
AURORA

OCHTJSNDBflSPRaKING op vriridag 3 .lanuari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - DBI - H.E - H.TD - K/D

Afwezig : H.KEB - HK

1. uit Nijmegen

H.C doet enige mededelingen betreffende een nieuw gesprek met die
nog eens met de BVD wilde praten. bleek nog even verward in zijn
uitlatingen te zijn als de vorige maal. Hem is medegedeeld dat wij geen be-
langstelling voor zijn verhalen hebben. H.BVD acht het wel nuttig de medische
gegevens betreffende deze gewezen militair eens op te vragen; het is mogelijk
dat inderdaad gestuurd is, zoals hij self volhoudt. H.C heeft over
deze zaak contact met de LUID.'

2. Klinkenberg (dagrapport afd. B dd. 21-1-1969)

Gesprek over de uitgever , die na de boeken van
en het boek "De verraders" van in de toekomst ook een boek van
Klinkenberg over het Nederlandse Koningshuis zal uitgeven. De mentaliteit
van Klinkenberg vertoont overeenkomst met die van .
H.BVD ziet nog geen aanleiding voor het inlichten van de heer

3, U.C.-project
DBI deelt mede, dat op 9 januari a.s. Nederlandse, Duitse en Engelse verte-
genwoordigers in Bonn bijeenkomen voor een bespreking van de beveiliging van
het U.C.-project.
In verband hiermede zal DBI op 6 januari a.s. een gesprek hebben met de
heer (chef Directie Wetenschappelijke Samenwerking, Buitenlandse Zaken),

k.

H.BVD deelt mede dat een brief werd ontvangen van Generaal (Hoofd
). Naar aanleiding van de aanslag dd. 26-12-1968 op het Israelische

vliegtuig bij Athene, vestigt de Generaal onze aandacht op het zich verplaat-
, sen van het Arabische terrorisme naar Europa. De terroristen zouden uteun
ontvangen van collaborerende Palestijnse en andere Arabische groeperingen in
de Europese Ianden.
H.BVD verzoekt DBI bij onze contacten op Schiphol eens te informeren of deze
zaak de aandacht heeft en welke voorzorgsmaatregelen men eventueel heeft ge-
troffen. Wij zijn wel geinteresseerd, maar kiumen op dit terrein geen in-
strueties geven.
De afdeling C zal in dit verband speciaal het oog houden op verdachte
Arabische groeperingen.

3-1-1969.



AURORA====== j-.

OCHTENDBESPRSKINQ op maandag 6 januari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.£ - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : H.D

1. D'66
H.B vestigt de aandacht op een artikel in Vrij Nederland dd. *f-l-1969,
waarin de nieuwe voorzitter van D'66 afdeling Maastricht, de heer ,
beschuldigingen uit aan bet adrea van de Politie, dat deze inlichtingen
over D'66 invint.
H.BVD Traagt HK aan deze kweatie aandacht te schenken.

2. UC-project (zie ook Aurora dd. 3-1-1969)

H.B spreekt over een artikel in De Volkskrant van 6 januari, mogelijk van
de hand van de journalist , over de maatregelen door de VMF genomen

.' om een eventueel in buitenlandse handen geraken van dit bedrijf te voorko-
men. In het artikel wordt geponeerd dat deze maatregel ook is genomen om-
dat de VMF werkzaamheden verricht ten behoeve van het UC-project.

3« Sleepbootstaking Rotterdam

PH.BVD verzoekt H.B een notitie over deze staking ten behpeve van de
Minister te doen opstellen.

km De Telegraaf/Telekleur

HK wijst op een artikel in "Telekleur" (de veertiendaagse bijlage van
De Telegraaf) dd. ̂ -1-1969 "Portret van een contra-spion". De gegevens
hiervoor werden verstrekt door de thane bij De Telegraaf werkzame
ex-BVD'medewerker t die een concept hiervan voorlegde. De heer

' heeft naar aanleiding van door HK gemaakte opmerkingen
De Telegraaf-hoofdredactie aanbevolen het artikel niet te plaatsen. Gezien
het feit dat een vervangend artikel niet beschikbaar was, is dit niet door-
gegaan. Echter is wel met de onzerzijds gemaakte opmerkingen rekening ge-
houden. Het artikel verscheen in omgewerkte vorm.

H.KEB maakt melding van een verzoek van om een appreciatie ten aan-
zien van , die in Italie gegevens over het Vaticaan, te gebruiken in
een anti-imperialistiache film over Zuid-Amerika, wil verzamelen.
H.BVD meent dat wij een summiere appreciatie over betrokkene kunnen ver-
strekken.

6-1-1969.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 8 januari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - DBI - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : ——-

1» Maandelijka overzicht

H.B en H.C sullen nun gebruikelijke maandelijkse overzicht in Aurora geven
op respectievelijk 29 en 31 januari a.s..

2» Mogelijk optreden Arabische terroristen

N.a.v. hot dagrapport van de afd. B dd. 7-1-1969 en in verband hiermede ge-
nomen maatregelen op Schiphol, wordt KCP gevraagd om nader vast te stellen
hoe de feitelijke situatie ligt.

Gesprek net Hoofdcommisearis Gemeentepolitie Amsterdam

H.BVD geeft een uitroerige uiteenzetting over het door hem gisteren met de
heer gevoerde gesprek naar aanleiding van een briefje van deze of wij
bereid zijn de medewerkers van de zogenaamde groep IJzerman een opleiding te
geven. Ten aanzien van de kwestie van de verhouding van de BVD tot de ID
werd een positieve oplossing gevonden. De groep IJzerman zal bij de ID worden
ingevoegd en zal zich in de toekomst alleen bezighouden met operationele
activiteiten op het terrein van de ongebonden jeugd. De ID zal onder de CvP

, chef van de Geuniformeerde Politic, worden geplaatst. De ID zal een
nieuwe taakopdracht van de HC krijgen, waarin ook de zorg voor het verkrijgen
van gegevens in het belang van de handhaving van de openbare orde zal worden
opgenomen. Wij zullen ons statuut van samenwerking met de ID aanpassen aan
de nieuwe situatie. Hierover zal een nota worden opgesteld, die in een be-
spreking met de HCvP zal worden vastgesteld en die vervolgens ter kennisneming
aan de Minister van Binnenlandse 2aken en de Burgemeester van Amsterdam zal
worden toegezonden.
H.BVD verzoekt H.B en H.E in verband met de gemaakte afspraken over de oplei-
ding van medewerkers van de groep IJzerman het nodige te willen verrichten.
Voor het overige wordt verwezen naar de notitie die H.BVD over het gesprek zal
opstellen.

8-1-1969.



aurora

OCHTENDBaSPRiaCING op vrijdag 10 januari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - DBI - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : - ----

1. Verwijzing naar BVP in rechtszaak

H.B wijst op een artikel in De Volkskrant van heden (pag. ?) betreffende
een hasjiesj-zaak, die handelde voor de rechtbank in Amsterdam. Hierbij werd
door de advocaat gesuggereerd dat de verdachte wel eens in opdracht van de
BVD geinfiltreerd kon zijn in de studentenwereld. HK zal de OvJ Mr.
vragen wat precies is gezegd.

2. PC-pro .1ect (zie ook Aurora 6-1-1969)

DBI geeft een kort verslag van de bijeenkomst die hij 9-1-1969 in Bonn
bijwoonde en waarop vertegenwoordigers van het Ministerium fur Wissenschaft-
liche Forschung, van de Atomic Energy Authority (Engeland) en vertegenwoor-
digers van ous Ministerie van Buitenlandse Zaken en DBI aanwezig war en.
In verband met de vervolgingsmogelijkheden bij schending van gegevens be-
trekking hebbend op het UC-project werd gesproken over de toepassing van de
Official Secrets-act. Van Engelse zijde werd een geheel nieuw beveiligings-
voorschrift, speciaal voor het UC-project ter tafel gebracht. Van Nederlandse
zijde is aanbevolen om van het Nato-beveiligingsvoorschrift uit te gaan.
Verder wordt verwezen naar de door DBI op te stellen notitie.

3. Bewaring Nato-stukken

Bij H.BVD is de vraag opgekomen of het nog noodzakelijk is de Nato-stukken
. op de thans gebruikelijke wijze bij mej. te bewaren. Hij vraagt

zich af of dit niet bij ACD/PA kan geschieden, zodat ze te alien tijde toe-
gankelijk zijn. DBI zal dit nagaan.

Op de gisteren gehouden vergadering is de kwestie van de berichtgeving uit
Warschau over de situatie in Eoemenie enige tijd terug ter sprake gekomen.
H.BVD maakte hierbij gebruik van nota's door DOB en PHC opgesteld.
De conclusie uit de bespreking is dat de verspreiding van berichten in de
Nato zodanig ruim is dat op geheimhouding niet kan worden gerekend. DBI zal
DOB verzoeken zijn nota wat om te werken, zodat deze aan het CVIN kan worden
ter beschikking gesteld. Onder meer zullen conclusies aan het stuk dienen te
worden toegevoegd. De nota zal ter kennisneming aan de afdelingshoofden wor-
den toegezonden.
H.BVD wil t.z.t. over de kwestie met dhr. van het Nato Security
Directorate gaan praten. Hij zal dhr. aanbevelen dit ook in het
Shape Committee te doen.

/

5. fielatie Japanse dienst (zie ook Aurora 25-11-1968)

Gisteren had H.BVD op bezoek de heer , verbonden aan onze ambassade
in Tokio. De kwestie van de relatie met de Japanse dienst werd besproken.
Als conclusie is naar voren gekomen dat wij zullen antwoorden op de brief
van de Japanse dienst van ca. 5 jaar geleden, dat wij ons verheugen over de
informele relatie die met de Japanse dienst bestaat via de Nederlandse am-
bassade. Voorts dat tegen een directe relatie geen bezwaar bestaat als men
zulks wenst en dat wanneer iemand van de Japanse dienst bij gelegenheid in
Europa komt, hij gaarne zal worden ontvangen.

- 2 -
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6, Gesprek net de Minister op 8-1-1969

Het geeprek met de Minister handelde voornamelijk over een concept-brief
aan Economische Zaken betreffende de vitale bedrijven, waarin wordt voorge-
steld de bewakingskernen op te heffen. De Minister wilde nog eens van
Mr.Mijnlieff en H.BVD weten of dit inderdaad verantwoord is. Op grond van de
gegeven bevestiging wordt de brief uitgezonden.
Vobrts kwam even ter eprake de nota van KJA over art. 24 BBBG, waarover
dhr. Mijnlieff eeff afwijkende mening heeft. Deze kwestie wordt nu voorgelegd

/afd. aan de/Juridische Zaken van net Ministerie.

10.1-1969.



AUROJRA

OCHT£NDB£SPR£KING op maandag 13 .ianuari 1969

Aanwezig: U.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - DBI - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig :

1, Jaaroverzicht kamerovertredingen

H.BVD constateert aan het door de BVA opgemaakte overzicht dat het aantal
kaoerovertredingen in 1968 in vergelijking met 196? «en stijging van 106
naar 123 vertoont. Hij vraagt de afdelingshoofden, die vergelijkenderwijs
de meeste overtredingen hebben hieraan nog eena de nodige aandacht te schen-
ken.

2. Talenpracticum . •

H.BVD geeft een uiteenzetting over de stand van zaken. In maart a.e, kan
met een eerste cursus Frans worden begonnen. Deze cursus zal gedurende zes
weken drie dagen per week worden gehouden. De afdelingshoofden worden ver-
zocht candidaat-deelnemers op te geven aan £0. Ale deelnemers .komen in aan-
merking degenen die Frans voor hun werk nodig hebben of kunnen hebben. Voor
latere cursussen kan deze categoric worden uitgebreid.
Na de eerste cursus zal op grond van de opgedane ervaringen worden bezien
hoe met het talenpracticum dient te worden voortgegaan.
H.BVD wil dat t.z.t. Engels en Duits ook in het programma worden opgenomen.
PZ zal een nadere regeling met mevr. , die de cursus Frans
zal doen, dienen te treffen.
PH.BVD zal hierover met PZ spreken.

13-1-1969.



AURORA

OCHTSNDBS5P.RBKING op woensdag 15 januari 1969

Aanwezig: H.BVD' - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.S . H.TD - H.KEB - HK

Afwezig : —-

1, Verweersprocedure

H.D deelt mede dat door O.P. hierover een brief is gezonden aan Defensie*
HK voegt hieraan toe dat de ontwerp-beschikking inzake de verweerspro-
cedure zoals opgesteld door O.P., door de Staatssecretaris om advies
is gezonden aan de onder leiding van Prof* staande Adviescom-
missie Arbeidsvoorwaarden Overheidspersoneel (AAO) en dat dit etuk via
de vertegenwoordiger daarin van Defenaie op tafel bij de nilitaire
diensten is gekomen. De heer van de HID kwam hier vorige week
bij ons over spreken. Hij uitte enige bezwaren die in dezelfde lijn als
de onze liggen. Voorts vreest men dat als een Verweersprocedure wordt
ingesteld voor aspirant-burgerambtenaren, men er niet aan zal ontkomen
om zo iets ook In te voeren in hat militair ambtenarenreglement.
H.BVD deelt mede dat heden met de plv. D.G. O.P., Mr. , over
de gehele afwikkeling van de kwestie van bet veiligheidsonderzoek wordt
gesproken, i.v.m. de'door de Minister in de Kamer op 11-12~'68 gedane
toezegging dat deze materie voor September '69 geregeld zal zijn*
H.D deelt mede dat morgen om 10 uur enige vertegenwoordigers van de
militaire inlichtingendiensten over de materie komen spreken* Hij ver-
zoekt HK bij dit gesprek aanwezig te willen zijn.

