van de Dienst.
Er bestond geen bereidheid om AKU-personeel dat daarbij betrokken is te
debriefen. Dit past niet in het klimaat van het bedrijf. H.BVD hoopt dat
als zich iets bijzonders mocht voordoen, wij.daarvan melding zullen krijgen.

Volgende week zal de kolonel
een bezoek van enige dagen aan de
Dienst brengen. Hij zou iets over de
.-zaak komen vertellen. Het
bezoek zal voornamelijk worden opgevangen door de afdelingen TD en C.
7. Artillerie-inrichtingen
H.D ontving nededeling van Mr.
, dat de korpschefs van
politie in Noord-Holland alleen informaties willen verstrekken schriftelijk na daartoe gedane schriftelijke aanvraag. Dit bemoeilijkt het werk
van de personeelsafdeling die met een wervingscampagne bezig is. Na
enige discussie hierover wordt geen aanleiding gevonden om de betrokken
korpschefs te verzoeken anders te handelen. Een en ander is een uitvloeiael van onze verzoeken tot beperking en regulering.
8.

Dienstti.jden
1>H.BVD heeft geconstateerd dat vooral ten aanzien van het beeindigen van
de diensttijd het personeel zich grote vrijheid veroorlooft. Om 17*15 uur
begint men het gebouw reeds in grote drommen te verlaten. Ook met het
aanvangsuur neemt men het niet zo nauw. H.BVD verzoekt KA/VD aan H.PZ
te vragen terzake een circulaire uit te geven.

20-10-1967.
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AURORA

OCHTENDB3SPREKING op maandag 23 oktober 196?
Aanwezig: H.BVD - PH^SVD - tt<^- PJKlf - ^D - $*£- IUKEB - H.TD - .KA/vD
Afwezig :

Relatie met Ri.1ksuniversiteit Leiden (zie ook Aurora dd. 20-10-196?)
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Naar aanleiding van de open brief die door de LUB-redactie aan de Kamercommissie
is gezonden (volgens persberichten), overweegt H.BVD de afspraak voor het gesprek
met de heer
, hoofdredacteur LUB, a.s. vrijdag af te zeggen. H.E deelt het
e.e.a. mede over vertrouwelijke gesprekken door E IX gevoerd met relaties bij de
TH Eindhoven en Delft.
Dinsdag 2k oktober vindteen gesprek met de Kamercommissie plaats. De Commissie
stelde naar aanleiding van een schriftelijk door de Minister ter beschikking gestelde informatie enige nadere vragen waarvan H.BVD voorlezing doet. In verband
met deze vragen heeft H.BVD medewerking van H.B, H.C en H.E verzocht.
PH.C wijst erop, dat een aantal verzoeken om inlichtingen bij de Leidse universiteit geschied zijn t.b.v. de BID.
H.BVD vond de reacties van het radio-forum (VARA) gisterenavond ten aanzien van
de Dienst niet zo negatief als bij vroegere incidenten. H.BVD houdt in gedachte
t.z.t. eens contact te zoeken met de voorzitter, de heer
, journalist
NRC.
H.KEB beluisterde in een interview van
, hoofdredacteur Friese
Koerier, over andere zaken, toen de Leidse kwestie ter sprake kwam van betrokkene
een zeer negatieve reactie ten aanzien van de BVD.
H.BVD had telefonisch contact met de hoofdredacteur van het Vrije Volk, de heer
. Hij maakte een afspraak voor een gesprek op 26 oktober. De heer
decide mede dat hij het voornemen heeft H.BVD t.z.t. voor een gesprek
met de hoofdredacteuren uit te nodigen.
H.BVD had ook nog een kort telefonisch contact met Mr.Van Mierlo, Dit naar aanleiding van diens opmerking tijdens het afscheid van H.BVD in De Lairesse-zaal
dat de BVD meer aan publiciteit moet doen. Mr.Van Mierlo stelde zich wat terughoudend op.
PH.C vestigt er de aandacht op dat wij met degene die het voorwerp was van het
onderzoek op 23 augustus 196?, de heer
, ook nog een bijzondere relatie
onderhielden.

I/
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OCHTEMDBESPREKINQ op woensdag 25 oktober

1967.

Aanwezigs H.HVtf (gedeeltelijk) - PH^JBVD - H^B - ^tf' -

- H.TD - KA/TD

Afwezig : —-

1. Kwastie PniTersiteit Leiden
De bijeenkoast van de Kamercomaissie op 2*h-10 was rrijwel uitsluitend aan
deze zaak gewijd. H.BVD geeft hierran een suaaier Terslag. De bespreking
is uitgeaond la e«n aededeling aan. de Kaaer, die taTens aan de pers ward
Terstrekt an waarran o.a. da Volkskrant van hedenaorgen a en niet gaheal
juiste waargave gaf. Oe Minister rond aanleiding in orerweging te neaan hat
Terkrijgen ran gagevene bij de administraties van de hogeseholen in de toekomat aan de personeelsdiensten ran de Minis teries toe te rertrouwene De
Dienst kan dan bij het instellen ran reiligheidsonderzoaken Tan deze gegerens
gebr\iik oaken. Ret ligt niet in de bedoeling. de Dienst van in forma ties bij
de unirersiteiten uit te sluiten. De gesprakken hierorer met de rectores
worden yoortgezat. Vooral Drs. Den Uyl en Mr* Van Mierlo stelden zich kritisch op, laatstgenoefflde eohter toeh zeker eonstruetief. Hij was de maning
toegedaan dat het onjuist is dat de BVD wordt opgescheept met varantwoordelijkheden die in feite tot de competentie ran de personeelsdiensten Tan de
Minis teries behoren. Bij Drs. Den Uyl leeft nog steeds de gedachte dat de
BVD de anteoedentenonderzoeken op een excessieva wijza Terrieht.
Zen moeilijkheid bij de discussie was dat men zich zo rargaand met de details
ging bezig houden, dat soas op Tragen niet direct kon worden geantwoord*
Mr. Toxopeus en Mr. Biesheuvel brachten mear geroel op Toor de positie Tan
de dienst. Na een uitToerige discussie die in de aTonduren Tan 22000 tot
23*30 uur werd Toortgezet, kwam de aededeling tot stand. Een daarin opganomen passage OTer de contacten Tan de Dianst, waarbij de contra-spionagetaak werd betrokken* met de uniTersiteiten kwam op aandrang Tan Drs. Den Ujl
te TerTallen.
H.E Traagt of het gesprek mat de Commissia aanleiding is tot het bapalan
Tan een andere lijn Toor £ IX t.a.T. de administraties Tan uniTersiteiten en
hogescholen* H.BVD Traagt H.E in elk Toorkomend garal dat een dergelijk
contact gewenst lijkt, met KA/TD hieroTer ovarlag te plegeno Pas na de gesprekken met de uniTersiteitsbesturen kan worden bepaald hoe wij ons in de
toekomst moat en opstallen.
2. Bezoek aan Katholieke Hogeschool Tilbury
H.BVD Tertelt het e.e.a. OTer dit bezoek, dat hij samen met KA/TD bracht.
Verwezen moge worden naar de door KA/TD hieroTer gemaakte no title, die aaa
de afdelingshoofden ter kennisneaing werd toagezondeno
3« Qeaprak met Minister-President de Jona;
H.BVD Terlaat de Tergadering i.T.m. een gesprek aet de Minister-President,
dAt hij in aanwecigheid Tan onze Minister zal hebben. Hij weet nog niet
precies welke pun tan daarbij aan de orde zullen koaen.
k, Bezoek
_
H.KEB deelt aede dat het bezoek Tan kolonel
in eerste instantie een
Triendachapsbezoek is. Kolonel
heeft een rapport OTer de
-zaak
meagabracht. De afdeling E tracht hierTan een redelijke Tertaling te oaken*
Deze kan dan dienen Toor het gesprek dat de afdeling C morgen met kolonel
heeft.
26 oktober 196?o

AURORA

OCHTENDBSSPRSKINQ op TrijdaA 2? oktober 1967.
Aanwezig: P^BVD - H.^- H.JJ'- |MM&- fly?- H.K|3^ H.TD - KA/TD
Afwezig : H-BAHf" / /
/$,~*\/
^^^^

t j

\. Relaties met universiteiten

KA/TD doet een kort Terslag Tan het gesprek dat H.BVD en hij gisteren
hadden met Prof.
, rector magnificus Tan de UniTersiteit
Tan Amsterdam, waarbij aanwezig waren Prof*
( pro-rector en
de secretaris Van het presidium, de heer
• Verwezen moge worden
naar het Terslag Tan KA/TD dat aan de afdelingshoofdea werd toegezonden«
2.

In het gesprek dat PH.BVD en H.C giaterenaTond met kolonel
Toerdea
bleek dat deze de Franse taal redelijk beheerst. Daardoor was op een wat
gemakkelijker wijze een gedachtenwisseling mogelijk. PH.BVD heeft afgetaat in hoeTerre het mogelijk zou zijn tot een uitwisseling Tan gegeTens
te komen.
blijkt een goede informatiepositie te bezitten t.a.T*
de Italiaanse C.P. en t.a.T* de methodiek Tan werken Tan de Russische
diensten«

2? oktober 196?.

AURORA

OCHTENDBESPRJSKINQ op aaandag 30 oktober 1967.
Aanwezig: H^SVD -- PH.>ro
PH.BVD -- B^BJK- HyS^- B^ET - H^BT- H.pffl - H.TD - KA/TD
Afwezig : —

2.

H.KEB heeft een rerzoek ontTangen roor een gesprek aan de hand ran een
Tragenlijst oTer de wijze vaarop wij onze interne Teiligheid Terzekeren.'
H.BVD heeft er geen bezwaar tegen dat wij
in algeaene zin informeren; er dient niet in details te worden getreden.
3» Bezoek
Het beeoek Tan
ontTangst door
geschonken aan
ca. 13.30 uur.

de
de
de
's

beer
op 2-11 is als rolgt geregeld: 10.00 uur
Dianatleiding, waarbij door PH.BVD aandacht zal worden
B-aspecten, daarna gesprekken »et de afdeling C tot
Avonds is er een oatTangot ten huize Tan H.BVD.