2. Bezoek -psychologen

PH.BVD deelt mede dat wij volgende week maandag twee psychologen van
op bezo'ek krijgen, die komen spreken over net gebruik aaken van

de psychologic bij net operationele werk, Nadat in klein. verband met
hen overleg zal zijn gepleegd, wordt er een bijeenkomst belegd voor
operationele medewerkers* Er zal ook een gesprek plaatsvinden tussen
de psychologen en Dr. van de RPD, met wie wij al eerder over
net onderwerp in kwestie spraken*

3* Beveiliging Europese Gemeenschappen

Hierover had H.BVD op 1̂  januari in aanwezigheid van KJA en K/D een ge-
sprek met de heren en van Buitenlandse Zaken. Beide
heren brachten naar'voren dat gezien de betrekkelijk onafhankelijke posi-
tie van de Europese Commissie het weinig zin heeft om via de BuZa-lijn
te trachten het vraagstuk van de beveiliging van de Gemeenschappen aan
te pakken. H.BVD heeft echter goede hoop dat er nu wat meer beweging in
de zaak komt. Dit gezien het feit dat de heer een statuut heeft op-
gesteld voor het Beveiligingsbureau van de EG, h.etgeen het fiat kreeg van
de voorzitter van de Europese Gommissie, de heer •. Hij hoopt dat het
statuut de instemming van de Europese Commissie in zijn geheel zal ver-
>krijgen. Daarnaast heeft de heer een ontwerp van een Rubricerings-
voorschrift voor de Gemeenschappen opgesteld, dat wanneer het goedkeuring
verkrijgt ook tot een betere opzet van de beveiliging zal bijdragen.
Zou het wenselijk worden geacht een bijeenkomst van de diensten te be-
leggen ter bespreking van de kwestie van de beveiliging van de EG, dan

- 2 -
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staan daartoe twee wegen open:

a. de heer kan zelf een dergelijke bijeenkomst beleggen om daar-
in ook de relatie met en de medewerking van deze diensten te bespre-
ken;

b. aan de voorzitter van de Raad van Ministers, thane onze Minister van
Buitenlandse Zaken, zou kunnen worden gevraagd H.BVD te machtigen
een dergelijke bijeenkomst bijeen te roepen.

De heren van Buitenlandse Zaken meenden dat de onder a. gevolgde weg de
voorkeur verdient.

Gesprekken met Ministers

In verband met de telefoonmachtigingslijst voerde H.BVD gesprekken met
de Minister-President en met Minister Polak. Daarbij bleek hem van een
levendige belangstelling bij beide Ministers voor onze zaken, o.m. voor
de beveiligingsproblematiek en de regeling van het veiligheidsonderzoek
en onze activiteiten op net terrein van de contra-spionage,

16-1-1969*



AURORA

OCHTSNDBESPMKING op vrirfdag 17 januari 1969.

Aanwezig: H.BVD - PE.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : —-

1.

2, ffest-Duitse geleerden naar de DDR

H.B maakt melding Tan persberichten over ffest-Duitae geleerden die naar
de DDR zijn gegaan en die daar op de t.v, werden gelnterviewd, Zij zouden
hebben verklaard dat de Bondsrepubliek op het gebied van atomaire onder-
zoeken samenwerkt met Zuid-Afrika en Israel* H.BVD verzoekt hem de kran-
tenknipsels hierover ter beschikking te stellen i.v.m. de binnenkort
plaatsvindende bijeenkomst van de hoofden van de Benelux-diensten, waar-
in zonder twijfel de -affaire weer ter sprake zal koraen.

3» Reizen naar Joego-Slavie

N.a.v. het gesprek dat H.BVD enige tijd terug voerde met de heren_
en van BuZa over de kwestie reizen naar Joego-Slavie

van ambtenaren van BuZa, werpt H.D de vraag op of de daarvoor bestaande
regel voor ambtenaren van de Dienet nog moet worden gehandhaafd. Hierover
ontstaat een uitvoerige discussie waarbij gememoreerd wordt het feit
dat het de Joegoslavische dienst was die de Turk manipuleerde.
H.BVD meent dat voorshands de bestaande regel, dat personeel van de
Dienst toestemming behoeft voor reizen naar communistische landen,
Joego-Slavie daaronder begrepen, raoet worden vastgehouden. Van geval tot
geval zal bij aanvragen voor een reis naar Joego-Slavie worden bezien of
toestemming kan worden verleend. De gedragslijn die hierbij zal worden
gevolgd zal soepeler zijn, afhankelijk van de positie die iemand in de
Dienst bekleedt, dan voor reizen naar andere communistische landen,
welke vrijwel nimmer zullen kunnen worden toegestaan.

k» Interne vragenlijst

H.BVD verzoekt HK aan deze zaak enige aandacht te schenken. De interne
vragenlijst zou worden herzien aan de hand van door de afdelingshoofdea
gemaakte opmerkingen. Daarna wil H.BVD dat de invulling weer ter hand
wordt genomen.

5« Mutaties t.a.v. Dienstrelaties

H.BVD wijst erop dat blijvende aandacht moet worden geschonken aan muta-
ties van dienstrelaties die door overlijden, overplaatsing, bevordering
enz. plaatsvinden. Hiermede kan dan in de correspondence en in contacten
met betrokkene rekening worden gehouden. Ook dient op een juiste spelling
van namen te worden gelet.

Wat de ACD aangaat wijst H.BVD nog eens op de kartotheek-voorzieningea die
gewenst zijn bij het optreden van nieuwe Kamerleden en van nieuw benoemde
Ministers en Staatssecretarissen.

6. Gesprek met P.P.

H.BVD geeft een kort verslag van het gesprek dat hij samen met HK had
met Mr. en Dr. _ over de verdere gang van
zaken t.a.v. het veiligheidsonderzoek (zie door HK opgestelde notitie)



AURORA

OCHTSNDBJSSPRSKING op maandag 20 januari 1969»

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK

Afwezig : :

1. B.I.D.

H.BVD deelt mede, dat in de avond van vrijdag 17 januari j.l. de heer
van de BID na een hartaanval plotseling is overleden.

H.BVD wil zelf de begrafenis, die a.s. woensdag zal zijn, bijwonen.

2. Bijeenkomaten Jongerengroep

Er wordt even gesproken over de bijeenkoosten van de Jongerengroep n.a.v.
een opraerking van H.C, dat hij wel gaarne zou zien dat deelnemers daar-
aan aan hun chef kennis geven van afwezigheid i.v.m. deze bijeenkomsten.
H.BVD acht dit vanzelfsprekend. Hij leest het e.e.a. voor uit een ver-
slag van een bijeenkorast van 6 december, waarop PH.BVD en de heer
aanwezig waren. Hij meent dat wij ruimte mooten laten voor de jongeren
om zich op problemen betreffende de Dienst te bezinnen.

3« Studentenactiviteiten tegen de NATO

H.B maakt melding van een stuk waarop de afd. B de hand heeft kunnen
leggen betreffende een bijeenkomst van vertegenwoordigers van SDS, IUS
en Asta F.U., waarin plannen werden gesmeed betreffende activiteiten
gericht tegen de NATO.
H.BVD gaat ermee accoord dat de 7 WEU-diensten daaroatrent worden ge-
informeerd. Hij verzoekt H.B zich nader te beraden over een even-
tuele informatie aan de Rogering.

4. Activiteiten Tsjechische dienst

H.BVD zegt met interesse een sfcttk van , steunend op gegevens
van een Tsjechische defector^ te hebben gelezen betreffende de activi-
teiten die de STB op het terrein van de desinformatia ontwikkelt. Deze
defector is inmiddels aan de Amerikaanse dienst overgedragen.
H.BVD vraagt zich af of het mogelijk zou zijn enige informatie aan de
Regering over dit onderwerp te verstrekken.

21 januari



Aurora======

OCHTENDBdSPRaKING op woensdag 22 .lanuari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig :. ——-

1. Vacatures Nato Security Directorate

Ter sprake komt de mededeling door H.PZ gedaan betreffende deze vacatures. Er
bestaat geen bezwaar tegen dat wanneer de afdelingshoofden menen dat een mede-
werker van hun afdeling voor de openstaande functies in aanmerking zou komen
daarover met betrokkene wordt gesproken.

2. Ontwerp beschikking Verweerprocedure

HK. vernam gisteren van Mr.! van OP dat aan de kant van Defensie bezwaren
tegen de door OP opgestelde ontwerp-beschikking zijn gerezen.

r,_ Mede in verband met de nota die onzerzijds gisteren aan Mr.
werd toegezonden is besloten de behandeling van de beschikking die heden in de
vergadering van de AAO zou plaatsvinden, aan te houden. Er zal eerst overleg
tussen Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie plaatsvinden. De BVD wordt hier-
bij betrokken*

3. Agenda H.BVD

H.BVD gaat op 29 januari naar Brussel om het afscheid van de heer ,
hetwelk deze door de heer wordt aangeboden, bij te wonen. H.BVD zal op
die dag ook de heer bezoeken en de heer van het Nato Security
Directorate. In verband daarmede verzoekt H.D aan DOB te vragen hem de notitie
over de Warschau-melding en het effect daarvan in Nato tijdig ter beschikking te
stellen. HK. zal K/D vragen of deze nog materiaal voor het gesprek met de heer

heeft.

k» Maandelijks overzicht afd. B
In verband met het bezoek aan Brussel zal H.B zijn maandelijks overzicht op
3 februari a.s. geven, daarna vindt een demonstratie van technisch materiaal
door TD plaats.

<"~ 5» Bezoek aan Minister Bakker

H.BVD bezocht Minister Bakker voor de T-machtiging. Hij sprak met hem over
de situatie in Suriname. BPO zal hierover nader worden ingelicht. Het staat nu
vast dat de Surinaamse Veiligheidsdienst direct onder Minister-President Pengel
zal komen te ressorteren.

6» Nota Minister van Defensie

H.BVD maakt melding van de ontvangst van een nota van Minister Den Toom
"Defensieerisis, een prognose", waarin n.h.v. bijdragen van de MID zijn verwerkt,
H.B herinnert zich dat medio 1968 met de MID hierover een gesprek werd gevoerd.
De Minister van Binnenlandse Zaken verzoekt ons om commentaar op de nota van
Defensie. Het stuk wordt in handen gesteld van H.B en H.C, met verzoek opraerkin-
gen t.a.v. de feitelijke inhoud te maken. Daarna zal een gesprek met H.BVD en
PH.BVD plaatsvinden om te bepalen welk verder commentaar wij kunnen geven*

22-1-1969.



AURORA

OGHT2NDBaSPR£KING op vrijdag 2k januari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TDj - HK

Afwezig : -----

1. Defectie functionaria Chinese legatie

H.BVD deelt mede, dat hedennacht de waarnemend Zaakgelastigde van de Chinese
Legatie Liao Ho-shu zich bij de Politie heeft gemeld met een verzoek om
asyl.
Gesprokeu wordt over de maatregelen in verband daarmede door de Dienet te
nemen, o.m. een tijdelijke onderbrenging, verhoor enz.
Betrokkene heeft kenbaar gemaakt naar Amerika te willen gaan.

2.. Merkwaardig telefoontje

H.D deelt mede van de heer van de BID een bericht te hebben ontvan-
gen afkomstig van de Lt.Gen. b.d. van de volgende inhoud:
De Heer was opgebeld door een dame die zeide te heten en bij de
BVD werkzaam te zijn. Zij waarschuwde de heer voor de familie ,

, waarmede men in relatie staat omdat deze familie
bij de BVD als verkeerd te boek zou staan. Besloten wordt dat H.£ aan E LX/W
zal vragen om de heer te gaan opzoeken om van hem te gaan horen wat de
precieze toedracht van het verhaal is. Een en ander nadat overleg gepleegd is
met de heer .

3» Aanhouding militair verdacht van spionage

H.C deelt mede dat op grond van verdenkingen van overtreding van art. 98 W.v.S.
door de Marechaussee is aangehouden de sergeant-majoor , die indertijd
bij de Militair-AttachS in '.Yarsch.au, de heer , werkzaam was. Tijdens
het verblijf van de heer • is hij omdat er enige moeilijkheden waren
naar Nederland overgeplaatst. Hij viel de laatste tijd op door een vreemd en
nerveus gedrag. Bij zijn eerste verhoor heeft hij reeds toegegeven gegevens
betreffende het bij de ambassade in Warschau werkzame. personeel en ook docu-
menten aan de Polen ter beschikking te hebben gesteld. Het is niet uitgesloten
dat hij al reeds gerecruteerd was voor zijn vertrek naar Warschau. Daarbij
wordt verband gelegd met het fait dat een zuster van hem gehuwd is met een
Pool, woonachtig in Breda. Besloten wordt dat PH.C en CSO zullen trachten
nadere gegevens omtrent de verdenkingsgronden te verkrijgen. Nader zal dan
worden bezien of en door wie het Hinisterie van Buitenlandse Zaken meet worden
ingelicht.

2<t-l-1969.
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OCHTENDBaSPHSKING op maandag 2? januari 1969.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - K.D - H.E - H.TD - H.KEB - H.K

Afwezig : -—

1, Liao Ho-Shu

H.BVD en PH.BVD vertellen het e.e.a* over de stand van zaken. In de
namiddag van 24-1, na de overbrenging van betrokkene onder onze hoede
naar een veilige plaats, hebben de gesprekken met hem een aanvang ge-
noraen. Eerst word hij door PH.BVD ingelicht omtrent zijn status* Er
werd hem verklaard waarom de veiligheidsmaatregelen rondom zijn perseon
waren getroffen. 3etrokkene betoonde zich zaterdag weinig mededeelzaam.