4. Afsoheid heer
H.BVD deelt nede dat deze per 1-12-196? wordt gepensioneerd. H.BVD geeft
een ontvangot bij hem thuis om afacheid te nemen Tan de heer
op
29-11 te 18.30 uur en Terzoekt de afdelingshoofden een opgaTe Tan uit de
Dienst uit te nodigen peraonen.
5. Qesprek met Minister-President op 25-10-*67
In aanwezigheid Tan Mr. Beernink had H.BVD een gesprek set de MinisterPresident. Er kwamen twee hoofdpunten aan de orde:
a. de Minister-President zag lieTer niet dat H.BVD perseoguranique's
~ uitgaf. De Terklaring waarom H.BVD dit in de Leidse kwestie had gedaan
(afwezigheid Tan Minister en Seoretaris-Qeneraal) werd OTerigens wel
aanTaard. H.BVD heeft de iudruk dat anderen de aandacht Tan de Minister'
President hierop hebben geTestigd;
b_. de Miniater-President sprak zijn ongerustheid uit n.a.T. de Jongs te
~" publiciteit oTer de Engelse geTallen Philby, Blake, Burgess en MacLean
over de bedreiging Tan de zijde Tan de cooaunistische inlichtingendiensten. Hij Terzoeht H.BVD mot nadruk terzake een grote krachtsinspanning te ontwikkelen. Hij hoopte dat dit resultaten zou opleTeren.
- 2-
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6. Bilderbers/D.S.C.
H.BVD woonde een aantal lezingen tijdens de jaarlijkse conferentie Tan
het D.S.C. bij. HiJ had «en geaprek met de parlenentair redacteur Vrij
Nederland, de beer
, met wie hij OTer het image-probleem ran de
Dienat sprak. Wat deze kweatie aanging gaf de hear
hem in OTerweging eena met Minister Den Toom te spreken, aangezien de relatie Chefa
ran Staven tot Minister van Defensie wel Tergelijkbaar ia met die van
H.BVD tot de Minister.
7* Beapreking over de Koninklijke Marechauaaee
H.BVD en PH.S namen deel aan de roortsetting ran het interdepartementale
OTerleg op 27 oktober j.l..
Aangezien het mogelijk was een zekere eompromia-OTereenkomat tuaaen de
betrokken partijen te bereiken, rond H.BVD geen aanleiding sieh aterk
te maken betreffende het niet naar de douane doen overgaan Tan de treinpoatea Nijmegen en Nieuweachana, hetgeen hem door de afdeling C waa
rercooht*
8. Kamercommisaie
H.BVD deelt mede dat het concept van de griffier Mr.
voor het
Teralag ran de Commiaaie aan de Kamer uit te brengen, zaterdagmiddag
j.l. werd ontrangen. Hierorer rond giateren een geaprek plaata Tan H.BVD,
PH.BVD en KA/vD. H.BVD Tertelt het e.e.a. oTer de inhoud Tan het Teralag
en omtrent het Tooratel tot commentaar dat aan de Minister wordt gedaan.
VanaTond eal hieroTer met de Commissie worden gesproken.
9» Rapport-Van Herwaarden
H.BVD maakt melding Tan de ontTangst Tan een nota Tan Mr.
Tan
Orerheidaperaoneelacaken, die een beachouwing geeft OTer de juridische
aituatie i.T.m. de op te atellen a.m.r.b.. Dece nota, die aan de Minister ia gericht, wordt ona ter medeparaaf aangeboden. H.BVD Terzoekt
KA/TD de nota aan H.D en KJA terhand te atellen TOor commentaar*
10* Relatie UniTeraiteitenH.BVD had in aanwezigheid Tan KA/TD Trijdag 2? oktober een gesprek met
Prof.
, rector magnificua en Mr. .
, seeretaris Tan
curatoren, Tan de Economiache Hogesohool te Rotterdam.
Verwezen moge vorden naar het Teralag Tan KA/TD dat aan de afdelingahoofden werd toegezonden.
H.K Traagt of het geaprek Tan de reotores magnifici op zaterdag 21-10
heeft plaatageTonden. H.BVD beTeetigt dit. Prof.
, die toezegde
ona in te lichten omtrent het punt BVD dat zou vorden beaproken, ia deze
belofte niet nagekomeno In het met de rector magnificua in Tilburg geToerde geaprek werd de indruk Terkregen dat Prof.
zich gematigd OTer de kweatie heeft uitgelaten.
31 oktober 1967.

AURORA

OCHTENDBESPRSKINQ op woensdag 1 noTember 196?
Aanwezig: JJ^BVD - PH^BVl) - Br - Ex^ - H,*1J - HxE^- H^JHB - H.TD - KA/fD
Afwecig : ----'
-^

1.

Circulaire OTer personele beveiliging
Naar aanlelding ran deze eirculaire deelt H.E mede dat de sectie BO wel bijzonder druk bezet is, zodat men roorlopig niet aaa de taak die daarin aan BO wordt
toebedeeld, zal toekouen. H.BVD atemt met H.E in dat net geea sin heeft SO in
casu te laten optreden ten behoeve van bepaalde secties Tan bijvoorbeeld de afdeling C en dat ook de afd. E dit zelf kan verzorgen.

km

Relaties met uniTersiteiten
H.BVD rertelt het eea en ander over het gesprek dat hij samen met KA/VD had met
prof.
, V.U. Amsterdam. Verwezen wordt naar de notitie hierorer
Tan KA/TD.

5»

Bijzondere fondaen
H.BVD had 31 oktober een gesprek met de heren
en
. In het bijzonder Toor eerstgenoemde, die de controlefunctie van de heer
ten aanzien Tan
de bijzondere fondsen zal overnemen, gaf hij een uiteenzetting over de werkzaamheden Tan de Dienst. Het ligt in de bedoeling dat de heer
binnenkort
hier en daar in de Dienst eena komt kijken.

(~~
/'
"
6.

Bijeenkomat Kamereommissie dd. 30 oktober
H.BVD doet een summier verslag Tan de bijeenkomst met de Kamereommissie waarin
het door Mr.
opgestelde concept Toor een Terslag Tan de commissie aan de
Kamer werd besprokem. KA/TD heeft gezorgd dat de Minister, met wie maandagmiddag
werd geaproken, een commentaar-nota ter beschikking stond. Aan de leden Tan de
commisaie werd des avonds een extract daarvan ter hand gesteld. Ondanks de wat
moeilijke sfeer in de Tergadering, Toornamelijk Teroorzaakt door het nogal critische optreden Tan Drs. Den Uyl, meant H.BVD dat wij met het Terslag aan de commissie er niet slecht uitkomen. Aan het merendeel Tan omze opmerkingen werd ook tern
aanzien Tan punten waar geen bezwaar uit Teiligheidsoogpuut of het belang Tan de
Staat Icon worden gemaakt, geTolg gegeTen. Nog even komt ter sprake dat gelukkig
de Termelding Tan gedetailleerde cijfers omtrent naslagen e.d. kon worden voorkomen. H.BVD Traagt H.D zo mogelijk Tast te 8tellen in hoeveel gevallen een
ten aanzien Tan een C-functie Terrichte naslag een melding omtrent wat in de
kartotheek aanwezig was, aan de aanTragende instantie met zich heeft gebracht*

1-11.1967.
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OCHTENDBESPREKING op vrijdag 3 november 1967.
Aanwezig: H^JMTO - PH.JNTO - HjB - H.C - VL<6 - arff"^""^
-X"
S
*
s
•
Afwezig t
/

~- H.TD - HK - KD

1.

Qenootachap van hoofdredacteuren
H.BVD deelt mede «en gesprek te hebben gehad met de heer
(Vrije
Volk) en de uitnodiging te hebben aanvaard op 8 november a. a. ter gelegenheid van een lunch Tan het Nederlands Genootschap van hoofdredacteuren als
inleiding tot een diacuasie een causerie van pirn, een uur te houden over de
BVD. HK zal B.BVD vergezellen.
H.BVD vraagt on (apoedige) auggeatiea uit de Aurora-kring in het bij Bonder
van H.B (definitie extremiame, PSP)-en van H.C (drie aprekende apionagegevallen) . Bi^ de diacuasie worden vragen verwacht over het antecedentenonderzoek en over de achtergrond van onze belangatelling voor jouraaliaten.

2.

Philipa
De heer
van Philipa ia op bezoek geweeat en heeft met C en D geaproken. H.E zou het op prija hebben gesteld indien ftij ook net de heer
(•ogelijke opvolger van
) kennia had kunnen maken ter introductie
van £ IX.
.
H.BVD zegt toe bij voorkomende gevallen in de toekomst daarmee rekening te
zullen houden.
*

•

Buitenlandae Zaken
•
• '
H.BVD had een gesprek met
. De rapportage van de Dienat (China en
Vietnam-deBonatratiea) worit zeer gevaardeerd.

(Benelux-desk) arriveert op 7 november'a.a. voor een bezoek van een
week aan Nederland. Komt voor de Ambassade, maar atelt een gesprek met onze
«afdelingachefa op prija./PH.BVD sMl/9 november met
lunchen.
H.BVD en HX verlaten de bijeenkomat^
5.

Relatiea met univeraiteiten
H.B doet enige mededelingen over zijn bezoek aan London. De Britae dlenaten
hebben vrijwel dezelfde moeilijkheden met de univeraiteiten ala wij. In
Amefika de FBI idem dito.

6.

Kamereommiaaie (punt 6 Aurora van 1-11-1967)
•""""""""*"""""^
(• ' -.
_\f*».iu y«4>«.<A Qvfeo^L/
H.D deelt mede dat van de
naalaglixftblj Acil^^o^ voorkomt,
. Van de naalagen voor emigranten- en'bezoekeraviaa komt I6y£ voor
en 1/3$ daarvan wordt ongunstig doorgegeven. Van de 36.000 naalagen voor
C-functiea per jaar wordt 15< (pirn. **00) ala ongunstig doorgegeven.
(HK werd reeds ingelicht).
^
Defector
H.C deelt mede wat hij van
vernam over het nog in voile gang zijnde
onderzoek in de Bondarepubliek.

7.

8.
H.KEB kpndigt bezoek aan van de heer
13 •& I1* november a.a.

op

- 2-

- 2-

H.E bezocht
10.

. Totale sterkte

-volgploeg thane alechts acht man*

Afdelingg-expose
Stond wel op het progranma voor heden, maar wordt mede- in verband met d«
afwezigheid van H.BVD Terschoven naar Aurora van maandag a.B..

3-11-1967.

AURORA

OCHTSNDBiSSPRBKINQ op aaandag 6 noTeabar 1967*
Aaawazig: PH^JHrtf'- HJf - H^"- RSD -tt**f- H.K2B"- H.TD - KD
Afwezig : IU8VD - H.K ^

1. Afdallnga-aKpoeea
PH.BVD dealt aede dat H.BVD •aarechijnlljk ook a.a. voenadag aiet aaa AURORA
zal deelneaea* Hij atelt daaroa roor op daze bljeenkoaat - aa da gebruikelijka
rondTraag • ta atarten aet de expoaia, te beginnen aet de afdeling B.
H.B geeft eea orerzicht Tan de operatlere werkzaaaaedea ran B. Op da rolgende
bljaeakoaat koat da afdaliag C aaa da beurt.
2« Carrectiea ATOOHA-Teralag ran 3 aoreabar 196?,
pt. 'ft Laatste zia te wijzlgan la: H.BVD aa PH.BVD zullen 9 noveaber aet
en
lunchen.
pt. 6: Berate zin koat te luiden: H.D daelt aada dat van da naalagaa Tan da
gehela Dieaat bij ACD/K 30S< voorkoat.