• Hierin is enige verbetering gekomea nadat PH.BVD hem samen met een ver-
tegenwoordiger van de Araerikaanse ambassade op zaterdagmiddag had be-
zocht. Deze heeft hem de toezegging gedaan dat hij op een redelijke
beoordeling van zijn asielaanvrage door de V.S. kan rekenen wanneer
hij zich tegenover de Nederlandse autoriteiten inschikkelijk toonte
In de zondag gevoerde gesprekken heeft hij hierop iets losgelaten over
de activiteiten van de Legatie t.a.v. Nederlandse politieke groeperingen
en oatrent de inwendige functionering van de Legatie* Nader is geble-
ken dat de Haagse politie na het verhoor door de Vreemdelingendienst
met Liao de lassers-affaire heeft besproken. De indruk bestaat dat hij
hiervan enigszins is geschrokken en dat hij vreesde als een soort ver-
dachte i.v.m. deze zaak te worden behandeld.
Na AURORA vindt een gesprek met H.B en H.C plaats om het verdere beleid
t.a.v* de te voeren gesprekken te bepalen*
H.BVD deelt mede de in Nederland vertegenwoordigde buitenlandse rela-
ties vrijdagmiddag te hebben geinformeerd. Sr zal een bijzondere rappor-
tage t.a.v. onze Benelux-partners moeten plaatsvinden* H.KEB zal de
vertegenwoordigers van en informeren. Hij zal zich
naar H.BID begeven om deze in te lichten.

2. O.S.I.

H.KEB deelt mede dat de tweede bespreking met OSI nu bepaald is op
6.3-1969 en verzoekt H.B en H.C om een nader gesprek ter regeling hier-
van* Hij herinnert hierbij aan de door hem verzonden questionnaire
waarop hij nog geen antwoord ontving. Op verzoek van H.C zal H.KEB
alsnog trachten de bespreking, zoals oorspronkelijk vaatgesteld, te
doen plaatsvinden op 5-2-1969* •

28 Januari 1969.
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OCHTSNDBSSPREKINQ op woenadag 29 januari 1969*

Aanwezigt PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : H.BVO

1. Liao Ho-ohu (zie ook AURORA d.d. 27-1-»69>

H.B wijst op een artikel in De Volkakrant van hedenmorgen waaruit blijkt
dat de Chinese Legatie, kennelijk gelnatrueerd door Peking, aan de Pera
heeft uedegedeeld dat het weglopen van Liao beachouwd wordt ala een
anti-Chineea incident, opzattelijk door de Nederlandae Regering.geor-
ganiaeerd en ala een aotie die zorgvuldig en over een lange periode ia
voorbereid.
PH.BVD beveatigt dat dit one uit eigen bronnen reeds bekend was en dat
onze Zaakgelaatigde in Peking van de Chinese Regering eenzelfde nede-
deling heeft ontvangen.
Tar aprake komt even de vraag of betrokkene thana nog immuniteit ala
diplomaat geniet. Oorapronkelijk waa Juatitie van mening dat dit niet
het geval ia, in tegenatelling tot Buitenlandse Zaken. Na een nadere
atudie van Mr. blijkt Juatitie het atandpunt van Buitenlandse Zaken
ala juist te erkennen. Dit onderwerp kwam ook ter aprake bij een geaprek
dat H.BVD 27-1 met Mr. Polak en Mr. Mulder had. Daarbij heeft de minia-
ter van Justitie de wens geuit dat de Offieier van Juatitie Den Haag
gelegenheid wordt geboden om betrokkene te horen over de laaaers-affaire*
Door de Amerikaanse ambaaaade zijn officiele atappen bij Buitenlandse
Zaken gedaan i.v.m. de toelating van betrokkene in de V.S.. PH.BVD deelt
mode dat bij de geaprekken met Liao nu goede voortgang wordt gemaakt.
Hij ia veel openhartiger geworden en veratrekte belangrijke informatiea
o.m. over de verhouding China - Viet Nam. Het ligt in de bedoeling dat
H.B een geaprek met hem zal voeren o.m. over de culturele revolutie.

H.KEB deelt mede dat hij H.BID peraoonlijk omtrent de defeotie van Liao
heeft gelnformeerd. De toezegging ia gedaan dat eventuele vragen van
BID-zijde door ona aan betrokkene zullen worden voorgelegd.

2, Sergeant Majoor (zie ook AURORA d.d* 2'h-1-l69)
H.C deelt mede dat betrokkene zondagavond door de Mareohauaaee weer op
vrije voeten ia geateld. Een langere aanhouding bleek niet gerechtvaar-
digd omdat de gerezen verdenking alleen geateund wordt door eigen ver-
klaringen van betrokkene. Bij G2 ia enige conuaotie ontataan n.a.v. mede-
delingen van over de rapportage van de vroegere militair attach*
in Warachau, de heer . Het blijkt moeilijk on thana een oor-
deel over e.e.a. te vellen. CSO zal zioh bij 02b op de hoogte atellea
van de voorhanden zijnde gegevena.

3« Overlijden

j

H.D oemoreert het overlijden van de Direoteur van de N.V. Luchthaven j
Schiphol, , die een goede relatie van de Dienst waa, in het j
bijzonder in de hoek van de afdelingen D en E. <1

!

^ O.S.I, (zie ook AURORA d.d. 2?-1-'69) I-* " ' ' j
De bespreking net OSI ia nu definitief bepaald op 5-2-1969* I

i
5. Mutatiea

PH.BVD deelt mede dat ala opvolger van de heer tot PH.C ia be-
noemd de heer . H.C atelt er prije op te verklaren dat MeJ.

gevraagd heeft haar voor deae benoeming niet in aanmerking te
brengen* "

30 januari 1969. , — -> -



AURORA /

OCHTSNDBiSSPRSKING op vrijdag 31 .lanuari 1969.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK

Afvezig : ——-

!• LIAO- Ho-shu (zie ook AURORA d.d. 29-1 -'69).
Ter sprake komt wat nu bepaald is over het vertrek van betrokkene en de
reisweg. Hij zal vergezeld worden van een medewerker van .
H.C vertelt het e.e.a. over de veiligheidsmaatregelen die in dit verband
zijn getroffen. Hierover is contact geweest met Kolonel van de
Luchtmacht en met de Koninklijke Marechaussee.

H.B vestigt de aandacht op een artikel in De Volkskrant van hedennorgen
waarin iets bekend is gemaakt over de mededeling door Minister Polak gis-
teren gedaan in de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en voor
Justitie* (Nader is gebleken dat hieromtrent door de voorlichtingsdienst
van Justitie niets werd weggegeven.)

H.B werpt de vraag op of het niet wenselijk is dat na het vertrek op een
of andere wijze een release aan de Pers wordt gegeven. Van Amerikaanse
zijde is verzocht dit pas 48 uur daarna te doen. Als motief voor H.B
geldt dat moet worden voorkomen dat een mysterieuze verdwijning van be-
trokkene aanleiding zou kunnen geven tot verhalen over ontvoering enz.»
H.BVD wil over dit onderwerp nader overleg piegen.

H.B heeft gisteren met LIAO gesproken. Hij vond hem redelijk openhartig,
vooral over de politieke activiteiten die voor ons van belang zijn. Eij
vraagt zich af of betrokkene eventueel wetenschap of geheimen, bijvoor-
beeld intelligence-zaken, niet reserveert voor zijn gesprekken in de
V.S..

PH.BVD heeft het voornemen LIAO nog enige vragen te stellen over de
lassers-affaire.

- 2 -
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2, Overlijden Allan Dulles

H.BVO vraagt H.KSB een brief van rouwbeklag aan het Hoofd van CIA
op te stellen*

2.* Holestatie Minister Lim a Po

H.B wijst op het bericht in De Volkskrant van hedea hierover. H.BVD sprak
met de Gevolraachtigd Minister van Suriname over die us ervaringen in
Nijmegen.

Jf. Merkwaardig telefoont.je (zie ook AURORA d.d. 2̂ -1-' 69)

H.E deelt hierover made dat de kwestie van het waarschuwen tegen de
familie die bij de BVD als verkeerd te boek zou staan, berust
op een slechte verhouding net de dochter van de familie, die geruchten
hierover zou verspreiden. Besloten wordt hier verder niets aan te doen.

, Bezoek aan

H.BVD was 29-1 aanwezig bij het afscheid van de heer
In diens opvolging is nog niet voorzien* De heer zal kennelijk
voorlopig als fungerend hoofd van de dienst optreden. De heer
is belast net lopende zaken, behalve voor het ressort van de heer »

6» Security Europese Gemeenschappen

H.BVD had in Brussel een geoprek met de heer . Het blijkt dat het
statuut van het E.G.-securitybureau nog niet is geformaliseerd. Het
kabinet van de heer heeft zich accoord verklaard. De heer heeft
ervan kennisgenoinen. De heer wil nader bezien of een fornalisering
van het statuut door de Europese Commissie wenselijk en mogelijk is*

£• NATO Security Directorate

Aangezien de heer ziek was heeft H.BVD gesproken met de heren
en .. Aan de orde kwamen de voorbereidingen' van de

voor jaarsvergadering van het Special Committee en de kwestie van bericht
uit iYarsch.au over de situatie in Roemenie van enige tijd. terug. Sind
februari zal H.BVD wederotn een gesprek hebben met het Security Directorate
Hij wil dan spreken over het verzenden van stukken aan de leden van het
Special Committee net het oog op de agenda van de voorjaarsvergadering
en ook over de standing requirements list*

£• Activiteiten onder scholieren

Dr. Nollau bracht onder de aandacht van H.BVD dat zich gezien de
toenemende activiteit onder scholieren hierover zorgen maakt* Hij vroeg
zich af of het geen aanbeveling verdient over dit onderworp een vergade- •
ring te houden van de 7 diensten (inclusief dus Engeland). H.BVD wil hier
alleen toe overgaan als nog andere onderwerpen een vergadering wenselijk
maken. Ook bracht Dr. Nollau de kwestie van het inschakelen van zeer
jeugdige informanten tier sprake,

2.* Verkiezing Bundespresident

De vertegenwoordiger van heeft ons gevraagd of het mogelijk zou
zijn enige aandacht te schenken aan gegevens die er mogelijk op kunnen
duiden dat de DCS i.v.m* deze verkiezing ooeilijkheden rondom Berlijn
kan veroorzaken. H.C zal gevraagd worden dit in het oog te houden*

.-. -• .. - 3 -
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10, T.v«-uitzending

H.BVD heeft de heer toegezegd zo mogelijk de tekst van de t.v.-
uitzending van vrijdag 24-1, waarin de heer , AVSO-corres-
pondent te Bonn, enige naar de DDR uitgeweken wetenschapsmensen inter*
viewde, te zullen toezenden. HK zal hiervoor het nodige verrichten,
Gesproken wordt over de figuur van de heer • H.3 zou gaarne
weten of te zijnen aanzien lets kan worden gedaan. Hierop zal nader
worden teruggekomen, n.a.v. een nota van B over de kwestie van de
agents of influence.

51 januari 1969»
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op naandag J februari 1969

Aanwezig: K.3VD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.3 - H.K̂ B - H.TD - HK

Afwezig : - — --

1. Liao Ho Shu (zie ook Aurora dd. 31-1-1969)

V.'at de verdere ontwikkeling van. deze zaak aangaat, deelt H.SVD het volgende
mede.
Kij had vrijdagmiddag op diens verzoek een gesprek met Minister Polak en
Staatssecretaris De Koster. Dezen waren er door onze Zaakgelastigde in Peking,
dhr. , op attent genaakt dat het diplomatiek gebruik wil dat Liao niet
naar een ander land vertrekt, zonder dat hij met leden van de Chinese Legatie
geconfronteerd is. De collegae van dhr. in Peking waren dezelfde mening
toegedaan. Met als niotief dat geen voldoende waarborgen voor de veiligheid van
betrokkene bij een dergelijk gesprek kunnen worden gevonden, heeft H.BVD dit
af kunnen houden.
In een later gesprek met de heren (Buitenlandse Zaken) en
(Justitie) is overwogen ora betrokkene een telefoongesprek met de Chinese Legatie
te laten voeren, waarbij hij dan kon duidelijk maken geheel vrijwillig ora
toelating in Nederland c.q. een ander land te hebben verzocht. Er is ook een
verklaring opgesteld die na het vertrek van betrokkene en zijn aankomst in het
andere land aan de pers zal worden gegeven. Daarin komt te staan dat hij ons
land heeft verlaten en dat hij de wens heeft geuit zich naar de Verenigde otaten
te begeven.
PH.BVD heeft Liao de gedachte van het telefoongesprek voorgelegd. Gezien de
reele bezv7aren die hij hiertegen uitte (het zou op een scheldpartij van de leden
van de Chinese Legatie uitlopen) is hierop niet verder doorgegaan. Wei v/erd
Liao uiteindelijk bereid gevonden een verklaring uit te spreken die op een
video-tapeband kon worden opgenomen. Van deze verklaring kan alleen in de ambte-
lijke sfeer gebruik worden gemaakt.
Liao heeft waardevolle inlichtingen verstrekt omtrent de politieke activiteiten
van de Legatie in Nederland en Belgie, betreffende het leven op de ambassade
en de daar geldende security-maatregelen.
Ook zijn hem nog enige vragen over de lassersaffaire gesteld.