6 norember 196?«

r

OCHTSND3ESPREKING op woensdag 8 november 196?
Aanwezig: 3,^801) - PH^tfC* - H.B - Hy» - Krt - Ktt - H>*EB - H. TD - HK
Afwezig :

heeft one laten weten dat
in Hoskou een controlefunctie vervulde ten aanzien van KGB-operaties gericht op Nederlanders. In dit kader
werd ons gevraagd of wij een zekere
van Het Parool kennen. H.BVD
meent dat er geen bezwaar tegen bestaat
~ te informeren; zelfe kan worden overwogen over het felt van de KGB-belangstelling voor de heer
met betrokkene zelf te spreken.
H.C zal deze aangelegenheid behandelen.
Bijeenkomst Kamercommissie dd. 7 -11-196?
H.BVD doet een kort verslag van het in de bijeenkorast behandelde.
Aan de orde kwam:
a.

de telefoongeheimwet i.v.m. een vraag van de heer Van Mierlo, waarom
de rechter niet werd ingeschakeld. De Minister antwoordde aan de hand
van de hem ter beschikking gestelde notitie. De Kamercoramissie voelde
met uitzondering van de heer Den Uyl niet voor de inschakeling van een
buiten-parlementaire instantie.

b.

wetsontwerp afluisteren. De Minister deed mededeling van de daarin voorziene procedure in verband met de veiligheid van de Staat, t.w. het
verstrekken aan H.BVD van een generieke machtiging. De commisaie nam
hiervan kennis, zonder hierover verder uitspraak te doen. Met uitzondering van de heer Van Mierlo, die hierover nog wilde nadenken, deden de
commissieleden op verzoek van de Minister de uitspraak dat de BVD het
middel afluisteren van gesprekken niet mag worden onthouden.
verslag van de Kamercommissie aan de Kamer. Door de Minister werd raedegedeeld dat een voetnoot in het verslag betreffende het toepassen van
de verjaringsregeling voor A-functies niet juist is. Deze liet men
hierop vallen. HK heeft Mr.
gewezen op een aantal oneffenheden in
het verslag, die door deze zullen worden gecorrigeerd.

c.

In verband met de bijeenkomst verzoekt H.BVD de afdelingshoofden het volgende te verrichten:
afd. D.

afd. C.

afd. B.

Bij Sociale Zaken en Buitenlandse Zakea aan te dringen op een
achriftelijke verklaring van hun standpunt inzake de kwestie van
het verstrekken door de BVD van gegevens in verband met visaverleningen door buitenlandse instanties. H.D zegt dat dit reeds
is geschied.
Na te gaan of het mogelijk is binnen afzienbare tijd een situatie
tekening te maken, een soort balans, hoe wij er voor staan op het
terrein van de spionage. PH.BVD deelt mede dat een soortgelijk
verzoek reeds aan de afdeling is gedaan.
Zo mogelijk in de toekomst meer te rapporteren omtrent spionagezaken, eventueel ook de in het buitenland spelende.
H.BVD heeft geconstateerd dat een dergelijke informatie, o.m.
voor de Minister en ook voor de Kamercommissie waardevol zou zijn
Een notitie over het begrip extremisme te maken, die eventueel
aan de Kamercommissie kan worden overgelegd, zo mogelijk met voor
beelden ter illustratie van de daaruit voortvloeiende beleidslijn. H.BVD acht het niet wenselijk de notitie van de afd. B die
hierover bestaat, aan de Kamercommissie voor te leggen.
- 2-
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Over de bij deze punten aan de orde komende vraag of de functie van het
maandoverzicht niet opnieuw dient te worden bezien, wordt geen uitspraak
gedaan. H.BVD wil gaarne t.z.t. hierover een discussie houden.
3.

AfBcheid eind 196?
H.BVD deelt mede dat ca. 17 medewerkers medio december de Dienst verlaten.
(een pensioen, de rest flo)*
Bij hem is de gedachte opgekomen of het niet mogelijk zou zijn voor hen een
collectief afscheid te organiseren. Uit de vergadering komt naar voren dat
mogelijk beter een afscheid in kleiner verband, bijvoorbeeld met H.BVD,
afdelings- en onderafdelingshoofden kan worden belegd, waarna eventueel nog
een afscheid in afdelings- of sectieverband kan plaatsvinden. Terzake wordt
nog geen beslissing genomen. H.BVD zal op de kwestie terugkomen*

8-11-1967.

AURORA

OCHTENDBESPRfiKINQ op vrijdag 10 novenber 196?*
Aanwezig: PJtfliVD - H.JK - RxC. - H^T-yj^. - H.KEB* - H.TD - HK
Afwezig : H.BJIB- ' '
1.

i

gniversiteit van Amsterdam.
Tar sprake komen de berichten in De Volkskrant en net Algemeen Dagblad
van hedenmorgen, over de mededelingen die prof*
i( de rector*
magnificus van de universiteit gisterenavond heeft gedaan in de ASVA ledenraadsvergadering te Amsterdam. De persberichten zijn niet geheel en
al met elkaar in overeenstemming. Overwogen wordt of bet geen aanbeveling
verdient te trachten de juiste tekst van de mededelingen van prof.
ter beschikking te krijgen, dit in hot bijzonder in verband
met het vermelde in het Algemeen Dagblad, dat de betrokkenen over wie de
BVD in de laatste jaren inlichtingen heeft gekregen, vanwege de universiteit op de hoogte zullen worden gesteld. Verder komt de vraag op hoe
de mededelingen van prof.
zich verhouden tot de afspraak
door H.BVD op 26.10.196? gemaakt.

2.

Bijeenkomst hoofdredacteuren.
HK vertelt het een en ander over deze bijeenkomst dd. 8.11.1967* Zijn
indruk was dat de inleiding door H.BVD gehouden, een positieve working
heeft. Verder maakt hij melding van het wat aparte optreden van de heer
, hoofdredacteur van de Friese Koerier.
HK maakt over de bijeenkomat een kort verslag.

3.

Verslag Kamercommissie.
In de interne bijeenkomst van de Commissie is dd. 9*11*1967 het verslag
vastgesteld. De op wens van de Commissie nog aan te brengen wijzigingen
werden door Mr.
met HK besproken. Deze waren niet van essentiele
aard. HK heeft er nog wel enige kleine verbeteringen in aangebracht.

10.11.1967*

AURORA
BSSSSS

OCHTiSNDBE3PRSKING op maandag 1$ november 196?.
Aanwezig: H,£VD - PH.BVD - E^f- H.Ox-. E^BT - HyE^- H.TD - H.KEB - HK
Afw»7.-iir •
/
>r
r
S
Afwezig
: ^1
•*1. Inlichtingenactiviteit door Qemeentepolitie Amsterdam
H.B is ter ore gekomen dat vanwege het tweede bureau van Qemeentepolitie in
Amsterdam een activiteit is gepleegd om inlichtingen te krijgen uit de SJ.
Het resultaat daarvan was dat men na korte tijd ontdekt werd.
H.BVD vraagt hierover spoedig een rapport te mogen krijgen. Hij kan dan uitvoering geven aan zijn eerder gemaakte voornemen eena een gesprek te hebben
met de"''Commi8saris van Qemeentepolitie
, mede ter bespreking van de relatie tussen BOA en de ID van de Qemeentepolitie. Men acht het waarschijnlijk
dat de aetiviteit van het tweede bureau een uitvloeisel is van de aanbevelingen van de Commissie Enschede (o.a. de politie dient een inzicht te hebben
in de stromingen die in een gemeente aan de dag tredenK
2. Universiteit Amsterdam (zie AURORA d.d. 10-11-«67)
N.a.v. mededelingen van Prof.
op de ASVA-vergadering heeft H.E
laten nagaan ten aanzien van welk soort gevallen bij de universiteit door E IK
inlichtingen werden ingewonnen. H.BVD is van mening, dat gezien ook de persoon van de rector-magnificus, de persberichten omtrent diens verhaal in de
ASVA-vergadering voorlopig maar voor kennisgeving moeten worden aangenomene
Wanneer zich een bepaald geval voordoet dat aanleiding kan zijn tot een gesprek met de rector-magnificus, kan nader bij deze worden gelnformeerd wat
hij precies gezegd heeft (o.m. over het vermelde in de persberichten dat hij
betrokkenen naar wie de BVD de laatate jaren heeft geXnformeerd daaromtrent
mededeling zou doen)*
'•>'
3,» Veralag Kamercommissie
Ter sprake komen de reacties in de pers. Opgevallen is dat de Volkskrant^en
De Telegraaf van het rapport geen melding hebben gemaakt. Kennelijk is
het ongunstige tijdstip (vrijdagavond laat) waarop het rapport is vrijgegeven
van invloed geweest.
k. Contact met hoofdredacteuren
H.BVD doet mededeling van de nadere reactie van de heer
, hoofdredacteur van de Friese Koerier, die HK mededeelde niet te zullen overgaan tot
publicatie van de politiemensen in het verspreidingsgebied van zijn courant
die met de BVD contact hebben en van de twee medewerkera van de BVD die waren
opgemerkt.
5. Samenwerking Benelux-veiligheidsdiensten
H.BVD vertelt het e.e.a. over de 9-11-1967 in Luxemburg gehouden bijeenkomst.
Ter sprake kwam o0m. het veiligheidswerk bij de EEC, de opvolging van de heer
:, het fichier commun i.v.m0 visaverlening aan groepen toeristen,
de controle op zendamateurs en op houders van vliegbrevetten.

Tenslotte
deelt H.BVD mede dat Mr. J.S. Sinninghe Damst5 in Luxemburg de versierselen
in ontvangst nam behorende bij de onderscheiding van Commandeur in de orde
van de Eikenkroon en dat hijzelf tot officier in deze orde werd benoemd.

6.
H.KEB maakt melding van een door de DST uitgegeven brochure genaamd Contreespionage e'l&'ment de la defense.
7. NATO
H.KEB deelt mede dat het zgn. dStente-stuk voorzien van de toevoegingen vanwege het Special Committee aan de Nato Council is toegezonden.

AURORA

OCHTEKDBESPRfiKINQ op woensdag 15 novamber 196?
/
/
S
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KJ6 - TUS - H^- H>E - H.TD - H.KZB - HK
Afwezig :

'

'

/

1. Strijd tussen de inlichtingendieneten
H.B maakt melding van enige interesaante publieaties aan Oostelijke zijde
waarin onthullingen worden gedaant Liturnaja Qazeta over een Amerikaanse
defector John Smith, die met eodezaken te maken had en Rude Pravo orer de
Sowjet defector Range, waarbij een voorstelling van zaken gegeven wordt
dat deze t.b.v. de Amerikanen was ingedrongen in het Duitse Ninisterie ran
Buitenlandse Zaken*
Naar aanleiding hierran maakt H.BVD de opnerking dat hij gaarne t.z.to
wanneer de herziene organisatie ran de afdeling C dit toeetaat in samenwerking met de afdeling B een beachouwing orer de atrijd ran inlichtingendiensten zou zien opgesteld. H.KEB wil
bij gelegenheid eens rragen
of zij orer deze zaak lets op papier ter beachikking hebben* H.BVD heeft
daar geen bezwaar tegen* Hij rreeat echter dat door de sterk gecoacentreerde aandacht ran
op Azie een afgerond overzicht over deze
kwestie niet ter beschikking zal ataan. Hij brengt hierbij ter sprake het
interessante rapport ran de afdeling B orer de Pax-beweging in Polen*
H.BVD orerweegt in hoererre het mogelijk is dit rapport of een of andere
wijze in de publiciteit t* brengen,
2.

3. Openbare rergadering Commissie Binnenlandse Zaken
H.BVD deelt mede dat het punt BVD op de agenda Tan de 15-11 te houden openbare commissierergadering is afgevoerd. Naar rerwachting zal de BVD pas
in een januari 1968 te houden bijeenkomst ran de commissie aan de orde
komen.
k. Oesprek met de Secretaria-Qeneraal Tan Juetitie
Met Mr. Mulder is H.BVD in zijn gesprek d.d. 1*f-11 orereengekomen dat in de
toekomst op de P.Q.-vergadering als regel geen zaken meer worden medegedeeld die de P.O.'s door de schriftelijke rapportage van de Dienst al beken
zijn. Op de vergadering van 23-11 zal H.BVD iets mededelen over de B-berichten inzake syndicalistische studenten en de Vietnam-acties i.T.ou
de bemoeienis' daarmede Tan Russische zijde op de achtergrond. Verder heeft
- 2-

- 2-

H.BVD Mr. Mulder geXnformeerd omtrent hot besprokene in de vergadering met
de Kamercommisaie d,d. 7-11 orer de kweatie van afluisteren en de aanwijzingen t.b.r. de Yeiligheid van. de Staat. Het betrekkelijke ontwerp afluiateren zal nu binnen korte tijd naar de Kamer gaano
Met H.BVD was Mr. Mulder ran mening dat zo spoedig mogelijk gevolg moot
worden gegeyen aan de aanbevelingen yan de Commisaie Van Herwaarden. Justitle staat hier volledig achter.
5« Relatie met uniyersiteiten
Nu de Leidse kwestie achter de rug is en de gesprekken met de reetores,
behoudens met die van Enschede en Qroningen, hebben plaatsgeyonden, wil
H.BVD in een samenkomst met het yoltallige personeel van E IX lets over
deze zaak yertellen*
6. Bezoek
H.BVD deelt mede dat op 15-11 de heer
t hoofd yan de Amerikaanae
veiligheidsdienst, deel uitmakende yan de FBI, op besoek komt. Hij zal deze
samen met PH.BVD en H.KEB ontyangen* Afdelingshoofden die met de heer
willen kennismaken worden yerzocht hieryan mededeling te doen.
7o Bespreking met Seoretaris-Qeneraal Binnenlandse Zaken
H.BVD deelt mede dat nu de met de Minister en de Seeretaris-Oeneraal geplande bespreking op 15-11 i.T.nu een openbare commissieyergadering niet
doorgaat, hij een afspraak heeft gemaakt yoor een gesprek met de Secretaris-Qeneraal op 22-11. Afdelingshoofden die punten yoor deze bespreking
hebben, yerzoekt hij hieryan mededeling te doen*

16 november 19&7*

OCJT3'jf!D3J3PS.-:IKI!-;G op vri.ldaft 17 november
*
AanweaiES H.XD - PIU/SVI) - KS^'- ftX - I^X- E^E - HjJfcfiB - H..TD - HK

Afwezig

1.

Gesprek met de Minister
H.BVD had gisteren een kort gesprek met Minister Beernink. Daarbij kwam ook
even ter sprake de reis die Mr.Beernink enige jaren terug naar de Sov/jet-Unie
heeft gemaakt, in het kader van een bezoek van een aantal leden uit het Parlement, leden van de Internationale Parlementaire Dnie. Vooral ook om de
Minister wat meer achtergrondkennis te verschaffen, heeft H.BVD de afspraak
gemaakt de Minister vaker te zullen opzoeken.

<~
~

2.

P«G. -vergadering
In verband met de PG-vergadering op ZJ> november verzoekt H.BVD aan H.C om
hem een korte notitie ter beschikking te stellen in verband met de informaties die Mr.Kolkert onlangs werden gegeven over een bij de afdeling C lopende
zaak in de hoek van CSO. Voorts verzoekt hij H.B om niet verder door te gaan
met de tot nu toe gevolgde praktijk om de SG van Justitie en de DG van
Politic en mej.
de rapporten toe te zenden die de PC's in de periode
sinds de vorige vergadering hebben ontvangen.

J>.

Expose afdeling C
H.C geeft het gevraagde afdelingsexpose en behandelt zaken betrekking hebbende
op Poolse activiteiten.

17-11-1967

AURORA

OCHTENDBSSPHSKINQ op maandag 20 november 196?«
Aanwezig: H^8Vb - PHx^VD - IU8< H^ - *.&- PH^ - H.TD - H
Afwezig

Nato Security Directorate
(VS) en
H.D dealt raede dat de heren
bij het Directorate zijn begonnen.
2.

- H.K

(Bngeland) hun werkzaamhedeb

- Afcent
U.C heeft van de heer
(
) terloops vernomen dat men het daar
vreemd vond niet op de hoogte te zijn van de relatie tussen de Dienst en
de heer
Tan Afcent* De heer
zou het voornemen hebben hierover
bij gelegenheid met H.BVD te spreken. PH.BVD neent dat e.e.a. verband kan
houden met de coordinatietaak van
t.a.v. activiteiten Tan militairen
wanneer die op CIA-terrein komen. Hij herinnert hierbij aan de kwestie Tan
de contacten indertijd met Amerikaanse luchtmachtinstanties op Soesterberg.
Maandoverzicht
^
Naar aanleiding van een opmerking Tan PH.BVD dat hij het eerste hoofdstuk
van het jongste Maandoverzicht bijzonder goed vond zegt H.BVD de indruk te
hebben dat dit qua aantal bladzijden toch wear te groot wordt. Even komt
ter sprake de incongruentie tussen het veclal belangwekkende eerste hoofdstuk en de andere hoofdstukken die Binder interessante informatie verschaffen. In herinnering wordt gebracht dat het Maandoverzicht oorspronkelijk
bedoeld is als een informatie-stuk voor de Politieverbindingen en dat het
tegenwoordig ook als informatiebron voor autoriteiten op andere niveaus
(Ministers, P.O.'a, Kamerconuaissie) wordt gehanteerd>
Kamerovertredingen
H.BVD wijst op de toenarae van het aantal oTertredingen in het laatste overzicht. Hij hoopt dat dit grotendeels veroorzaakt is door de reorganisatie
van de afdeling C.
Studie- en gespreksgroepen
: ontvangen
en
H.BVD heeft een notitie van de heren
waarin dezen om medewerking vragen bij het opzetten van studie- en gespreksgroepen onder de categoric Jongeren (veiligheids-, onderzoekings- en contactambtenaren beneden de 40 jaar). Het plan bestaat om daarin een aantal voor
de Dienst belangrijke onderwerpen in studie te nemen9 H.BVD en PH.BVD hadden
hierover vrijdag j.l. een gesprek met de heren
en
. H.BVD heeft
daarin medewerking toegezegd. Qewezen werd op het feit dat in de practische
uitvoering zal moeten blijken of e.e.a. verwezenlijkt kan worden. De aandacht is erop gevestigd dat het niet de bedoeling is dat de vorming van een
aparte groep in de hand wordt gewerkt of dat e.e.a. afbreuk zou doen aan de
security of de disciplinaire verhoudingen. Binnen het redelijke kunnen
faciliteiten aan de gespreksgroepen worden verleendo De discussiebijeenkomst
kan SSnmaal per maand gedurende twee uur in diensttijd plaatsvindene Dit
mode i.v.fflo optreden van inleiders*

21 november 1967*
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OCHTENDBESPHEKINO op TriJdag 2k noTaabar 1967.
Aaavasigi PH^D -^JUT^ H.C - E^<. P H - H.TD Afweiig t H.BV^- H.KBB

1. Publicatia foto'a BYD-aadawerkera (»ia AURORA d.d. 22-11-»67>
PH.BVD zegt dat H.BYD d« Minister Terzocht heeft zich in Terbinding ta
at«ll*n net d» beer
• Da Minister rarklaarda sioh b«r«id deze
op t« ballea an he« kenbaar ta oaken dat da aangakondigda publioatia da
BVD bij zijn apionagataak arnatig kan bemoeilijkan* Mog niat bekend ia
of da Minister aria gaalaagd ia da haar
ta bereiken. H.K heeft
telefoniaeh contact opganoaaa mat Mr. Kolkert, daaa Bag .gaan ankala aogelijkheid aanwazig o« i.r.a. aaa arentuele publioatia iata ta doaa op groad
ran da artt* 9^ ff«v»S**
2. Afechaidabijaankomst (zie AURORA d.d. 8-11-*67)
In rerband aet hat grota aantal (17) nadavarkara dat da Dienat aind ran
dit jaar aat FLO gaat Tarlatan, sal H.BVB. op..j1^l deoeaber ta 17*30 uur, da
Tertrekkenden ean oooktail aanbiadaa. Hierroor vordaa afdalingahoofden,
plT. an ondarafdalingahoofdan uitganodigd*
Vanzelfsprekend kan in da afdalingan wordaa Taatgeateld wat Terder i.T.a.
hat Tartrak Tan batrokkanan wordt gedaaa*
3* Qaaprak aat burgaaaaatar Amaterdaa
PH.BVD daalt aada dat H.BVD he den aaa gaaprak heeft aat da burgemeatar
Tan Aaatardaa, .Dr. Saakaldaa.
•

Vragaa batraffaada da P.O.-Targadering aa hat gaaprak aat Dr.
Tersoekt PH.BVD tot aaandag a. a. ta willaa aaahoudaa*

2k noTeaber 1967.

AURORA

OCHTENDBESPHEKING op maandag 27 november 196?