OSI

Op deze bijeenkonst op 5 februari a.s. zal dhr. iets vertellen over
activiteiten van studenten e.d.
Verder komt de questionaire van de OSI-medewerkers ter sprake. 2r bestaat geen
bezwaar tegen dat er algeraene mededelingen worden gedaan over de affaire Liao.
De heer van L2B zal door H.KilB worden gevraagd of hij het nuttig acht
deze bijeenkomst bij te wonen.

3-2-1969.
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OCHTENDBESPREKING op woensdag 5 februari 196SJ

Aan.ezig: H.BVD - PE.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TO - HK

Afwezig t

1, Liao Ho Shu (zie ook Aurora dd. 3.2.1969)

HC deelt mede dat de Chinese Legatie bij Buitenlandse Zaken een protest
heeft ingediend in verband met hot gaan van Liao naar de Verenigde
Staten.

H.BVD kreeg van de hear het verzoek om een nabespreking over
de behandeling van het geval Liao. Deze zal plaatsvinden vrijdag 7 fft-
bruari te 10.30 uur* Aanwezig zullen zijn: de heren en .
Voorta de heer van Buitenlandse Zaken. Met deze wordt overleg
gepleegd of het nuttig is ook de heer van Buitenlandse Zaken aan
het gesprek te laten deelnemen.
H.BVD heeft het voornemen enige sumraiere mededelingen te doen over de
verkregen inforoaties. Hij wil hierop dieper doorgaan in een gesprek dat
hij na 13 februari - wanneer de rapportage van B en C gereed zal zijn -
wil hebben met de heer de van Buitenlandse Zaken.

2. Art. 97.b

HD oaakt melding van het feit dat in de provineiale Staten van Zuid-
Holland met grote meerderheid een motie werd aangenomen oa een gedeelte
van art. 12*t in het Rechtspositiebesluit voor de Provineiale ambtenaren
dat lijkt op art. 97.b ARAR te doen vervallen.
HK wordt verzocht OP daarover in te lichten en te overleggen of en op
welke wijze de Minister c.q. de Secretaris-Generaal moeten worden gein-
formeerd. Een en ander wordt van belang geacht in verband met de positie
van de Minister t.a.v. de Kamer, wanneer hij deze aan het begin van het
nieuwe parlementaire jaar mededeling doet van zijn opinie dat art. 97*b
moet worden gehandhaafd.
H.BVD brengt in herinnering dat terzake naar aanleiding van de nota van
KJA overeenstemming werd bereikt met Mr. •

3* Conferen t ieoord

H.BVD deelt mede dat in plaats van Heelsum een nieuwe mogelijkheid voor
het houden van conferenties werd gevonden in het hotel Oranjeoord te
Apeldoorn. Dit zal in maart gedurende enige tijd voor ons beschikbaar
zijn. Hij vraagt de afdelingshoofden te overwegen voor welke groepen
het beste de bijeenkomst kan worden gehouden. De gedachte van H.BVD gaat
uit naar een bijeenkomst voor de politie, met de militaire relaties en
voor personeel van de eigen dienst.

k. ID-biJeenkomst

H.BVD vertelt het een en ander over het yerloop van de dinsdag gehouden
bijeenkomst. Er bleek enig bezwaar tegen het voorstel van H.BVD om over

-. - 2 -



te gaan tot afschaffing van de notulen van deze bijeenkomst. Be-
paald is dat een proof zal worden genomen met een samenvattend
verslag. H.BVD heeft na beraad met de betrokken vertegenwoordigers
van de politieverbiadingen toegestemd in het houden van een bijeen-
komst voor Korpschefs uit de universiteitssteden. Er bleek en
duidelijke behoefte te bestaan om nog eene samen te apreken over
de informatieverkrijging betreffende studenten en andere jeugd-
activiteiten.

5. Verharding li.1n CPSU 7

HB maakt melding van de verachijning van een artikel in de New
York Herald, waarin de Moskouse correspondent de aandacht vestigt
op enige artikelen in Kommunist. Daarin vindt een zekere rehabili-
tatte van Stalin als militair leider plaata. HB wil niet uitslui-
ten dat dit verschijnaelen zijn die duiden op een nogelijk binnen-
kort plaatevindende afsetting van Kosygin.

6 februari 1969*
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OCHTEND3ESPREKINQ van vrijdag 7 februari 1969.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - PHD - HE - H.KSB - H.TD - HK

Afwezig s

1* Bommen in Londen

H.BVD zal zelf de heer Fonteijn, die hedennorgen op bezoek kont, in**
formeren.

2« Liao (zie ook Aurora van 5*2.69)

HB vestigt de aandacht op een artike1 in De Volkskrant over het offi-
ciele protest van de Volksrepubliek China in verband met het gaan van
betrokkene naar de Verenigde Staten. Gezien de bewoordingen daarvan
aeht hiJ het niet uitgesloten dat Peking maatregelen ten aanzien van
daar geaccrediteerde diplomaten zal nemen.
Hij maakt melding van een bericht dat hedenavond in de NCRV-rubriek
"Hier en Nu" een interview zal plaatsvinden met een Amerikaan die in-
lichtingen over de Liao-zaak zou kunnen verschaffen. Mogelijk is hier
een verband met de figuur die De Volkskrant informatics versehafte voor
het artikel van 3 februari 1969*
Te 10.30 uur zal de nabespreking van het geval Liao plaatsvinden. zoals
in Aurora van 5 februari aangekondigd. Daarbij zullen aanwezig zijn:
H.BVD, PH.BVD. HC en HK.
De bespreking met de heer is voorlopig bepaald op woensdag
12 februari 1969 om 14.30 uur.
HB zal dan iets vertellen over de politieke aspeeten van het Liao-ge-
val. CFO iets over de informatie. verkregen betreffende het functioneren
van de legatie.
HK had in de boot afhoudende stijl een gesprek met . corres-
pondent van Tine/Life eh met de heer , wnd.hoofdredacteur
Elsevier, over de Liao-affaire.

3» OSI
~"~" de
H.KEB deelt mede dat op 5 februari met de OSI-medewerkera gehouden
bijeenkomst goed is verlopen.

•»• ID-bijeenkomst

Op de gisteren gehouden ID-bijeenkomst maakte de CvP uit
Hilversura melding van het feit dat hem door de Commandant Marine-oplei-
dingskaop gevraagd was om assistentie in verband met eventuele oproeri-
ge jeugd. Dit bleek verband te houden met een brief van de Commandant
Zeemacht die voor mogelijke opstootjes waarachuwde. Dit rondschrijven
is uitgegaan naar aanleiding van een rapportage van de BVD over moge-
lijke anti-NAVO-aoties.
H.BVD betreurt dat MARID, die hiertoe vaarsohijnlijk de stoot heeft ge-
geven. omtrent de consequenties die men aan onze rapportage wilde ver-
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binden, niet vooraf even met cms heeft gesproken.

5« Haandelijks overzicht

EC houdt zijn gebruikelijke maandoverzicht.
Als data voor de eerstvolgende maandoverzichten worden bepaald:
voor HB vrijdag 28 februari en voor HC maandag J5 maart.

6« Contact met Algemeen Dagblad

van het Algeaeen Dagblad liet HK weten een aanbod te heb-
ben gekregen van een Surinamer, genaamd , wonende te Rot-
terdam, voor het tegen betaling in het bezit krijgen van een dos-
sier dat afkomstig zou zijn van een in 1956 uit Roemenie weggelopen
Lt.vlieger, geheten. Deze zou zich daarna met spiona-
ge in Frankrijk hebben beziggehouden. Hij zou enige maanden terug
in Munchen door de politie zijn gearresteerd* Zijn dossier sou hij
kort voor zijn arrestatie ter hand gesteld hebben aan een andere
Surinamer, met het verzoek dit te vernietigen. Deze Surinamer had
het aan gegeven. heeft gevraagd hem
een paar stukken uit het dossier ter beschikking te atellen, opdat
hij kon beoordelen of het voor zijn krant van interesse was.

7. Art, 97b (zie ook Aurora 5-2-1969).
De heer van OPZ heeft nadere inlichtingen ingewonnen on-
trent art. 12̂  van het Rechtspositiebesluit voor Provinciale Ambte-
naren. Daarbij bleek dat de redactie van dit artikel enigszins andera
luidend is dan van art. 97b ARAR. Als directe ontslaggrond is in
het bedoelde art. 12*f vermeld het lid zijn van een der organisaties,

v opgenomen in de lijst behorende bij art. 97b ARAR. Hij heeft vervol-
gens een hoofdambtenaar van de Griffie van de provincie Zuid-Holland
gelnforneerd over de situatie ten aanzien van artikel 97b en de
positie die de Minister van Binnenlandse Zaken daaromtrent wil in-
nemen. De betrokken ambtenaar zal dit ter kennis brengen van
Gedeputeerde Staten. E.e.a. werd door Mr* aan HK aedege-
deeld.
H.BVD deelt de opinie van HK dat voorlopig hiermede kan worden vol-
staan en dat bij een gesprek binnenkort met de Secretaris-Generaal
of de Minister van e.e.a. melding kan worden gemaakt.

7-2-1969.



AURORA

OCHTENimtCSPltEKING van maandag 10 febrnari 1969>

Aanvezig: H.BVD - PII.BVD - HB - HC - 10) - TIE - H.KEB - II. TD - HK

Afvezig : — —

1. Moeilijkherten in de Cl'N

H.BVD vestigt de aandacht op een artikel in het Al gene en Ilandelsblad
van zaterdag 8 februari jl., waarschijnli jk van de hand van V.Klinken-
berg, waarin een bespiegeling wordt gegeven over de tegenatellingen in
de CPN, o.n. aver de verhouding tussen de Raadsfractie en wethouder
Verhey.

2. LIAO
^̂ ^̂ ^ -f-
HK maakt melding van een stukje sc ban daal- journal istiek van De Tele-
graaf , uitnondende in een artikel in het Niettws van de Png van vrijdag
7 februari jl. "BVD rolt Chinese spionagering op". Gesteld wordt daarin
dat het uitwijzen van een Chinees naar Formosa hiervan het pevolg zou
zi jn.

' van De Telegraaf is door HK vrijdag medegedeeld, dat De Tele-
graaf vaarschi jnlijk het plachtoffer is geworden van een niet betrouv-
bare berichtgever. In de Telegraaf van zaterdag is de aangelegenheid
veel minder sennationeel en met vele vraagtekens opgebracht.
Ter sprake kont de uitzending van "Hier en Nu" van vrijdagavond, waarin

de Amerikaanse correspondent van de NCUV, een vroegere
medewerker van CIA, thans verbonden aan de Colnmbia-nniversiteit,

, interviewde. H.BVD heeft de indruk dat deze door CIA in
verband met het vraaggesprek werd geinf orraeerd. Hij acht dit een geluk-
kige wijze om indirect inforraaties te spuien. Hij vraagt zich af of
vij in voorkomend geval ook niet soortgelijke wegen zouden kunnen vin-
den.
Vrijdag vond een nabespreking over de Liao-zaak plaat* met vertegen-

. woordigers van Juatitie (Mrs. en ) en van Buitenlandse
Zaken (Mr. en drs. ).
Vraagpunten die uit deze bespreking zijn overgebleven, zullen door HK
in een notitie worden vastgelegd.

3. Onderzoek vandaden Indoneaie

Dr. heeft ons gevraagd om te willen nagaan of wij ten be ho eve
van dit onderzoek, dat vordt geleid door een stuurgroep, waarin ver-
schillende Secretarissen-Generaal zitting hebben, nog gegevens voor-
handen hebben. K/D zal hierover contact opnenen met H.ACD en ACD/CI.
H.BVD zou gaarne morgen, een antwoord aan Dr. willen geven.

11 februari 1969.



op woensdag 12 februari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVi) - H.B - H.C - H.D - PH.fi.- H.KJSB _ H.TD - HK

Afwezig : — —

1. Studentenactiviteiten

De afdeling B heeft een bericht ontvangen, dat een groep studenten he den van
plan zou zijn een bijeenkomst van de Commissie , die in net depar-
tement van 0. en \V. wordt gehouden, te verstoren. Hij heeft de heer

van 0. en .V. daaromtrent geinformeerd. Blijkbaar hebben de stu-
denten nun plannen niet erg geheim gehouden, want de heer bleek
er al van op de hoogte te zijn. (Uit de pers is gebleken dat inderdaad een
aantal studenten bij 0. en W. is geweest. Zij verzochten tot de vergadering
van de Commissie te worden toegelaten, hetgeen hen na enig overleg
werd toegestaan).

2. SI Fatah

H.BVD vestigt de aandacht op een bericht in De Volkskrant dat de leider van
SI Fatah heeft medegedeeld dat ook buitenlanders, o.m. uit Nederland, van
deze verzetsgroep deel uit maken. H.BVD herinnert zich dat wij enige tijd
terug van net verzoek kregen de identiteit vast te stellen van
een Neder lander die tot de verzetsgroep zou behoren.

3« Onderzoek wandaden in Indonesie (zie ook Aurora dd. 10-2-1969)

H.BVD, ontving een notitie van H.ACD betreffende net materiaal bij de Dienst
aanwezig afkomstig uit het ar chief van de P.G. in Indonesie en Nevis, waarin
mogelijk gegevens betreffende wandaden kunnen worden aangetroffen. Naar
schatting van H.ACD zal het een man ongeveer drie maanden kosten om dit mate-
riaal door te neraen. H.BVD heeft Dr. hieromtrent geinforneerd. Ueze
bood aan eventueel medewerkers van het departement hiervoor beschikbaar te
stellen. Bi j nader inzien vindt H.BVD dit toch minder gewenst. Ter sprake .
komt of wij in deze hulp kunnen inroepen van vroegere medewerkers van de
Dienst. Hierbij worden de namen van de her en , en

genoemd.
H.BVD verzoekt HK om contact op te nemen met de heer en deze te
vragen of hij hiertoe bereid zou zijn.