X

,

^ X x

Aanwezig: H.BJH)
- PH.*VD
PH>fiVD
-^''H.B
H.B - H
.^- Hr*
- H.E - H.KETH.TD - HK
^r
S^
-^
•*
-*
Afwezig t <J~— '

1. Image van de Dienst
Naar aanleiding van de KRO televisie-uitzending "Politieke verkenning" van
gisterenavond (26-11-196?) komt het gesprek op de image van de Dienst. H.BVD
geeft als zijn mening te kennen dat waar deze image in belangrijke mate wordt
bepaald door het optreden van ambtenaren van de ID*en, het nodig zal zijn om
in de nabije toekomst aan de kwestie van hun activiteiten bijzondere aandacht te schenken.
H.C deelt mede, dat deze medewerker van de Poolse Handelsmissie in Den Haag
zaterdag (25-11-196?) in Luxemburg is aangehouden, kort nadat hij een outmeeting met een agent had gehad. Op hem werden stukken die hij daarbij had ontvangen, aangetroffen.
heeft niet toegegeven dat hij met spionageactiviteiten bezig was. Na verhoor is hij aan de Belgische Hijkswacht over- gegeven, die hem hebben begeleid op zijn terugreis per spoor naar Nederland.
In Roosendaal is hij overgegeven aan de Koninklijke Marechaussee, die hem
op eigen gelegenheid naar Den Haag heeft laten vertrekken.
heeft ons directe infornatie toegezegd betreffende een eventueel
naar aanleiding van deze aanhouding uit te geven persbericht.
3* Bankbiljettenvervalsing in Kerkrade
Vrijdagmiddag ontving H.BVD een bericht van P.G. Den Bosch betreffende deze
zaak. De verdachte daarin had verklaard de bankbiljetten te hebben vervaardigd en ook andere falaificaties te hebben gepleegd in opdracht van de Indonesische ambassade. Aangezien de personen die daarbij genoemd werden ons
bekend zijn als medewerkers van de Indonesische inlichtingendienst, heeft
H.BVD aan CFO opdracht gegeven tezamen met de heer
naar
Maastricht te gaan en zich daar in verbinding te stellen met de OvJ van
Justitie, Mr.
• Tegenover de Justitie had de verdachte verteld inder- •
tijd op aanraden van een reclasseringsambtenaar bij de BVD te hebben gesolliciteerd.
k»

Publicatie foto's BYD-medewerkers (zie Aurora 2^-11-196?)
H.B deelt mede dat in het nummer van Radikaal van 24-11-196? de aangekon,
digde publicatie nog niet heeft plaatsgevonden. H.BVD zegt dat er contact
is geweest tussen de Minister en de heer
• Deze laatste heeft toegezegd te sullen zien wat hij kon doen.

5.

Militair naar DDR
H.B vestigt de aandacht op een berichtje in De Volkskrant van hedenmorgen
betreffende een dienstplichtige soldaat die bij de Oostduitse grens werd
aangehouden. H.C neemt op zich bij de MID te informeren wat hier aan de
hand was.

6. Runge - New York Times
H.B brengt ter sprake enige interessante publicaties in de New York Times
betreffende de defector Runge« die kennelijk het gevolg zijn van een pressrelease van de CIA* H.BVD spreekt er zijn verwondering over uit dat hierover
nog niets werd vernomen.

i
>
:
•
|
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Europese Gemeenschappen
Naar H.D van DOB, die contact had met de heer
, vernam zou de vrouw
van de heer
niet veel voelen voor het accepteren door haar man van een
functie
~
"
£ H.BVD zal voor zijn
verlof (medio december) over deze kwestie nog spreken met Dr.Kansholt.

8. Gesprek met de Sacretaris-Goneraal
Daarbij kwam (23-11-196?) ter sprake de eventuele publicatie van foto's in
Radikaal (zie punt k).
Voorts bracht H.BVD op verzoek van H.D de kwesties
_
(klacht bij de
Kamercommissie) en
ter tafel. De S.Q. was het met het door de
Dienst terzake van deze gevallen gevoerde beleid eens.
De klacht
is in behandeling bij HX.
9» P.Q.-vergadering
Op de 23-11-1967 gehouden PQ-vergadering kwamen niet veel belangrijke onderwerpen aan de orde. H.BVD vertelde het een en ander over de achtergrond van
de Vietnam-betogingen en over de kwestie
•
10* Qesprek met Burgemeester van Amsterdam
Aan Dr. Samkalden gaf H.BVD 24-11-196? een uiteenzetting over de relatie
BOA - ID Amsterdam. Daarna ontspon zich een discussie over de vraag in hoeverre het tot de taak van de BVD kan worden gerekend om inlichtingen ten behoeve van de handhaving van de openbare orde te vragen, wanneer er nog geen
verband kan worden gelegd met de nationale veiligheid. Verwezen moge worden
naar de hierover door H.BVD gemaakte notitie.
.11* Qesprek met Minister Polak
Bij het contact dat H.BVD met de minister had terzake van een andere aangelegenheid, deelde deze mode dat
de vraag ter sprake is geweest
of de organisatorische structuur van het inlichtingen- en veiligheidswezen
meet blijven zoals deze thans is. Met name het feit dat er vijf diensten bestaan, wordt niet zo gelukkig geacht. De Minister-President heeft zich ook
:
al in deze zin uitgelaten. Admiraal
is met een studie bezig, waarin o.tn. ,.,
wordt nagegaan of het niet mogelijk zou zijn in de militaire sfeer het
:,;.
A-element (studie en Auswertung) bij elkaar te brengen*
H.BVD heeft niet de verwachting dat e.e.a. binnen korte tijd tot wijzigingen
zal leiden.
..
12. H.BVD deelt mede dat de heer
, die eind deze maand vertrekt, de financiele controle heeft beeindigd. In diens aanwezigheid heeft hij enige toelichting omtrent het gebruik van de bijzondere fondaen gegeven aan de heer
, de opvolger van de heer
•
13»

Universiteit Qroningen en T.H. Enschede
H.BVD doet een' kort verslag van zijn bezoeken op 21 november jl. Verwezen
wordt terzake naar de door hem gemaakte notities.

27-ll-196?i

'

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woenadag 29 noverober 196?
Aanwezlgr H.ByX- P H V D Afwezig : -£-~

- H.KEB"- H.TD - HB/

1. Militair op weg naar DDR (zie Aurora dd. 27-11-196? punt 5)
PH.C deelt mode, dat bij de MID navraag is gedaan. Als de Marechaussee gereed is met het verhoor van betrokkene, zal de MID one informeren.
2. _
(zie Aurora dd. 27-11-196? punt 2)
Op verzoek van H.BVD zegt PH.C dat nog geen bericht van
werd ontvangen betreffende een perspublicatie over de aanhouding van deze Pool.
.3*

Yerdwijning Kolonel F. Caaaano
In verband met een bericht in De Volkskrant van 29-11-196? betreffende deze
kolonel, die wordt aangeduid als de leider van de revolutionaire beweging
in de Dominieaanse Republiek en die op 2^-10-196? in Den Haag zou zijn verdwenen, zal PH.C infornaties bij Buitenlandse Zaken vragen.
Opmerking: resultaat - mededeling Buitenlandse Zaken dat hen omtrent dit
geval niets bekend is »

*»• Hengelo - schending briefgeheim
In verband met een bericht in De Telegraaf van hedenmorgen over 10 jonge
sorteerders en bestellers die brieven hebben geopend, z d. HK nagaan of daarbij nogelijk stukken van de Dienst zijn gecompromitteerd. In eerste instantie zal navraag worden gedaan bij ID-Hengelo.
Opmerkingt Via de BVA werd vernomen dat vertrouwelijk gerubriceerde stukken
door ACD altljd aangetekend worden verzonden.
5. Tal enprae ticu«
H.BVD heeft gisteren samen met PH.S bij het Talenpracticum in Noordwijk een
gesprek gevoerd over de mogelijkheid tot inrichting van zulk een practicum
bij de Dienst. PH.E zal in een circulaire aan de afdelingshoofden mededeling
doen van de concrete mogelijkheden en daaraan de vraag verbinden in hoeverre
het Practicum van dienstbelang kan worden geacht. H.E wijst erop dat volgens
zijn informatics de Rijkstalencursus tegenwoordig ook gebruik maakt van
moderne hulpmiddelen als bandrecorders . Rij zal PH.E vragen dit verder na te
gaan.
6. Defensiestudiecentrum
HK brengt nog even in herinnering het reeds aan de afdelingshoofden gedane
verzoek om candidaten voor deze cursus voor te brengen. Aangezien de aanmelding aan het DSC vo6r 15 dec ember moet worden ingediend, wordt een opgave
uiterlijk k december ingewacht.
?. Vergadering van afdelingshoofden
Qezien het in de bespr eking met de afdelingshoofden dd. 22 September 196?
vastgestelde, zou de eerstvolgende bijeenkomst medio december moeten plaatsvinden. H.BVD meent dat het beter is deze bijeenkomst, zo daar behoefte aan
mocht blijken te beat aan, te verzetten naar medio januari 1968. HK zal
tijdig voordien bij de afdelingshoofden vragen of zij punten ter bespreking
hebben, waarna zal worden vastgesteld of en wanneer de bijeenkomst zal
plaatsvinden.
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8. Bezoek van
en
H.BVD doet mededeling van ontvangst van dankbrieven van de heren
en
in verband met door dezen aan de Dienat gebrachte bezoeken.
9. Geaprek met admiraal _ _
Met de coordinator is H.BVD een aantal gesprekken begonnen over de relatie
BVD - BID. In het eerate gesprek heeft H.BVD aan de hand van voorbeelden door
PH.C geleverd, gewezen op het feit dat de BID oeer aandacht bij zijn operaties zou moeten schenken aan de beveiliging in verband met het optreden van
de inlichtingendiensten van de tegenstanders.
H.D vraagt of H.BVD nog de gelegenheid heeft gehad te vragen naar de opinie
van admiraal
over de nieuwe appreciatie betreffende de binnenlandse
tegenstander. H.BVD heeft er geen bezwaar tegen dat H.D hierover zelf contact
met admiraal
opneemt.
Reetificaties Aurora 27-11-1967
punt 7 H.D wijst erop dat de bezwaren van mevrouw
voornamelijk
zouden liggen in het feit dat zij niet in Brussel wil wonen.
punt 11 H.BVD wijst erop dat Minister Polak niet heeft gezegd dat de
vermelde kwestie in het Kabinet ter sprake is geweest. ffel staat
vast dat hierover tussen enige Ministers is gesprokea.

29-11-1967.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.idag 1 december 196?
Aanwezig: H.BVl) - PH.JBVD - H<lf - H.XT- K.^ - H.K2B"- H.TD - HJT

^x^
Afwezig 4XH.EX

X^-

x^

/

x

s

/

1.