12-2-1969.



AURORA

OCHTSNDBJSSPREKING op vrijdag l*f februari 1969

Aanwezig: U.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.£ - H.KEB . H.TD - HK

Afwezig : ——

1. Beveiligingsovereenkomst met India

Gesproken wordt over eeri van de heer ontvangen aan onze Minister toegezon-
den brief van Buitenlandse Zaken over deze aangelegenheid, die verband houdt met
het in licentie vervaardigen van geclassificeerd materiaal in India.
HK stelt de desbetreffende brief in handen van H.D, die bij de Marine navraag
zal doen en die verder zal bezien of wij t.b.v. onze Minister commentaar kunnen

1 leveren.

2. Onderzoek wandaden in Indonesie (zie ook Aurora 12-2-1969)
H.BVD deelt mede, dat onder leiding van het voormalige lid van de Hoge Raad,
Mr.Korthals Altes, een interdepartementale Commiseie zich zal bezighouden met
het inventariaeren van gegevens die van belang kunnen worden geacht. Van ons
departement zal de heer daarin zitting hebben.
De heer heeft zich bereid verklaard de stukken bij onze Dienst,
waarin zich mogelijk gegevens van belang bevinden, door te nemen. Hij zal zijn
werkzaamheden maandag 1? februari aanvangen.

3« Interview door
H.BVD vestigt de aandacht op een merkwaardig verschil in de tekst van het inter-
view net de naar Oost-Duitsland gevluchte physici, zoals gepubliceerd in de
Nieuwe Linie, in vergelijking met de bij ons uitgewerkte tekst*
H.BVD zal de tekst van het interview toezenden aan de heer ., die hierom
heeft gevraagd.

Liao-affaire (zie ook Aurora 10-2-1969)

H.BVD wil nu binnen afzienbare tijd iets doen ten aanzien van degenen die bij
deze zaak betrokken waren. Hij vraagt hiervoor de speciale aandacht van H.C.
Wat de rapportage over deze affaire aangaat wijst hij erop, dat nu het basis-
rapport gereed is, bezien dient te worden aan welke andere instanties dit dient
te worden toegestuurd. Hij noemt de Commissie voor de Inlichtingen- en Veilig-
heidsdiensten. Het ligt in de bedoeling dit basisrapport door een meer speci-
fieke rapportage, o.m. over de lassersaffaire en de functionering van de Chinese
Legatie te doen volgen. Over de lassersaffaire dient de Minister van Justitie
nader te worden geinformeerd. H.C zegt dat de betreffende brief ter tekening
gereed ligt. Het rapport over de functionering van de Legatie kan o.m. ook wor-
den toegezonden aan de buitenlandse relaties, die een Chinese vertegenwoordiging
hebben. •

Uitnodiging :

H.BVD heeft een uitnodiging van ontvangen voor het bijwonen op 19 februari
van een bijeenkomst in Parijs, waarop het probleem van de revolutionaire jeugd
aan de orde wordt gesteld.
H.BVD zal aan deze bijeenkomst deelnemen, vergezeld van H.B.

14-2-1969.



AUUOHA

OCHTENDBSSPREKING op maandag 17 februari 1969

Aanwezigt H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig » ——

1. LIAO (zie ook Aurora dd. l<t-2-1969)

H.B reatigt de aandacht op een ingezonden stuk in De Volkakrant Tan heden Tan
de ona bekende ..
PH.BVD wijat op een artikel in Time, waarachijnlijk Tan de hand Tan •
ElaeTier had een artikel OTer Liao Tan de plT. hoofdredacteur .

2. Belatie tot BID

H.BVD brengt een notitie Tan de afdeling C ter sprake, die net Traagpunt op-
roept of de BID net Toornemen heeft oyer te gaan tot de debriefing Tan diploma-
ten die in andere dan communiatieche landen werkzaam zijn.
H.C heeft hedenmiddag een geaprek met dhr. . Hij zal daarbij kenbaar
maken dat de BVD zich de contra-apionage tot taak rekent, waar deze zich ook
Toordoet, wanneer die tegen Nederland is gerieht. H.BVD aoht het wenaelijk dat
door H.C of PH.C bij gelegenheid bij dhr. naar voren wordt gebracht
of het wel wenaelijk ia dat twee inatantiea bemoeienia hebben met de debriefing
Tan diplomaten.

3. NATO-oefening Hilex

Vrijdagmorgen kreeg H.BVD de uitnodiging Tan admiraal om aanwezig te aijn
bij een beapreking naar aanleiding Tan deze reeds in gang zijnde NATO-oefening,
waaromtrent wij niet op de hoogte waren gesteld.
PH.BVD heeft aan deze beepreking deelgenomen. De adm. ia de mening toege-
daan dat het CVIN in bijzondere omatandigheden en ook t.a.v. de oefeningen ale
de onderhavige zon kunnen fungeren ala een orgaan dat de berichten Tan de Ter-
achillende inlichtingendienaten kan eamenvoegen en evalueren t.b.T. een
Advies-college of -Raad, waarTan de VCS, de DQ BZ en de adm. namens de
Kiniater-Preaident deel uit maken.
PH.BVD heeft gesteld dat in een aanloopperiode tot buitengewone omatandigheden
het CVIN een dergelijke functie wellicht kan Tervullen, maar niet wanneer wij
inderdaad in perioden Tan grote Internationale spanning en bijzondere gebeurte-
niaaen zijn tereehtgekomen.
PH.BVD heeft BV Terzocht gedurende het afgelopen weekend ala opvang voor
eTentuele berichten i.T.m. de oefeningen te willen fungeren. Tot hedenmorgen
was echter geen telegram of melding Toor de Dienat binnengekomen.
H.BVD en PH.BVD nemen om 10.30 uur deel aan een beapreking bij adm. .

k, PG-Tergadering
H.BVD herinnert H.B en H.C aan de PG-Tergadering die a.a. donderdag 20 februari
zal plaatevinden. Hij Terzoekt hen om de gebruikelijke bijdragen.

5» Benelux-beapreking

Op de Trijdag 14 februari gehouden bijeenkomat Tan de hoofden Tan de Benelux-
diensten kwamen o.m. ter sprake de bereiliging Tan de £uropeae Gemeenachappen
en de aituatie Tan het Special Committee*
De Tolgende bijeenkomat is bepaald op 11 april 1969 te Bruaael.

17-2-1969.



AURORA

OCHTENDBESPREKIHQ OP woensdag 19 f«h*.. 1969

Aanwezigx PH.BVD - BY - H.C - H.D - PH.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwozig j H.BVD

1. El Al

Ter sprake komt de aanval op hot El Al-vliegtuig gisteren in Zurich.
Naar aanleiding van een vraag van H.D dealt PH.E made dat eniga tijd terug
da varscharpta bewaking van El Al-vliegtuigen op Schiphol jnet de fiijkspolitie
ward basproken. Hierbij kwam toen naar voren, dat da Israelische veiligheida-
ambtenaar op Schiphol niet gawapand sou zijn.
PH.E zal naar aanleiding van net voorval in Zurich nog aena contact oat de
hear van de Dianst I*uchtvaart van de Rijkspolitie op Schiphol opne-
man.

2. Havlicek

Volgens persbericht is Havlicek, medewerkar van de Tsjachische ambassade,
gisteren dood in zijn auto in da Haarlaomermear aangatroffen.
De af deling C wint terzake inlichtingen in bij de ID-HaarlanmerBeer.

Rood-Chinese paspoorten

Van de I.D.-Hijswijk ward bericht ontvangen dat aldaar een Chinees, die in het
bezit sou zijn van enige valse Rood-Chinese paspoorten, is aangahoudan.
Nadere gegevens ontbreken nog*

H.KEB deelt aede dat een nadewerker van norgen om 11. OO uur op bezoek
bij de Dienst koat. Hij haeft een bespreking bij de afdeling C.

19-3-1969.



AURORA

OCHMNDBS3P3SKING van vrijdag 21 februari 1969.

Aanvirezig: H.BVD - HB - HC - HD - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD - HE

1, Chinese Legatie

HC deelt mede dat een medewerker van de Legatie heden via Parijs
en Karachi naar China reist in gezelschap van een Chinese schepeling
die geruime tijd ziek is geweest. Staande de vergadering inforaeert
H.BVD de heer van Buitenlandse Zaken hierover. Hij verzoekt HC
een korte notitie te doen uitgaan aan de Ministers, die ook over de
Liao-affaire werden geinformeerd.

2. Spanning rondom Berlijn.

Ter sprake komen de persberichten waarin melding wordt gemaakt over
oefeningen in Oost-Duitsland van Russische en Oostduitse troepen.
HB deelt mede dat op 5 maart 1968, de datum van de president-verkie-
zing in Berlijn, activiteiten van de SDS te verwachten zijn. Van
Oostduitse zijde werd hiervoor financiele hulp gegeven.
Verder kwam de afd. B. ter kennis dat op initiatief van de SDS begin
maart in Berlijn een Buropese conferentie van de parlenentaire en
buiten-parleraentaire oppositie zal plaatsvinden,
A.s. maandag is er een zitting van het CVIN over Berlijn. H3 zal de:
van belang zijnde gegevens saiaenvoegen in een notitie die aan de
Ministers die het aangaat zal worden toegezonden.

2« rieactles op aanval E1-A1 vliegtuig«

HD deelt mede dat kortgeleden in Geneve een bijeenkomst plaatvond van
36 lATA-maatschappijen, waar over de beveiliging van het luchtverkeer
werd gesproken.

_ Heden vindt op Schiphol een bespreking plaats van KLM en Rijkspolitie
over de beveiliging van E1-A1 vliegtuigen.
Op de PG-vergadering gisteren, vernaai H.BVD dat de bewaking van deze
vliegtuigen op Schiphol inmiddels is uitgebreid.

4. PG-vergadering.

Op de gisteren gehouden PG-vergadering werd een opiaerking geaaakt
over het minder geslaagde karakter van Hoofdstuk I van het Maandover-
zicht 1/1969. Overigens bestaat voor het Maandoverzicht en Hoofdstuk
I veel waardering.

5» Special Committee.

de heer van heeft H.BVD verzocht ora een gesprek over
de situatie t.a.v. het Special Committee. Daaraan zal ook de heer
Nollau deelneraen. Het gesprek zal medio maart in Den Haag plaatsvin-
den. H.BVD wil bij gelegenheid van een bezoek volgende week woensdag
26 en donderdag 27 februari aan Brussel, ook een gesprek over het
Special Committee met de heer , van het NATO Security Directorate
hebben. Hij zal dit onderwerp ook aan de orde stellen Jijdens een be-
zoek aan op 13 maart in Londen.

- 2 -
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6. Sijeenkorrst te Parijs.

H.BVD en H3 waren aanwezig op de bijeenkonst van 19 februari 1969
die plaatsvond op initiatief van de Directeur-Generaal van , de

heer . Aanwezig waren vertegenwoordigers van de 7 diensten
en de te Parijs gestationeerde raedewerker van • Er werd ge-
sproken over de jeugd- en studentenproblematiek. H.BVD vond de
bijeenkonst geslaagde
Overeengekomen werd dat de diensten elkaar zullen inforraeren over
te verwachten evenementen. Mogelijk in juni a.s. zal een bijeen-
komst worden gehouden van de 7 diensten, waarop de internationale
contacten en de financiering ter sprake koraen.
HB stelt over de bijeenkornst een notitie op*

21 februari 1969»



AUHORA

op fflaandag 2*» februari 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.fi - H.TD - H.KEB - HK

Afwezig : —- •

1# Liao Ho-shu

H.B vestigt de aandacht op een Russische reactie n.a.v. de defectie van
Liao, o.m. ̂ epubliceerd in De Telegraaf van heden. Er is een artikel in
Novoje Vreme (Nieuwe Tijden), het officieuze tijdschrift van het Sowjet
Ministerie van Binnenlandse Zaken, hierover verschenen*

2. Dies natalis BVD

H.BVD geeft er de voorkeur aan als "geboortedatum" van de BVD aan te
houden de oprichtingsdatum van het BHV, zijnde 29-5-19̂ 5. Dit houdt dan
in dat op 29-5-1970 het feit kan worden herdacht dat 25 jaar verstreken
zijn sinds het begin van het inlichtingen- en veiligheidswezen na de
Tweede Wereldoorlog* H.BVD wil even afwachten of van personeelszijde
suggesties opkomen on hieraan aandacht te schenken. In ieder geval wil
hij in September a.a. overleggen op welke wijze e.e.a. dient te geachie-
den.
HK zond hem over dit onderwerp een notitie*

3. Special Coamittee (zie ook AURORA d.d. 21-1-'69)

De bespreking net de heren dr. Nollau en zal plaatsvinden op
19-3-1969 in Den Haag.

k, Oranjeoord-bijeenkomsten

H.E zal nagaan of er verbintenis bestaat inzake het gebruikmaken van
hotel Oranjeoord te Apeldoorn voor BVD-bijeenkomsten in de week van
2k t/ffl 28 maart a.s..
Ret voorlopige plan bestaat om 1£ dag-bijeenkomsten te houden voor de
politie, de railitairen en voor het personeel van de eigen Dienst*
H.KSB zal overleg plegen met .de. hoofden van de militaire inlichtingen-
diensten* De heer van PZ wordt gevraagd een suggestie te doen voor
de bijeenkomst van het eigen personeel*
H.E geeft in overweging de railitaire diensten om een bijdrage te vragen
over de verwachtingen die bestaan i.v.m. buitengewone omstandigheden*
H.D acht het nuttig wanneer iets te berde zou worden gebracht over de
opinie van het publiek t.a.v. de veiligheid van de Staat en de positie
van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. .
Zo spoedig raogelijk zal worden bepaald of de Oranjeoord-bijeenkonsten
zullen doorgaan en wat de agenda van de verschillende bijeenkomsten
zal zijn*

5« Beschikking ex art. 8 ARAR

H.BVD ontving van HK een proeve voor een dergelijke beschikking, die met
verzoek om commentaar aan H.D en KJA werd gezonden. Hij wil hierover
fflorgen om 11.00 uur een gesprek hebben, waarbij H.D, HK, K/D en SD aan-
wezig zullen zijn* (KJA is verhinderd i.v.m. een bezoek aan Brussel.)