Activiteit Oostduitse inlichtingendienst
Afdeling C heeft van
een bericht ontvangen over een mogelijl:o activiteit van de Oostduitse inlichtingendienst. Een burgerenploye van Defensie
had het verzoek van zijn zwager gekregen om namen van officieren te verzanelen. Deze gaf voor dat dit ten behoeve van een advert entieoampagne was.
Hierover is gisteren met de MID een gesprek gevoerd. Daarbij kwam naar voren
dat de zwager die dit verzoek deed, enige tijd terug aan de politie Apeldoorn heeft gemeld dat hij tijdens een bezoek aan Oost-Duitsland door de
Oostduitse inlichtingendienst was benaderd.
H.B zal BOP verzoeken na te gaan waaron e.e.a. niet aan ons is geiaeld. De
af deling C neemt de zorg van de behandeling van de zaak als zodanig op zich*

2*

Financiering CPN
Naar aanleiding van het dagrapport van de af deling 3 dd. 30-11-196? betreffende de financien van de Parti j voor 1968 geraamd opjf 300. OOO. — , zal H.B
de gegevens over de vraag hoe de CPN aan zijn financien komt nog ee&s bij
elkaar laten brengen.

3.

Kolonel F. Caamano (zie Aurora dd. 29-11-196?)
R.B deelt mede, dat in de pers berichten zijn verschenen dat bctrokkenc in
Barcelona is opgedoken.

4,

Informed overles - affaire
H.D deelt cede, dat bij het informeel ovories set de cilitaire inlichtingen
diensten gisteren de LUID-vertegenwoordiscr e&^ -celefoo:itje kreeg waarin
werd medegedeeld dat
was gearresteerd gevreest in Luxemburg. Naar
aanleiding daarvan h&cft H.D de vertegenwoordigers van de militaire inlichtingendiensten iato over deze zaak verteld.

H.KEB zegt, dat met
overleg uordt gcpleegd over de mogelijkheid
van het tot stand brengen van een telezcveroinding net de
-vestiging
in Parijs.
6.

Voorzitter3chc.p Kato-coamittees
PH.BVD heeft van Dr.Uollau van
de mededeling ontvangen dat besloten
zou zijn het hoofd van het Security Directorate bij Nato in de toekoast het
voorzitterschap van de bijeenkomsten van het Special en het Security
Committee- toe te bedelen. H.BVD meent dat hiertegen bezwaar kan rorden aangetekend. H.KEB zal bij Buitenlandse Zaken navraag doen of daar iets bekend is,
. met het verzoek om eventueel de vraag door te leiden aan de Permanente Vertegenwoordiging.
'
.

/.

E XIII
H.BVD deelt mede dat de heer
, inmidaels tot hoofdambtenaar bevorddrd,
per 1-1-1968 de leiding van E XIII op zich zal nemen. De heer
dan naar de hem aangewezen plaats bij de afdeling C.
- 2-
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8,

Inforsiatiepool betreffende Oostduitse inlichtingendiansten
E.C vertelt het e.e.a. over zijn bezook op dinsdag 28 novetaber il. aan. de
Interservico Refugee Coordination Detachement in Frankfurt samen met C?0 en
CDO/H.
H.BVD vraagt hera hierover een korte notitie op te stellen. Met enige bevreending wordt vastgesteld dat deza informatiepool al siads 195^ fuactioneert en dat wij hiervan sinds korte tijd het bestaan kennen en er verder
niets van afwisten.
Na ontvangst v^. het rapport wil H.BVD overwegen of en zo ;Ja op welke wijze
met deze pool kan worden samengewerkt•

1 december 19&7*

AURORA
mmaamm

OCHTSNDBSSPRSKINQ op aaandag k daoaabar 1967*
Aanwazigt H^JVD • PH.BJHT- H,fl<- H.* - K^f • jX" B.KS9^- E.TD Afwazig i —««
/
^ '

1« Staazczak
Qeaprokan wordt orar da in da para raraehanen bariohtan, o.m. Algemaan
Oagblad ran 2-12 an da Volkakrant ran hadan* Hat lljkt wainig waarachijnlijk dat daRagaring >al baaluitan Staazozak uit ta wijzen. Da tarzaka
door Juatitia an Buitaalandaa Zakan ta aaman baaliaaingan dianan ta
wordan afgawaoht.
2* Voorzitteraohap Spaoial Comaittaa (zla AURORA d.d. 1-12, punt 6.)
H.KSB haaft narraag gadaan bij da haer
(Buitenlandse Zakan)(
Daza laidt da rraag door naar da Parnananta Vartaganwoordigar* Bij Buitenlandaa Zakan waa niata bakand ran hat baaluit hat Hoofd ran hat Security
Diraotorata in da toakomat Toorsittar ta doan zijn ran hat Spaoial Com•ittaa*
3» Kolonal Caanano (zia AURORA d.d* 1-12, punt 5.)
H.B gaaft ale zijn aaning dat wij ala Dianat one roor aoortgalijka zaken
wal dianan ta intaraaaaran. Da vardwijning Tan aen figuur ala Caanano
zou vragan kunnan doan rijzan wat da railighaidadienat daarvan afvaat*
In hat alganaan aeant H.BVD dat da afdaling C zioh zulk aoort zaken moot
aantrakkan. Aangazian da afdaling B iata aan deza zaak doat, lijkt H.BVD
dit Toldoenda. HiJ verzoekt H.B aan BPO op ta dragan wat wordt gedaan,
in orarlag net da afdaling C ta rerriohtan. Xr zou kunnan wordan overwogan door bijToorbeeld da politic da alhiar bij da Dooinioaanaa ombaaaada warkzama rriaid van Caaaano ta latan horan.
H.BVD ward hat afgalopan waakand orar dasa zaak opgabald door
van da Tiaa/Lifa ooabiuatia.
^* Afdaling»axpoa<
Ma da roortzatting rrijdag j.l. door H.O van zijn axpoai (ditmaal ovar
da Tajaohan) geaft H*B an aaa axpoai orar da inforaatiapoaitia van zijn
afdaling* H.O sal sija axpoai roortzattan op 5-1-1968*

5 daoaabar 196?*

AURORA

OCHTENDBESPREKINO op woenedag 6 dec ember 196?
Aanwezigt !UBV*D - PR
Afwezig t ——
1*

- H Jl^- HX» - HX* - H.JHEB - H,TD S
/
/
S

Staszczak (zie Aurora 4-12-196?)
R.C doet mededeling ran het vertrek ran betrokkene (5-12-196? te 9*1? uur)
per KLM naar Warschau. Hiervan verschenen korte berichtjea o.m. in de
Raagache Courant en De Telegraaf.
R.C naakt gewag van het artikel in Le Soir ran 4-12-196?, waarin wordt melding gemaakt van het optreden van medewerkera van de Poolae inliehtingendienat in Belgie (
en
).
H.BVD vraagt in het M.O. een zo volledig mogelijk beeld van de Poolae
apionage-affaire te geven. Overleg met
ten aanzien van het opnemen van
de in Belgie optredende figuren wordt gewenat geacht.
R.C 'zegt dat
van
vrijdag a.a. bij de Dienat op beeoek
komt.

2.

SBP/vO brengt 7-12-196? ssijn gebruikelijke beeoek aan
. H.B vraagt de
afdelingahoofden of cij nog ieta voor zijn beaprekingaportefeuille hebben*
Wet afluisteren
Het door het Ministerie van Justitie uitgegeven perabericht, dat ona vooraf
ter viaie waa voorgelegd, is gisteren uitgegaan. De Volkakrant van heden,
De Telegraaf en Het Algemeen Dagblad maken hiervan melding*
Defenaie Studjeoentrum
Voor de 20e ouraua zal de heer

.*

(TDA) ala deelnemer worden opgegeven*

5.

6. Kerkrade - valse bankbiljettonaffaire (eie Aurora 27-11-196? punt 3)
Qezien de bewaring van de verdachte in deze eaak, dat hij de vervalaingen
heeft gepleegd in opdracht van de Indonesiache inlichtingendienst, heeft
CFO zich met dese zaak beziggehouden. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat de
bankbiljettenvervalaing in opdracht van de Indoneaische ambassade heeft
plaatagevonden. Wei lijkt het waarachijnlijk dat betrokkene eontaeten met
figuren van de Indoneaiaohe ambaesade heeft gehad. CFO heeft hierover overleg gevoerd mejt Mr*
van Justitie.
Buitenlandae Zaken heeft het voornemen de Indoneaiache ambaaaade een aantal
vragen voor te leggen met het vercoek dese door de betrokken medewerkera van
de ambaaaade te laten beantwoorden*

- >
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7. DQ PTT
,
In verband met het verkrijgen van telefoonmachtigingen zijn enige moeilijkheden ontataan, omdat de huidige DQ PTT al enige tijd ziek is en waarschijnlijk
niet op sijn post zal terugkeren. R.TD sal nagaan of het nodig ia deze zaak
nog deze raaaad aan de Minister van Verkeer en Waterataat roor te leggen, BO
niet dan zal H.BVD de kweatie aananijden bij zijn gebruikelijk be&oek i.v.m.
de jaarlijot In januari a.a..

8«

I.D»_vergadering
Volge&de week dinadag en donderdag vinden de gebruikelijke bijeenkometen met
de ID*en plaata.

•
i

9« Politie Amsterdam
H.BVD heeft op woensdag 13 deoember een gesprek samen met PH.E »et de
HCvP Amsterdam, de heer
, over de bijzondere relatie van de Dienat tot de ;•
ID* H.C en H.B wijzen erop dat het mogelijk dan ook goed ia mm* de heer
,
van een tweetal benaderingen van politie-ambtenaren in Amsterdam op de hoogte
te brengen* Zij sullen H.BVD de nodige gegevena verachaffen.
10«- Informatie van autoriteiten en de Minister
J
H.BVD beveelt aan bij bijzondere voorvallen en gebeurteniaaen erop bedaoht te
zijn alle hiervoor in aanmerking komende autoriteiten te informeren. Voorta
eraan te denken dat wanneer een bepaalde Minister informatiea krijgt, niet aag
-^— worden nagelaten ook onze eigen minister te inforaeren*
^
11* Gesprek met de Secretaria-Qeneraal
H.BVD heeft a.s. vrijdag een gesprek met dr.
* Wanneer de afdelingshoofden nog ieta ter beapreking hebben, verzoekt H.BVD dit aan hem voor te
leggen*
12* Minister Bakker - Suriname
Bij een bezoek dat H.BVD gistereu aan de Miniater van Verkeer en Waterataat
,
braeht heeft hij de aandacht van de minister erop geveatigd dat minister Pengel
in de Staten van Suriname mededeling heeft gedaan van de inhoud van ona KB,
dat vertrouwelijk aan dr.
t.b.v. minister Pengel ter beaehikking was
- gesteld. Minister Bakker achtte dit niet gelukkig en zal dit via zijn kanalen
kenbaar maken* H.K zal een brief aan dr.'
opatellen.
13»

- Frieae Koerier
H.BVD had giateren een telefoongesprek met de heer
• H.BVD deelde deze
mede dat de BVD geen bemoeienia heeft gehad met de beide door.hem gedeponeerde
klaohten (een aan de Kamercommiaeie en een reohtatreeka aan H.BVD).
De heer
.zal e'en concept-artikel over de BVD met verzoek om oommentaar
voorleggen. Hij wilde gaarne t.z.t. nog een nader gesprek hebben over de
kweatie van de deainformatia.