25 februari 1969.



AURORA

OCHTENDBESPRKKING van voenadag 20 fehruari 1969.

Aanveziff : PH.BVD -HB-IIC-HD-HE- H.KBB - H.TD - HK

Afvesig : IZ.BVD

1* Inbreker op dak.

Er wordt even gesproken over het berieht in de pers over een man
die een inbraak had gepleegd in een koffietent vlakbij het gebouv
en die zich schuilhield op het dak van de Puist en daar door de
T>olitie verd ontdekt.

rV) l/rtDe fiWD" zond hierover een notitie aan U.BVD

2. Sollicitant CRM.

HD brengt het geval ter sprake van een sollicitant bij CRM, die
jaren temg verkzaam was bij Buitenlandse Zaken en daar ertoe verd
gebracht om op grond van een uit veiligheidspunt verdacht voorval,
ontslag te nenen. Betrokkene die contaeten onderhoudt met het MLCN
en met Politiek en Cultuur, solliciteerde bij CRM voor een functie
vaarvoor in de toekomat geen veiligheidsonderzoek zal vorden in-
gesteld. Via de lijn van de afdeling G verd CRM ingelicht.

3« Oran.ieoord-bi jeenkonaten (zie ook Aurora van S4.2)

H.KEB deelt aede dat de nilitaire inlichtingendiensten in de veek
van 24 t/m 28 naart niet aan de bi jeenkomsten in Oranjeoord kunnen
deelneaen. In de plaats daarvan vordt een tweede bijeenkomst voor
de politie georganiseerd.

27 lebruari 1969.



AURORA

OCHTENDBBSPRSKING ran vrijdag 28 februari 1969

Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - KB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK

Afwazig t

1. LIAO (zie Aurora van 2̂ .2)

H.BVD heeft een bericht ontvangen van Buitenlandse Zaken waaruit blijkt
dat onze ambassadeur in Stockholm, de heer , door de Sowjet
militaire attach^ gevraagd werd of Nederland de defectie van Liao had
teweeggebracht.
HC zal nagaan of deze militair attach.6 tot de Ruaaische inlichtingen-
dienst behoort.

2* Security Bureau Europese Gemeenschappen.

H.BVD voerde tijdens zijn bezoek aan Brussel 'op 26 en 27 februari jl.
een geaprek met de heer •
Het bleek dat deze niet veel wijzer was geworden over de achtergronden
van de -affaire. De heer was aanvankelijk van mening dat
het hebben van een statuut van zijn bureau vooruamelijk van betekenis
is vanwege de interne working daarvan in de Europese Qemeenschappen.
Kede op grond van wat H.BVD vertelde is hem duidelijk geworden dat hij
zonder een dergelijk statuut ook weinig mogelijkheden heeft om een goede
relatie te kunnen onderhouden met de verschillende Europese veiligheida-
diensten. Mede namens en heeft H.BVD dit onder zijn aan-
daoht gebracht.
Vat de clearances en persoonlijke antecedentenonderzoeken aangaan, zit
de heer . vast aan vroeger geoaakte afspraken dat dit via de Perma-
nente Vertegenwoordigingen dient te geschieden. De informatics die hij
op deze wijze van de veiligheidsdiensten krijgt zijn zeer gering.
De heer is thans doende om het ontwerp-statuut van zijn bureau
- waarvob? hij gebruik maakte van een notitie van de heer - voor
te leggen aan de Kabinet-chefs van de leden van de Europese Commissie.
Hij overweeg op een later moment, wanneer hij op deze wijze het fiat
van de Commissieleden heeft gekregen, het stuk officieel aan de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen voor te leggen.

3» Special Committee.

' H.BVD deelt mede dat de agenda voor de vergadering van het Special Com-
mittee op 16, 1? en 18 april a.s. door hem in Brussel eamen met de heer

werd vaatgesteld. Hij deed een merkwaardige ontdekking omtrent de
wijde distributie van stukken van het Special Committee, waarbij hij
zich afvraagt of dit uit veillgheidsoogpunt geheel en al verantwoord is.
Hen weet bijv. niet bij welke instanties de stukken in de verschillende
landen terecht komen (De V.S. krijgen van elke nota bijv. 32 exemplaren),
Hij heeft in een persoonlijke brief aan de hoofden van de verschillende
diensten hetprobleem van de functionering van het Special Committee
aangesneden. .
HB sal ten behoeve van de korte inleidingen die H.BVD ala voorzitter van
het Special Committee bij enige agendapunten zal houden, enig materiaal
ter beachikking stellen.

• • • . . ' • • ' . - 2 -
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KG zal lets prepareren over de zaak Liao* Hierover zal in een
informele zitting ran Nederlandse zijde lets worden te berde
gebracht*

Afdelingsoverzichten.

HB geeft een zeer aumaier overzicht betreffende zijn afdeling.
HC zal maandag a.a* sljn beurt voorbij laten gaan.

28 februari 1969*



AURORA

OCHTSNDBSSPRSKING op naandag 3 maart 1969.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.K3B - HK

Afwezig : —-

1.
H.D ontving een brief vfa. de heer van , pas benoemd hoofd van
de afdeling Protective Security, die aankondigde gaarne een bezoek aan
de Dienst te zullen brengen op 17 en 18 april a.s..
H.BVD heeft hier geen bezwaar tegen. Aangezien hij deze data zelf de
bijeenkomst van het Special Committee zal voorzitten, zal PH.BVD de heer

ontvangen. Het bezoek zal verder worden geregeld door de afd. D.«

2, Circulatie van ongeevalueerd bericht

PH.BVD maakt melding van een telexbericht van de Nederlandse militaire
vertegenwoordiger bij Shape, waarin het onwaarschijnlijke verhaal over
anarchistische plannen dat al eerder op onze tafel kwam bij ons terug-
komt. Dit verhaal, afkorastig van een louche kelner, is via De Telegraaf
die het niet wilde publiceren, bij de Amsterdamse politic terechtgekoaen
en via deze bij OSI, Een onvoldoende evaluatie heeft ertoe geleid dat
het vervolgens bij Shape in allerlei hoeken is verspreid.
H.BVD had over dezelfde kwestie vrijdag telefonisch contact met de
QeneralBundesstaatsanwalt in Karlsruhe. Het telexbericht irordt aan H.B
in handen gesteld met verzoek om een reactie die ertoe zal leiden dat
het bericht op de verschillende echelons waar het- terecht kwam zal worden
rechtgezet.

3« Commissie

N.a.v, het verslag van de vergadering van de Commissie van 2̂ -2-1969
stelt H.BVD enige nadere vragen, o.m. over het besprokene t.a.v. art. 97b*
H.BVD heeft om psychologische redenen willen vasthouden aan het opnemen
van de CPN als enige organisatie op de lijst ingevolge art. 97b lid 2,
Hierbij zit de gedachte voor dat als de regering hiertegen bezwaren
mocht hebben, kan worden teruggevallen op een voorstel om te volstaan
met de mededeling dat voor leden van communistische, fascistische en
anarchistische organisaties in de ambtelijke dienst geen plaats is*

*»« Onderzoek oorlogsmisdaden Indonesia

H.BVD had 28-2-'69 een gesprek over de voortgang van het werk van de
heer met de Secretaris-Generaal van. Algemene Zaken,
Mr. , en de* heer • iVanneer de heer
met zijn werk klaar is, zou de heer hem gaarne ontmoeten.
Men is teruggekomen van de gedachte om ons te vragen de heer
een summary van de gegevens betreffende tfesterling te laten maken.

naart 1969*



OCHTENDBSSPREKINQ op woensdag 5 maart 1969

Aanwezig* H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.ID - HK

Afwezig I ——

1, Art. 97b i

In de vergadering van de Commissie ! maandag 3 maart Jl. heeft ;
Dr. namens Mr. naar voren gebracht dat O.P. van opvatting
is dat art. 97b lid 2 zou kunnen vervallen. In de Commissie heeft dit
standpunt enige verwondering gewekt, omdat H.D enige tijd terug mededeelde
dat O.P. na gepleegd overleg met de BVD voor een integraal handhaven van
art. 97b was. Het nieuwe standpunt van O.P. zou met zich brengen dat het vast-
stellen van de lijst van verenigingen ingevolge art. 9?b lid 2, waarmee de
Commissie juist was begonnen, geen zin heeft.
H.BVD heeft zich hierover verstaan met Mr. . Deze stelde niet klaar
voor ogen te hebben dat O.P. zich had uitgesproken voor een algehele handha-
ving van art. 97b. Wei meende hij dat het eerste en derde lid gehandhaafd
moesten blijven.
H.BVD zal over deze zaak spreken met dr. , met wie hij te 10.30 uur \n afspraak heeft.

HK vernam nog van Mr. dat enige tijd terug in een bijeenkomst van de •
Commissie voor Georganiseerd Overleg dhr. (ABVA) de suggestie had
gedaan om art. 7̂b lid 2 af te schaffen. De staatssecretaris had hier toen
niet op gereageerd. Mogelijk is in de opmerking van de ABVA-vertegenwoordiger
de oorzaak van het standpunt van O.P. te vinden. Mr. heeft H.BVD
toegezegd dat hij, wanneer art. 97b inderdaad wordt geschrapt, zich zal in-
zetten voor het bij de introductie van de beschikking omtrent het antecedenten*
en veiligheidsonderzoek duidelijk kenbaar maken door de Minister dat voor
aanstelling in een vertrouwensfunctie communisten en eventueel aanhangers van
andere met name aan te duiden extremistische groeperingen niet in aanmerking
komen. i
H.BVD. wil over dit onderwerp nader van gedachten wisselen met HK en KJA op :

donderdag a.s. te 11.30 uur. i
Uit de commissie is een sub-commissie ad hoc gevormd, waarin zitting heb-
ben H.D, Mr. (Justitie) en Kol. : (Defensie) om de kwestie van
art. 97b te bespreken. Deze zal a.s. vrijdag te 10.00 uur in one gebouw ver-

. gaderen.
Aanwezig zal daarbij namens de DQ. O.P. zijn Mr. . .

2* Beveiligingsovereenkomst met India i

De heer , Commissaris Militaire Productie van Defensie, heeft zich
in verbinding gesteld met H.D.
H.BVD. deelt mode dat de Minister het BVD-commentaar in de Ministerraad heeft ;

naar voren gebracht en ons heeft verzocht hierover contact op te nemen met
Buitenlandse Zaken. Het betreffende CO is onderweg naar H.D. .

t

3* Check bezoekers USA '

H.KEB heeft een notitie van ontvangen waarin wordt medegedeeld dat
men een dergelijke check die wij sinds 21 jaar uitvoeren in de toekomst niet
meer nodig acht. Hierover werd met de consuls van de V.S. overeenstemming be-
reikt. Men neemt hiervan met verheugenis kennis.

' • . - 2 -
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k+ B-nota over belnvloedin^
N.a.T. de nota van Minister Den Toom, waarin over agents of influence wordt
gesproken, heeft de afd, B. een eigen nota opgesteld.
H.BVD aeht dit een goed stuk work, dat vooral gezien de aard van de voor-
beelden ter illustratie gegeven, een uiterst selectieve distributie nodig
sal maken. H.BVD zal hierover spreken met Dr. en uit nog wel de
wens dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de opmaak van het stuk*

5, Roemeense visa
H.BVD deelt mode dat Minister Harmel (Belgie) en onze Minister van Buiten-
landse Zaken het plan hebben geuit te komen tot afschaffing van de visa
met Roemenie* Hij acht de centra-argumenten, in een C-nota naar voren ge-
bracht, onvoldoende* H.C zal hierover spreken met KJA.
H.BVD suggereert als argument te gebruiken het nadelige effect van visa-
afschaffing voor onze controle-mogelijkheden, aangezien een controle in
het binnenland niet mogelijk is* Voorts wil hij de aandacht gevestigd hebben
op het kettingeffect dat een afschaffing t.a.v. Roemenie kan hebben t.a.v,
andere communistische landen* Erbij ware nog te vermelden dat de visum-
afschaffing geen gelijkheid in positie in de beide landen met zich brengt,
daar communistische landen een uitreisvisum vergen en hun onderdanen veel—
al niet blijvend in het bezit van een paspoort zija*

6. Beveiliging Schiphol • El Al

H.BVD ontving hierover een nota van KCP. Hij vraagt H.C hieraan aandacht
te_laten schenken door CFO omdat hem opgevallen is dat Syriers en Jorda-
niers, wat de beveiliging aangaat, kennelijk buiten beschouwing zijn ge-
bleven*

7* Japanse dienst

De betrokken dienst heeft aan Buitenlandse Zaken op Oosterse wijze kenbaar
gemaakt liever een directe relatie met de BVD te onderhouden waarnaar ook
de voorkeur van Buitenlandse Zaken uitging* De heer van onze
bassade in Tokio komt hierover met H.BVD praten*

6 maart 1969.