!*•' T.H. Delft
In een telefoongesprek dd. 5-12-196? met de reetor-magnificua maakte H.BVD
een afapraak omtrent het verkrijgen van gegevena uit de adminiatratie van de
T.H. Verwezen wordt naar de notitie hierover van HK.
15• Veralag Kamercommiaeie
HK deelt mede dat hij de indruk heeft dat de politie niet op de hoogte ia van
dit veralag. Naar aanleiding daarvan bepaalt H.BVD dat het per circulaire aan
alle politieverbindingen zal worden toegezonden.
6-12-1967.

i

AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vri.ldag 8 december 196?
Aanwezigt H>BVD - PH***D
PH***D - H^H^- H.P'- H.tt - H.^- H.Kffl^- H.TD -

x" / •

1.

^

STASZCZAK

H.BVD vernam gisteren van de heer
dat de Belgische Regering een
officiele protestnota van de Poolse regering heeft ontvangen in verband met
het feit dat Staszczak geboeid door de Rijkswacht per train van Luxemburg
naar Nederland werd gebracht.
Ter sprake komt even het artikel in De Volkskrant van gisteren, waaruit blijkt
dat de betrokken redacteur, de ons bekende
., eigen naspeuringen is gaan
doen en dicht bij de identiteit van de Nederlander, die enige malen met
Staszczak contact had, is gekomen*
2*

Frankrijk en de Nato
H.D deelt mede gisteren bij het Commissariaat Militaire Produetie te hebben
vernomen dat Frankrijk ook niet meer zal meedoen aan de infrastruotuur in da
Nato. Het is nog niet duidelijk welke effecten dit zal hebben ten aanzien
van,Nederlandsa bedrijven die leveringen asp Frankrijk deden.

3»

Voorzitterschap Special Committee
Buitenlands* Zaken heeft het voornemen om het hoofd van het Security
Directorate hat voorzitterschap van het Special Committee toe te bedelen,
bevestigd. Het zou in de bedoeling liggen dit op de eerstvolgende vergadering
van het Committee aan de orde te brengen. H.KEB informeerde hierover
dr. Nollau, die voorlopig niets doet. Deze verzocht ons om ondershands bij
en
te informeren welk standpunt zij innemen.
Het aangekondigde bezoek van da heren
an
is gistaren niet
doorgagaan.

~-_

'
'
!

;

i
i

4,

Bealuit bevolkingsboekhouding
H.BVD maakt melding van een nieuw uitgekomen besluit betreffende de bevolkingsboekhouding, waarin nadere regels worden gegeven betreffende het ver^_ ^
strekken van gegevens daaruit.
•
•• ' ""
""
Het verstrekkeu van gegevens aan ambtelijke instanties wordt niet beperkt* '
':
Ean en ander zal dus voor onze informatiepositie gaen moeilijkheden met zich <
?
brengen, hoewel moge'lijk hier en daar een gemeente wat stroever zal zijn.
.
\
Aangezien het'vevstrekken van gegevens aan particulieren wel wordt beperkt, ,"
' • v
zal dit met zich brengen dat het verkrijgen van gegevens omtrent BVDambtenaren moeilijker wordt. H.E zal bij de Inspeotia Bevolkingsregisters
r
navragen wat da achtargronden van da nieuwa regeling zijn.
|p>

r

[

• •«

5«

Bijzondere Commissie Personenverkeer

'*

H.BVD die ambtshalve zitting heeft in deze commissie woonde samen met KJA

gisteren de in Delft gehouden zitting bij. Hij had hierbij gelegenheid ook
1

'
'
I.

enige andere zaken te bespreken, o*m.
Grieken naar Nederland?
In de Tweede Kamer is door staatssecretaris De Koster zonder dat hierover
ambtelijk overleg was gepleegd de bereidheid uitgesproken voor het in
Nederland asiel verlenen van 2500 Grieken, die thans in Griekenland worden
vastgehouden. In da Ministerraad is hierover gesproken. H.BVD had hierover
contact met de heer
, assistant Secretaris-Qaneraal van Justitie.
Deze heeft hem toegezegd da betrekkelijke stukken te zullen toezenden.
Da heer
deelde de mening van H.BVD dat bij ean dergelijka asielverlening mogelijk ook communisten hat land binnenkomen, hetgeen aanleiding kan

-

- 2 -
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zijn tot ongewenste conspiratieve activiteiten op one grondgebied.
Verder decide de heer
mode, dat de PSP-Kamerleden Wiebenga en
Van der Lek bij hem zouden komen praten over de Griekse zeelieden die in
Rotterdam verblijven en die gezien bet regiem in hun land niet daarbeen
willen terugkeren*
Bet PvdA-lid
heeft navraag bij Justitie gedaan naar een medewerker van het Griekse consulaat, die verdacht wordt zich met inlichtingenactlviteit bezig te houden. Aangezien wij deze man al enige tijd terug badden gespot - hierover is ook contact geweest met
- verzoekt H.BVD
de atukkeu te mogen krijgen,
H.B brengt nog in herinnering dat ingevolge vroeger gemaakte afspraken
Tan one meldingen betreffende Griekse zeelieden sou ontvangen.

8-12-1967.

ADBOHA

OCETENDBSSPREKING op naandag 11 deceaber
aber 19?.
Aanwezig: H.£Vrf - PH^BVD - < B " - E^~ E^lf -R^ST - H>KEB - H.TD Afwezig : - — 1. STASZCZAK-affaire (zie ook AURORA d.d. 8-12-196?)
H.C deelt mede dat
vorige week Beksinski een verhoor heeft afgenonen
waarbij deze heeft toegegeven op bijzondere wijze contacten te hebben
onderhouden. De Belgische regering heeft n.a.v. Beksinski1 s optreden in
Belgie bealoten hern uit te wijzen. Hierover is vrijdag j.l. contact geweest met de Volkskrant (
) . De Volkskrant van 9-12 publiceerde
over Beksinski een kort artikeltje. Vrijdag j.l. heeft H.C over het verloop van deze affaire een gesprek gehad met de heer
van
en een vertegenwoordiger van de MIG (Military Intelligence
Group) • Het materiaal dat Staszczak in Luxemburg in handen kreeg was niet
geclassificeerd zodat ook uit dien hoofde geen vervolging kon plaats
vinden. Ook rekening hiermee houdende is H.BVD van mening dat de wijze
waarop de zaak door de Dienst ook met het oog op de publiciteit is behandeld, gelukkig kan worden genoemd. Wij hebben hieruit lering kunnen
trekken, H.BVD stelt dat telkenraale - gezien ook de aard van het geval
dat voorligt - zal mo e ten worden bepaald wat wij zullen doen. Ex kunnen
zich gevallen voordoen waarbij wij t.a.v. Justitie c.q. Buitenlandse
Zaken ons strak zullen inoeten opstellen en op beslissingen van die zijde
zullen mo e ten aandringen.
H.C vernam nog dat de chef van
-station op hoog niveau bij de
Army- en Air Force-Intelligence erop zou aandringen dat vroegtijdig wordt
kennis gegeven van zaken in hun sfeer spelende, die Nederland raken.
2. Besluit bevolkinftsboekhouding (zie ook AURORA d.d. 8-12-196?)
H.E voerde een gesprek met de heren
en
van het
bureau Administratieve en Juridische Zaken van de Rijksinspectie Bevolkingsregisters. Bevestigd werd dat de BVD recht heeft op alle gegevens
berustend in de Bevolkingsregisters. In de regionale besprekingen met de
ambtenaren van de verschillende Bevolkingsregisters , i.v.m. het nieuwe
besluit, heeft de Rijksinspectie hierop nog eens met nadruk geweaen.
3. Voorzitterschap Special Committee (zie ook AURORA d.d. 8-12-19^7)
H.KEB kreeg een telefoontje van Dr. Nollau die mededeelde een brief van
de heer
te hebben ontvangen betreffende diens benoeining tot voorzitter van het Special Committee. Hij zal bij Buitenlandse Zaken navraag
doen of een dergelijk epistel voor ons is binnengekoaen. De heer
van
deelde desgevraagd mede dat hij in hoofdzaak tegen het terzake
van het voorzitterschap genomen besluit is0
**•• "^spr eking met Dr.Vrijdag j.l. had H.BVD een gesprek met de S.G. van het Departement.
Gesproken werd o.m. over het Panorama, waarop de depart ementsleiding
prijs blijft stellen, het verzoekschrift van de heer Van Bominel aan de
Kamercommissie en de ministerial© toezegging in de Kamercomaissie gedaan
betreffende de inschakeling van personeelsdiensten voor verkrijging van
gegevens uit adninistraties van universiteitea« Verwezen wordt naar de
terzake door H.BVD gemaakte notitie*
5« Cocktails
H.BVD vraagt de afdelingshoofden zich te willen bezinnen op de vraag of
do traditie van de nieuwjaarscocktails coot worden voortgeset. HK zal
zich hierover net de afdelingshoofden nader in verbindiag stellen.
12 december
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1»

Hato-bijeenkomat in Den Haag
H.D dealt mede dat in april 1968 in Den Haag een nuclear planning-groep
zal bijeenkomen. De plaats van aamenkomat wordt zolang mogelijk geheim gehouden. De beveiliging daarvan kofflt yoor rekening van de Militaire Inlichtingendienst.
H.D verzoekt de betreffende afdelingahoofden bij de operationele activiteiten
in Terband hiermede attent te zijn.

2*

Besluit bevolkingaboekhouding
H.E bracht in gezelschap van E IX/W een bezoek aan de chef van de bevolkingaregiaters van Rotterdam en Den Haag. Binnen net kader van de bepalingen van
dit besluit dat men daartoe formeel wilde interpreteren, blijven bovengenoefflden tot aamenwerking bereid. H.E zal hierover een korte notitie maken,

3»

."

kt

E IX-contaet met Miniaterie van Onderwija en Wetensehappen
De heer
, plv. Secretaris-Generaal van Onderwija en Wetensehappen, heeft contact met de Dienat gezocht vanwege het feit dat E IX-ambtenaren
af en toe informatiea komen halen bij het Bureau Rijksatudietoelage. Aangezien daar ook nogal wat aentitieve gegevena beruaten, zou hij niet gaarne
zien dat daarover moeilijkheden ontataan. H.E heeft vaatgeateld dat wij in
het afgelopen jaar daar ongeveer driemaal zijn geweeat en dat geen gevoelige
gegevena, bijvoorbeeld uit paychologische rapporten, zijn verkregen.
.Contact met

.