OCHTENDBESPaJSKING op vri.ldag 7 maart 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig s ——

1. Art. 97b

H.B heeft in Het Parool gelezen dat de Amsterdamse Gemeenteraad op voorstel
van de PSP'er Stijger, hot soortgelijke corresponderende artikel in het rechts-
positiereglement voor de Gemeenteambtenaren heeft geechrapt. HK zal hierover
nadere inlichtingen inwinnen.
HIP (ID Amsterdam) hierom verzocht.

2.
nog lets naders is vernomen. DitH.BVD vraagt of over deze zaak van

blijkt niet het geval.
H.KEB zal bij gelegenheid navraag doen bij de heer .
H.C heeft van vernomen dat bepaalde verklaringen van betrokkene niet
waar zouden zijn gebleken.

Op een vraag van H.BVD antwoordt H.B dat voor zover hem bekend betrokkene in
Nederland aanwezig is i.v.m. het optreden van zijn vrouw op het Grand Gala
du Disque, dat hedenavond door de NTS wordt uitgezonden.

Agenda

13 en 3A maart 1969

18 maart

19, 20, 21 maart 1969

19 maart

2? en 28 maart 1969

Bezoek van H.BVD aan . Eventuele vragen of punten
ter bespreking gaarne voordien bij H.BVD te deponeren

Bezoek van dhr. •, medewerker van de ambassade
in Tokio over de relatie met de Japanse dienst.
Bezoek van PH.BVD, H.B en H.C aan

Bezoek aan de Dienst van Dr. Nollau en dhr. .
Bespreking met H.BVD over het Special Committee.
H.C zou gaarne des morgens even met dhr. spre
ken.

Bezoek van een medewerker van aan de Dienst
die over zaken betreffende de documentatie en de
mechanische administrate komt spreken.

6. Bespreking met de Secretaris-Generaal

Daarbij kwam o.m. ter sprake de kwestie van een eventuele publicatie van het
K.B. dd. 8-8-19̂ 9, waaromtrent" de Minister toezegde dit aan de Kcgering te
zullen voorleggen. Verder wordt verwezen naar de notitie van HK betreffende
het gesprek.

7-3-1969. » . . ' .
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OCHTSNDBESPREKING op maandag 10 maart 1969

AanwezigJ H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - H.£ - H.KEB - TDA - HK

Afwezig : ----- •
4-

1. Kwestie SchadS - NTS

Ter sprake komt het in het Parool van zaterdag 8 maart jl. verachenen interview
met Dr. J.P. Schade, waarin deze vertelt uitvoerig door de FBI te zijn verhoord
over zijn contacten met NASA en het onder zich hebben van interne rapporten van
deze dienst. De FBI zou hem hebben vergezeld naar Nederland en aldaar bepaalde
rapporten in beslag hebben genomen. Daarna werd hij onder geleide weer terugge-
bracht naar New York, alwaar het verhoor werd voortgezet, totdat hij wederom
onder geleide van de FBI vrijdag 7 maart naar Nederland terugkeerde. In verband
met zijn mededeling in het interview dat hij niets kon vertellen over het ver-
hoor van de FBI omdat Buitenlandse Zaken en de BVD met deze dienst in contact
ataan, kreeg HK in het weekend verschillende telefoontjea van journalisten.
Hij werd gebeld door de hear , chef van de Haagse redactie van
Het Parool, die hem vrijdagavond vroeg of hij commentaar kon geven, vervolgena
zaterdag en zondag door de heren , (Volkakrant) en _ (Algemeen
Dagblad). Betrokkenen is medegedeeld dat de BVD van de kwestie SchadS nieta be-
kend ia.
In een bericht in De Volkskrant van heden ia vermeld dat Schade wordt verpleegd
- mogelijk ia hem de zaak in de bol geslagen*

2. Artikel 97b

HK deelt het e.e.a. mede over de vrijdag in ons gebouw gehouden bijeenkomst van
de subcommissie uit de Commissie- . Bij deze bespreking waren aanwezig:
Mrs.. en Van Angeren (Justitie), Kolonel en de heer (Defensie)
Mr. (O.P.), H.D, HK en DOB/Z. DOB/Z maakt van de bespreking een
notitie, waarnaar wordt verwezen.

3» Shape Technical Centre

PH.D deelt mede dat de officiele opening van Shape Technical Centre op 28 maart
zal plaatsvinden. Het protocolaire gedeelte van de openingsbijeenkomst, waarbij
de Secretaris-Generaal van de Nato, de heer Brozio, aanwezig zou zijn, wordt
verzorgd door de oilitairen,
PH.D herinnert eraan dat wij verantwoordelijkheden hebben m.b.t. de externe
beveiliging.

H.BVD aaakt bekend dat de heer in augustus weggaat. Hij zal worden opge-
volgd door de heer .

5. Mutatiea

De heer is aangewezen als chef van de sectie CSO op de plaats van de
heer •.

6. Medenemen van stukken

H.BVD ontving de opgave van de afdelingshoofden op zijn rondschrijven d.d.
25-2-1969* Hij vindt het aantal personen die bevoegd zijn stukken buiten het ge-
bouw mede te neraen, hoog. (C 30; D 9} E 18| TD 6; KEB 3; AGO 2; PZ 5.)
H.BVD vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn om degenen die stukken raee
mogen nemen speciale pasjes te geven. Hij rneent dat het uitoefenen van de con-
trole bij het weggaan uit het gebouw door de BVA zal dienen te geschieden*
HK zal deze vragen om een advies over e.e.a. op te stelleiu

11 maart 1969*



OCHTENDBaSPHSKING op woensdag 12 m|art 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - H.Ê  H.KE3 - TDA - HK

Afwezig :

1. IlC-project

Besproken worden de berichten in de pers over de samenwerking t.a.v. het
ultra-centrifugeproject tussen Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Overeengekoaen is dat in Nederland en Engeland een ultra-centrifugefabriek zal
worden gevestigd, in Nederland een trommelfabriek en in iVest-Duitsland het
administratieve hoofdkwartier.
H.BVD vraagt of de positie van de beveiliging hierbij ook in beschouwing is ge-
nomen. PH.D zegt dat deze zaak wel de aandacht heeft bij RON en Buitenlandse
Zaken, maar dat hij niet precies weet hoe dit bij Economisehe Zaken staat.
H.BVD verzoekt hem deze zaak in het oog te houden.
Bij het a.s. bezoek van Dr. Nollau zal H.BVD deze vragen welke beooeienis het
BfV met de beveiliging heeft in verband met de aangekondigde vestiging van het
administratieve hoofdkwartier van het UC-project in Duitsland.

2. Byolkingsregister Wassenaar

H.E meldt dat bij dit bevolkingsregister een ambtenaar werkzaan is, die enige
malen heeft deelgenomen aan het V/ereld Jeugd Festival. Aangezien deze ook ken-
nis zal krijgen van BVD-aanvragen, lijkt het aanbevelenswaardig dat even nadere
aandacht aan zijn persoon wordt geschonken. H.BVD vraagt een onderzoek in te
stellen in overleg met de Korpschef van Politic te Wassenaar', U&e het beste
daarover burgemeester Geertsema kan

3« Gesprek met de Minister

H.BVD had maandag 10 maart 1969 een gesprek met Minister Beernink.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

- Begroting in Serste Kamer.

Behandeling vindt plaats op 18 en 19 maart a.s.. Gezien het eindverzlag van
de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken is het niet waarschijnlijk dat de
BVD ter sprake zal komen. H.BVD vraagt HK en K/D stand-by te zijn voor het
geval de Secretaris-Generaal n.a.v. eventuele opmerkingen van Kamerleden ons
daarbij wil betrekken.

- Commissie-

De Minister zal binnenkort bij de adniraal binnenlopen oa zich op de
hoogte te stellen van. de voortgang van de commissie. H.BVD inforaeerde de
Minister summier over de kwestie van 9?b tweede lid.

•- Liao-affaire

H.BVD heeft met de Minister afgesproken dat hij nadat het resultaat van het
/bekend bezoek van CFO en CFO/V aan de Verenigde Staten/is, een bezoek zal brengen

aan de Minister-President om deze verder over de uitkomsten van de Liao-
zaak te informeren.

- 2 -



- Teleftraaf-artikelen naar aanleiding van het book van. Garken

De Minister sprak hierover met H.BVD, vooral over het verinelde betreffende
de uniformsmokkel-affaire Vein v66r de oorlog en over het feit dat een hoge
Nederlandse officier via een verplee^ster cededelinsen over seheime zaken
heeft gedaan, die bij de Duitsers zijn terechtgekosen.
H.BVD vraagt hem de betreffende artikelen ter beschikking te stellen.
H.C herinnert zich dat bij een bezoek aan Keulen enige tijd terug CSO een ge-
sprek met de heer Gerken heeft gevoerd over het book waaruit De Telegraaf
nu uittreldsels publiceert.

Haagse Politie en Chinezen

Gesproken wordt over de Haagse brigadier van Politic, die in raoeilijkheden is
geraakt doordat hij Chinezen verblijfsvergoedingen heeft verstrekt zonder dat
hi3 daartoe gemachtigd v/as. H.C zal via de ID informeren wat er aan de hand is.

12-3-1969.



OCHTEHDBaSPRSKING op vrijdag 1A maart 19&9.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.B - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : H.BVD

1. Noord-Vietnamezen

Volgens radioberichten van hedenmorgen zijn de Noord-Vietnaaezen, die aanwezig
zouden zijn bij een ASVA-bijeenkomst in Amsterdam, inmiddels in Nederland gear-
riveerd.
PH.BVD. verzoekt H.C hieraan de nodige aandacht te willen schenken.

*~. Sergeant-majoor

Veiligheidsonderzoeken Sngelse instanties

Tijdens de bijeenkomst van een Security Conunittee heeft een vertegenwoordiger
van H.D gevraagd of er onzerzijds bezwaren tegea zouden bestaan waaneer
Foreign-Office-inspecteurs, die veiligheidsonderzoeken instellen ten aaazien
van Britse onderdanen die in Nederland vertoeven, dezen hier zouden. horen.
H.D heeft kenbaar gemaakt dat dit niet gewenst is.
H.£ attendeert erop dat deze materie geregeld is in een Nato-overeenkomst.

Verweerprocedure

Woensdag jl, heeft een bespreking plaatsgevonden bij Overheids Persor.eelsaal-ten,
waaraan deelnanen Mrs. . en _ (OP)j Kol. '. . en L.t.XoI.
(Defensie); Mr. (Justitie) en van BVD-zijde KK en. K/D, alwaar ovei'een-
ster.aing bereikt werd over de beschikking betreffende de vervreerprocedure.
Hedenmiddag begint h.et overleg met OP over de ontwerp-besciiikking ex ar̂ . 5 ARAR,
waarin de regeling over de ver we er procedure zal vrorden opgenomen.

AURORA 12-3-1969:

punt 2*

Wijziging: achter "Korpschef van Politic te V/assenaar",: wie het beste daarover
Burgemeester Geertsema kan informer&n zal later v/orden ba-
slist.

14-3-1969.



Aurora

OCHTENDBflSPREKIHQ op maandag 17 maart 1969

Aanwezig: H.BVD (tot 9*30 uur) - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - TDA - HK

Afwezig : ——

1.
Tijdens zijn bezoek aan op 13 en I'f maart jl. heeft H.BVD gesproken
overt

- Special Committee
Van Engelse zijde vordt een voorstel gedaan tot wijziging Tan
de Standing Requirements List*

• Peraoneelabeleid
Uitvoerige informatie werd aan H.BVD verstrekt over de personeels-
politiek Tan i. Oit is van bijzonder belang voor H.PZ.

H.BVD zal over zijn bezoek eeu notitie opstellen.

2« Bezoek dr. Nollau en dhr.

H.C zou gaarne eren met dhr. spreken. H.B met dr. Nollau. Dit zal in
de morgenuren van 19 maart kunnen geschieden.
H.BVD zal zelf met dr. Nollau over net UC-project spreken.

•

3» Telegraaf-artikelen inzake bet boek van Perken

Na lezing van de serie artikelen is H.BVD tot de conclusie gekomen dat naar
aanleiding hiervan mogelijk vragen van Kamerleden of van de Commiasie voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten kunnen opkomen. Even komt de vraag op in
hoeverre wij terzake bevoegd zijn.
H.C releveert dat wij het manuscript van net boek in ons bezit hebben en dat
CRO daarover enige tijd terug met dhr. Gerken heeft gesproken. Hij zal bezien
in hoeverre het mogelijk is de personen genoemd in De Telegraaf-artikelen te
identificeren.
H.B doet de suggestie om eventueel contact op te nemen met dhr. , die
voor de oorlog bij OS3 werkzaam was.
H.BVD zal over het boek van Gerken ook met dr. Nollau spreken.

H.B vestigt de aandacht op een VPRO-uitzending dd. 10-3-1969, waarin
ideeen naar voren bracht omtrent de zogenaamde stadsguerilla.
H.D attendeert erop, dat hij de atelier is van het artikel in De Qids van
juni 1966 over de openheid die de Overheid dient te betrachten.
H.B zal de uitgewerkte tekst van de VPRO-uitzending aan HK ter beschikking
stellea. '

- 2 -



Aurora
BSSSSS

5. Beschikking ex art. 8 lid 5 ARAH

HK deelt mode dat in een bespreking van de Commiasie op vrijdag Ik maart
overeenstemming werd bereikt over de tekst van deze beschikking naar aanlei-
ding van een door one opgesteld ontwerp. Nadat hierin de regeling van de ver-
weerprocedure zal zijn opgenomen, wordt het ontwerp toegezonden aan Kolonel

(Defensie) en Mr. (Justitie). Daarna zal het ter kennianeming worden
aangeboden aan de Commissie . Nadat de DG O.P. fiat ten aanzien van het ont-
werp heeft gegeven wordt het door O.P. verzonden aan de commiaaie A.A.O..
HK vernaa dat Mr. ie benoead tot plv. DG O.P. en Mr. . in
zijn plaats tot directeur OPZ.

6* Noord-Vietnamezen (zie ook Aurora dd. 1̂ -3-1969)

H.C deelt mede dat twee Noord-Vietnamezen uiteindelijk geen visum hebben ge-
kregen. HK veatigt de aandacht op een artikel hierover van Martin Buyter in
De Volkskrant Tan zaterdag 15 maart Jl». '

Wijziging Aurora 14-3-1969. punt 3.

Tijdens de bijeenkomst van het Security Committee die dezer dagen plaatavond, heeft
een vertegenwoordiger van aan H.D gevraagd of er onzerzijde bezwaren tegen be-
staan wanneer Foreign Office-inspecteurs die veiligheidsonderzoeken instellen
t.a.v. Britse onderdanen die in Nederland vertoeven, hier te lande informanten zou-
den horen.
H.D heeft kenbaar gemaakt dat dit niet gewenst ia. £r bestaat echter geen bezwaar I
tegen dat vermelde inapeoteura een geaprek voeren met degene die het object van
het onderzoek ia.
H.E attendeert eropt dat deze materie geregeld ia in een Nato-overeenkomat. '

17-3-1969.



Aurora

OCHTSNDBasPRSKING op v/oensdag 1-9 maart

Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - K.D - H.£ - H.KEB - TDA - IIK

Afwesig :

1. 1 Kei-groep

Consul van Koeweit

H.B deelt nede dat deze consul doende is een bijeenkomst te beleggen, waarvoor
varschillende journalisten worden uitgenodigd, net de bedoeling hen oo deeine-
ming aan een reis naar kampen van Arabische vluchtelingen te verzoeken.
H.BVD acht het nuttig dat de afdeling B pogingen aanwendt ora terzake inlichtin-
gen te verkrijgen.

Liao-affaire

H.BVD attendeert op een publicatie van hedennorgen in De Telegraaf, aikoostig
van de Ainerikaanse correspondent, waarin gesteld wordt dat Liao aan de CIA ned'-
dslingen heeft gedaan over de betekenis van de New Left-beweging als een com-
nunistisch infiltratie element. De opinie bestaat dat dit zonder aeer als non-
sens noet worden gekwalificeerd.
H.C deelt mede dat CFO en CFO/ vrijdag a.s. uit de Verenigde Staten zullen
terugkeren. H.BVD. zal ga'arne spoedig omtrent hun bevindingen worden ingelicht,
omdat hij de Minister-President nog nader over de Liao-affaire coet inlichten.

Gesprek met Minister Beernink

H.BVD had maandag 1? naart -jl. een gesprek met de Minister, waarbij ook aanwe-
zig was onze ambassadeur in Parijs, Mr. t
Het gesprek hield verband met een vraag die de Minister enige ti^d geledea aan
Buitenlandse Zaken had gedaan wat er eigenlijk met de studenten in Frankrijk
aan de hand is. De ambassadeur had vernomen dat H.BVD onlangs aariv/ezig is ge-
weest op een bijeenkomst door georganiseerd, waar hieromtrent niededelingea
waren gedaan*
Het gesprek was voor H.BVD aanleiding tot de conclusie, dat de Dienst er goed
aan zal doen autoriteiten die hiervoor in aanrr.erking konen breder te informe-
ren omtrent studenten- en jeugdactiviteiten in het buitenland. H.BVD zal nader
met H.B bespreken op welke wijze dit het beste kan geschieden. Verder is de af-
spraak gemaakt met Mr« Schiff, de Secretaris-Generaal van Buitenlandse Zaken,
dat H.BVD direct in contact kan treden met de ambassadeurs t.a.v. zaken, waar-
van hij dit van belang acht. De afspraak is geiaaakt, dat als hierover schrifte-
lijke notities uitgaan een afschrift ter persoonlijke kennisneaing aan
Mr. Schiff zal worden gezonden.
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Jrv;
Giozeren bracht Ambassaderaad uit To;:io r.et afgesproken bszoek aan
H.3VD. I-Iij overhandicde een notitie van do oapanse dienst, waarin deze t.a.v.
cnicc punten ora informaties vraagt. II.3 zal net nodige doen ora deze infornatio

te vorschaf f en«
Afgesprokcn is dat rapporten van ons via onze ambassade in Tokio aan de Japanse
dienst zullen worden gezonden*
Sr zal ook een informatie over de Liao-affaire ter beschikking v/orden gesteld.

6, Kaandoverzicht

H.BVD ontving een cotitie van de Secretaris-ueneraal Dr. , waaruit
blijkt dat de CdK in Friesland, Mr. , net maandoverzicht ook
laat lezen aan de leden van Gedeputeerde Staten. Onze opinxe wordt gevraagd of
wij dit gevenst achten. Verder is de vraag naar voren gekoraen in hoeverre de
burgemeesters worden ingelicht.
HK zal een concept-antwoord aan de Secre taris-Generaal opstellen.

19-3-1969.





AURORA

OCHTaNDSSSPRgKING op aaandag 2k maart 1969.

Aaawezig: H.BVD - BV - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : PH.BVD

,̂ Poolse defector in tfenen?

H.BVD deelt mede, dat vrijdagmiddag j,l. van BuZa de raededeling werd ont-
vangen dat een zekere , die beweerde sinds februari bij de in
Tsjechoslowakije gestationeerde Poolse verbindings- en veiligheidstroepen
te zijn geweest, sich op de Nederlandse ambassade te i'/enen had gemeld met
verzoek on asiel in Nederland te mo gen verkrijgen, Deze mededeling werd
later bevestigd door de heer van Justitie*
De betrokken Pool was slechts in het bezit van een geboortebewijs. Hoewel
H.BVD er rekening raee houdt dat het verhaal van betrbkkene geen steek
zal houden, vond hij aanleiding ora CSO op te dragen zich onmiddellijk
naar Wenen te begeven*

2jt Agenda

H.BVD zal dinsdag en waarschijnlijk ook vrijdag a.s. afwezig zijn i.v.m.
de bijeenkomsten in hotel Oranjeoord in Apeldoorn. In verband daarmede
zal de AUSOHA-bijeenkotast vrijdag 28-3 geen doorgang vinden.

£. Liao

CFO en CFO/ zijn vrijdag 21-3 uit de V.S. teruggekeerd. De gesprekken
die zij met Liao voerden, hebben vrijwel geen nieuv/e gezichtspunten op-
geleverd. H.BVD vond het jammer dat zij er niet in geslaagd zijn een
gesprek te hebben net de CIA-medewerkers die de debrief ingsgesprekken
voerden.

it* Gesprek net de Minister-President

Woensdag 26-3 he eft H*.BVD een gesprek met Minister-President De Jong*
Hij verzoekt de afdelingshoofden eventuele punten van belang bij hem
voor te brengen. H.BVD zal spreken over Liao; de beveiliging van het
Binnehof waar de Minister-President t.z.t. zich zal vestigen; voorts
over de beveiliging van t.v*- en radiowezen, dit n.a.v. een brief die
hierover van de Secretaris van Prins Bernhard werd ontvangen*

- Vrij Nederland

HK vestigt de aandacht op een artikel van Vrij Nederland d.d. zatcrdag
22-3- '69 over het Reactor Centrum Nederland, Daarin wordt ook enige aan-
dacht geschonken aan het ons bekende geval tfilman* D<3 journalist

had hierover op 11-3-1969 een gesprek met HK en K/D,
Verwezen wordt naar de desbetref fende notitie.

Rapport BelCnvloedin^

H.BVD deelt mede, dat dit rapport aan onze Minister werd gezonden ter
persoonlijke kennisneming met verzoek om een nader gesprek over de
distributie daarvan.
BV zal in verband hiermede samen met H.C het rapport uit een oogpunt van
bronbescherming nog even bezien.

maart 1969*



AURORA======

OCHTENDBflSPRSKING op woensdag 26 maart 1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD, - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD, - K/D

Afwezig : HK ' *T*~

1» De zgn. Poolse defector in Wenen

H.BVD deelt mede dat CSO bij terugkeer wit Wenen rapporteerde dat de bewuste
Pool een inlichtingenzwendelaar bleek te zijn, die reeds enkele jaren in Oosten-
rijk verblijft.
H.BVD acht de reis van CSO naar Wenen toch nuttig omdat we nu zekerheid hebben
kunnen krijgen. Justitie is reeds ingelicht. De heer (Buitenlandse
Zaken) zal ook worden geinformeerd.

2» Gesprek met de Minister-President

H.BVD deelt mede dat dit onderhoud is uitgesteld tot maandag 31 maart a.s..
H.C wordt verzocht de nota van CFO over de Liao-affaire uiterlijk 2? maart aan
H.BVD voor te leggen. H.BVD. verzoekt tevens hem de tekst van de inleiding die
de heer in "Oranjeoord" heeft gehouden, ter beschikking te stellen daar
hij deze gebruiken wil voor informatie van de Minister-President.

3. Topconferentie van CP-en

Op verzoek van H.BVD zal H.B de inhoud van dagrapport B van 25 maart 1969 ter
kennis van Buitenlandse Zaken brengen.

4, Bezoek

Dit bezoek zal niet plaatsvinden op 1? en 18 april, maar op 28 en 29 april a.s..

5« Informatie over aanslagen op Israelische vliegtuigen

H.KEB ontving van het verzoek geinformeerd te worden indien wi j gegevene
_ mochten ontvangen betreffende geplande aanslagen op Israelische vliegtuigen*

H.BVD beslist dat wij aan dit - niet geheel duidelijke - verzoek zullen voldoen,
maar merkt op dat wij in dergelijke gevalleu in de eerste plaats de Israelische
dienst zullen inlichten.

6* Perscontact (BOP/K - Asser Courant)

K/D ontving juist voor de bijeenkomst telefonisch de vraag van de heer .
van Voorlichting Binnenlandse Zaken of de naam bij de Dienst be-

kend is. De journalist van de Asser Courant zou om 9*30 uur een gesprek
hebben met "de heer van Binnenlandse Zaken" en had bij de heer

geinformeerd of deze een kende. Aanleiding voor dit gesprek zouden
moeilijkheden van de Asser Courant met de Asser Gemeentepolitie zijn. K/D heeft
geantwoord dat bij de BVD inderdaad een mijnheer werkzaam is en dat
dit aan de heer kon worden medegedeeld, indien deze dit nadrukkelijk
vroeg. Omdat niet stante pede kon worden vastgesteld of onze een af-
spraak met de heer had, verzocht K/D de heer : de journalist

de euggestie aan de hand te doea zijn gesprekspartner zich te doen
legitimeren.
H.BVD, verzoekt voor gevallen ale dit steeds maatregelen te treffen om terstond
in te grijpen indien het gesprek met een journalist verkeerd mocht uitpakken en

- 2 -



- 2 -

ongewenste publiciteit dreigt. In ieder geval meet getraeht worden de publicatie
even uitgeateld te krijgen om de Dienstleiding de gelegenheid te geven contact op
te neraen met de betrokken hoofdredactie. (Betreft:

Kededeling van de heer aan K/D:
meldde dat het gesprek met de heer bevredigend verlopen is,

incident gesloten. Rapport BOP/K: mij onbekend. Qeaproken met de hoofd-
redacteur , goed verlopen, incident gesloten)*

Oranjeoord-bijeenkomst
H.BVD woonde op 25 maart de bijeenkomst met de Politie bij. Hij is over het alge-
meen wel tevreden. De inleidingen van de heren , en waren
goed. Tijdens de discussie werd weer de bekende vraag gesteld of de BVD in voor-
komende gevallen Chinese tolken ter beschikking kan stellen. De heer
heeft dit terecht afgehouden. H.BVD eal dit tolken-vraagstuk nog opnemen met
Juatitie.

*

Clntroductie Mr. )

Agenda voor 1 april a.s.:

11.00 uur (opvolger van ) bij H.BVD*

12.00 uur Kennismaking afdelingshoofden met

In de namiddag gelegenheid voor eventueel gesprek met .

'a Avonds cocktails bij «

26 maart 1969*
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OCHT3NDBS3PKEKING op maandag 31 maart 1969*

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.D - H.E - H.TD - H.KEB. - HK

Afwezig : —-

1, Security Advice

H.D deelt mede dat hij van de Engelse folder "Security advice about
visits to communist countries", een aantal exemplaren heeft laten ver-
vaardigen ter verspreiding in de Dienst en onder BVA's en BVI's.

2, Qeheime fondsen
Woensdag a,s. vindt na AURORA de gebruikelijke bespreking met de hier-
bij betrokken afdelingshoofden plaats.

3, Beleid Buitenlandse Zaken t.a.v. inlichtingendiensten

H.BVD bevestigt nog eens dat de S.G. BuZa, Mr. Schiff, niet wenst dat
contact van de BVD met buitenlandse inlichtingendiensten via ambassades
plaatsvindt.
Het schriftelijk contact met de Japanse dienst zal, anders dan met de
ambassaderaad Tokio de heer werd afgesproken, geschieden via
gesloten enveloppen*

k. Chinezen-vraagstuk

Hierover komt de loco 8.6. van Justitie, Mr, , op woensdag
9 april a.s. te 15*00 uur met H.BVD praten.

maart 1969.