H.TD en HK hadden giateren een geaprek met dhr.
, hoofd Abteilung
Zentrale Fachfragen. Deze werd een globaal inzicht veratrekt omtrent de organiaatie van de afdeling TD. Over zijn verzoek of de techniache man die een
afdeling TD bij
gaat opzetten een bezoek mag brengen aan de Dienst om
de techniache inatallatie te bekijken, zal H.BVD nader met hem apreken.

R»KEB dealt het e.e.a* mede over de aard van de berichten die aan
worden veratrekt.
6«

Trophonioa
H.BVD vertelt het e.e.a. over de publicatie die verschenen ia in het studentenblad Trophonioa* Daarin wordt de Dienat het nodige in de achoenen geschovent waaraan wij part noch deel hebben. Dank zij de vroegtijdige melding
hierover van de ID-Utrecht kon een uitgebreid overleg met de politie Utrecht
worden gepleegd omtrent de wijze waarop wij ten aanzien van deze publicatie
zouden reageren. Aan dhr.
werd verzocht nog voordat de Trophoniospublicatie de pera had bereikt, mededeling te doen omtrent commentaar van de
kant van het Miniaterie. Over e.e.a. aprak H.BVD ook met de S.O. Dr.
.
Jammer genoeg heeft dhr.
dat niet gedaan.
In Het Vrije Volk veracheen een korte aamenvatting van het Trophonios-artikel.
Oelukkig ia dit'de enige courant die dit heeft opgenomen. Dhr.
zal
zich au direct in verbinding atellen met een aantal bladen om het commentaar
van Binnenlandae Zaken mede te delen. Daarbij eal gezegd worden dat ook de
politie Utrecht een commentaar ter beechikking heeft. HK zal hetzelfde doen
t.a.v. een aantal bladen waarmede wij in relatie ataam.
- 2-

- 2-

7•

Verkeerd

8*

Politie Amsterdam j /
H.BVD had gjrataran een geaprek met Hoofdcommlssaris
. Hij doet daarover
enige aummiere mededelingen. Zijn conclusie is dat de inlichtingen-aanpak door
de politie Amsterdam nader sal moeten worden bezien. De weg die men daar is
opgegaan om de geuniformeerde politie inlichtingenwerk te laten bedrijven,
noet faliekant/worden geacht. H.BVD stelt zich voor op korte termijn net gesprek met de hoofdcommiesaris, ook over de verhouding ID - BOA, voort te
eetten*
Hi euwj aarsbi 3 e enkomst
H.BVD deelt mede, dat de nieuwjaarsbijeenkomst voor de Dienst is bepaald
op 2 januari te 11*15 uur, voor £ XIII op 16.00 uur.

H.BVD kal tot 2 januari net vacantie afwezig zijn.

15-12-1967.
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' OCHTENDBJSSPBEKINQ op-maandag 18 december 196?«
Aanwezig: PJfc1§VD - H^a^- H^- H^- H , - H.TD - H.
Afwezig : H J H f
^
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TrophonioB
In de belangrijkste bladen van. vrijdagavond en zaterdagmorgen werden geen
berichten n.a.v. het Trophonios-artikel opgemerkt. Alleen de Nieuwe
Haagsche Courant had een kort berichtje, gebaeeerd op de door het ANP
uitgegeven telex waarin zowel het eommentaar van Binnenlandse Zaken als
van de Politie-Utrecht zijn verwerkt. Het ziet er dus naar uit dat de vrijdag door Drs.
. en HK gepleegde actie om verschillende kranten te
informeren een nieuwe rel in de Pers over de BVD heeft voorkomen,

19 december 196?.
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OCHTENDBESPREKING op woensdaK 20 december 196?
Aamvezig: jyKlBVD - jJ^sK •&,&, -K^f-K^-

H.JH^ - H.TD - Hff

Afwezig : H.Bys

1.

Optreden VfK
H.C deelt mede, dat vastgesteld is dat een vragenformulier aan Nederlanders
toegezonden, naar het scheen afkomstig uit West-Berlijn, in circulatie is gebracht door het VfK in Oost-Berlijn.

2.

Agent of influence - De Telegraaf
H.B vestigt de aandacht op een artikel in De Telegraaf van heden, waarin naar
aanleiding van uitlatingen van het Eerste Kamerlid, H.M. van Lieshout bij de
algemene beschouwingen een relaas wordt gegeven over communistische beinvloeding
en de functie van de agent of influence.
De Telegraaf heeft dd. 5-12-196? ook al op dit thema geborduurd. Toen werd
e.e.a. in verband gebracht met de activiteiten van Staszczak. Enige tijd daarvoor heeft De Telegraaf iets over dit onderwerp gepubliceerd, afkomstig van een
briefschrijver. De vraag komt op naar aanleiding waarvan de heer Van Lieshout
op dit thema is gekomen en uit welke bron De Telegraaf zijn informaties terzake
krijgt.

3.
H.C deelt mede, dat de Rotterdamse politie enige brieven in handen heeft gekregen, welke kennelijk door
zijn verloren. Daarbij zou zich een brief
bevinden waaruit blijkt dat de Procureur-Generaal teruggekomen is op zijn beslissing om in de zaak tegen
cassatie in het belang der wet in te
stellen.
Mevrouw

-

Ministerie van Justitie

Door Justitie is indertijd ten aanzien van betrokkene een C-onderzoek gevraagd.
In de VPHO-televisie-uitzending heeft
haar geval behandeld in verband
met het feit dat door de ID-Groningen met haar een gesprek was gevoerd. In het
verslag van de Kamercoramissie dd. 9-11-196? is melding gemaakt van de bevindingen van de commissie. Daarbij is de opmerking gemaakt aan het adres van de
Minister van Justitie, dat de commissie niet kon inzien dat ten aanzien van de
functie van betrokkene (medewerkster van de Raad van de Kinderbescherming) een
onderzoek nodig was.
De Minister van Justitie heeft hierin aanleiding gevonden one te vragen waarom
indertijd verder gegaan is dan het doen van een naslag in de kartotheek.
HK zal de brief van Justitie in handen van H.D stellen.

20-12-1967.

OCHTENDBESPSEKING op vrijdag 22 deceniber 19&7
Aanwezig: PH.BVD - H^< H^P""- Hx^ - HX'- H .jJHBT - H.TD - HK
Afwezig : H.^3H5

^

In de gisteren in ons gebouw gehouden bespreking met de chefs van de contraspionageafdelingen is de zaak
nog even doorgenomen.
De Belgen blijken op veel gemakkelijker wijze dan wij te besluiten tot uitwijzen van vreemdelingen. Bit kwam naar voren toen gesproken werd over de
uitwijzing van
. Deze is door de Vreemdelingendienst gehoord en op
grond van het daarvan opgemaakte protocol besloot de Minister van Justitie
onmiddellijk tot uitwijzing.
Ter sprake is ook nog gekoraen de uitbreiding van
en de opleiding van
bepaalde functionarissen. De nieuw gevormde technische groep onder leiding
van een ingenieur heeft een instructie bij
-Washington ontvangen.
De nieuw aangetrokken volgers worden opgeleid door eigen personeel, dat
daartoe een cursus bij MI5 heeft gevolgd.
Dhr.
roemde de bijzondere bereidwilligheid van de Zwitserse dienst,
van wie hij overigens nog nieraand persoonlijk had ontmoet. Het verkeer met
deze Dienst speelt zich hoofdzakelijk schriftelijk af.
Briefing hogere politiefunctionarissen
PH.BVD deelt mede gisteren een slot-briefingsgesprek te hebben gehad met
de HIP
(verantwoordelijk voor de ID-Den Haag) en de HIP
(idem voor Utrecht). Dezen betoonden zich dankbaar voor de hen gegeven inleiding in het inlichtingenwerk. Ook kwam het probleeia van het verkrijgen van
inlichtingen in verband met de handhaving van de openbare orde ter sprake.
Scheepvaartovereenkomst met de Sowjet-Unie
H.E wijst erop dat volgens berichten in de pers een dergelijke overeenkomst
op het punt staat om afgesloten te worden. Men vraagt zich af of het nuttig
zou zijn dat wij. ons omtrent de inhoud daarvan orienteren. Hierover wordt
geen beslissing genomen.

22-12-1967.
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OCHTENDBESPREKING op vri.ldag 29 december

Aanwezig: P^VD - H^T -A/C - DBB - Hy« Afwezig : lUBVlf- H ™** ' *

TDA -

ir

1. CPN-congres
H.B vertelt het e.e.a. over het afgelopen weekend gehouden CPN-congres.
In het partijbestuur keren 12 figures niet terugt onder wie
en
. Zij worden vervangen door onbekende figuren, bedrijfsarbeiders. De financiele toestand van de partij en de bedrijven is bedroevend. In tegenstelling tot wat ge^H^elW^is werd na het oongres niet
direct door het partijbestuur het d«8«sfebestuur verkozen. Ook functies
van voorzitter en algemeen-eecretaris werden nog niet vervuld. Dit zal in
januari a.s. gebeuren.
2. Image van de Dienst
HK doet een kort verslag van gisteren door hem met de hoofdredacteuren van
reepectievelijk de Amersfoortse Courant en het Haarlens Dagblad gevoerde
gesprekken over een in het eerst genoemde blad dd. 2-12-196? opgenomen
artikel, waarin de BVD debet werd gesteld aan een onderzoek naar een vrouw,
die zich door de Rechtbank als vertaler wilde laten beedigen. Hij maakte
hierover een korte notitie.
HK leest een gedeelte uit een artikel in het blad van de PSJW voor (laatste
nummer van 196?). D&arin geeft
een alleszins positieve
visie op de BVD. Kesnelijk ie hij door de redactie van het PSJW-blad geinterviewd, *s avonds nadat de hoofdredacteuren-bijeenkomst, waarop H.BVD
een inleiding hield, plaatsvond.
J. Afluisterapparatuur
•H.E vestigt de aandacht op een artikel in het Algemeen Dagblad van
9 december jl., o.m. handelende over het geiuidsgeweer. Hij vraagt zich af
of het niet nuttig zou zijn het personeel van bepaalde afdelingen - hij
denkt daarbij aan E XIII - te informeren over de stand van zaken t.a.v.
afluisterapparaten. TDA zegt dat in het verleden al iets dergelijks is gebeurd. De afd. TD is waar daar behoefte aan blijkt te bestaan bereid medewerking te verlenen. De betrokken afdelingen zullen zich hierover met
H.TD verstaan.
De vraag komt op of het ook gewenst is in de basiscursus enige aandacht
hieraan te schenken.

29 december 1967*

