HToNDBrJoP^.i.KlNG op woensdag 1 oktober 19$9
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.J3 - H.KKB - H.TD - HK
Afwezig : — --

1.
H.C verneun dat
sinds enige tijd optreedt als hoofd van de Benelux
desk bij net hoofdkwartier. De ons bekende
is benoernd tot verts;;c't.woordiger van
in Frankfort.
Aangekondigd werd tevens dat
volgende week in Nederl&nd zal zijn en
dat hij ons dan sal bezoeken.
H.BVD hoopt dat nog een officiele mededeling hierover zal komen.
2.

MAKID
H.D deelt mede dat de heer
binnenkort met pensioen gaut t-n dat
hi'j als Hoofd van de sectie 3 zal worden opgevolj-d door de one bekenfJe h^«

Qeval Aarnoudse
Vo3.gens berichten in de pers is het ontslag van deze schrijver bij het looaswezen te Rotterdam ingetrokken. Minister Den Toom heeft dih k.rmbaar ^en^kt
in sijn antv/oord op de schrifteli jke vragen van het Kair.arlid Gortzak. Kos Ubekend was naar voren gekomen dat het ontslag van Aarnoudse had plaatsjavojiden op grond van het feit dat hij fainilie in Hongt-rije heeft.
H.BVD betreurt het dat de Minister van Defensie in zijn antwoord niet he oft.
verneld dat in bepaalde gevallen bij het in concrete n^men vu.n een b.3sli.-ii in .,
aan het hebben van contacten in communistische landen in sacienhan^ met anr;e>--.gegevens waarde raoet worden toegekend.

H.KI2B kreeg gisteren bezoek van de heer
uit Pari.is, die esn
verzoek van
deponeerde. Dit hield in de vraag of wij inlichtin.^e?:
enige internationaal comnunistische aangelegenheden kunnen ve.rcc.haffen.
H.B zal dit bezien.
5«

Mutaties
De heer
van TD heeft ontslag gevraagd per 1 januari a.s.
De heer
saa^ zich met ingang van vandaag op aijn toekoinoti^e fun^tie
van PH.C voorbereiden.
De heer
neemt de verantwoordelijkheid van de sectie CSO ovsr,

6.

Security situatie bii de Nato
K.BVD deelt ir.sde dat hij van Mr*
van Buitenlandns
Zaken, die handelde op instigatie van Dr.
, het verr.osk kree;: aich oe
schikbaar te -villen stellen ora aittiny te nenien in de CJoinpissie v;\>i fi ^f.
die de security-sitxiatie bij de Kavo gaat bekijken.
Hij heeft hem kenbaar gernuakt het- betar te vinden d-?.t van de zi;Jde va>i do
Bclgiache Veiligheid vnri de otaat daar iemand voor KCU v/orden ^i-ngewss^r;
nam hierover contact op met de heer
t Deze was oereiu de h«;.v

voor te dragen. Nader is gebleken dat door het Belgisohe Miriisterie van
Buitenlandse Zaken de heer
zs.1 \vorden aangewezen,
Het ligt in de bedoeling dat elk land een candidaat voor de commiseie zal
voordragen en dat de Nato-raad de commissie zal sanenstellen op grond van de
geschiktheid van de candidaten.
H.3VD aal als zodanig worden benoerad. Hij heeft er echter op aangedrongen
hem uiteindelijk niet voor een benoeming in aamaerking te brengen.

Het afscheidsbezoek van de heer
vond H.BVD waardevol. Kij beveelt
H,C en H.B aan rekening te houden met de door de hecr
geraaokte cpmerking dat geheime zenders en brieven die soros door Oosteuropese inlichtingendiensten aan agenten in bewaring v/orden gegeven en die dan later worden teruggevraagd worden gecontroleerd op vingerafdrukken.

.1-10-1969.

AUHORA

op vrijclaft 3 oktober 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.K^B - H.TD - HK
Afwezig : - ----

1,

Aurora
Na enige discussie over de orde van de Aurora-bijeenkouist wordt vastgesteld
dat het wenselijk is dat de deelnemers aan de bijeenkomst, behoudens in gevallen van strikte noodaaak, gfjen afspraken voor besprekingen op dagen dat
Aurora plaatsvindt, zullen raaken v66r 10.30 uur.

2»

Optreden "Zweedse"t.v.-ploeg
In verband tnet het, vermelde in het dagrapport C dd. 2-10-1969 onder punt 2,
overweegt H.BVD hierover bij gelegenheid eens te spreken met Dr.Vondeling.

Naar aanleicting van het verrnelde over
in het G-dagrapport van
2-10-1969 onder punt 1, vraagt H.BVD aan H.C te worden geinformeerd wanneer
in deae zaak gsgevene van betekenis bekend worden.
4.

(zie ook Aurora dd. ^_-9-1969).
H.C deelt mede dat de generaai"
een onderzoek in de zaak-

5»

_

thans de Marechauesee heeft opgedragen
in te stellen.

Nederland - USSR en cultureel verdrag met de Sowjet-Unio.
Naar aanleiding van het vermelde in het dagrapport van de afdeling 3 dd.
2-10-1969f verzoekt H.BVD aan H.B hierover een summier berichtje te zenden aan
de Ministers van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, CHM en 0. en iV.,
In verband met een mededeling van H.B omtrent de opvattingen die de nieuwe
Secretaris-Generaal van CRM, Mr.
i, zcu zijn toegedaan, wordt H.D
verzocht na te gaan of ten aanzien van deze een veilisheidconderzoek is ingesteld en hoe het etaat met de top van CRM.
»

6, Panorama
HK verzoekt de afdelingshoofden zo spoedig mogelijk hun bijdrage voor het
Panorama over de periode 1.4.1969 - 1.10.1969 in te zenden.
7»

BeBchikking antecedentenonderzoek.
HK wijst erop dat OP de brief aan de Tweede Karaer hierover en over art. 9?b nog
niet voor medeparaaf aan ons heeft voorgelegd. Het is wenselijk cat ds brief zo
spoedig mogelijk uitgaat, aangezien de behandeling van de Bsgroting van Uinnerilandse Zaken op 22 oktober a.s. zal plaatsvinden. Dit is ook nodi^ i.v.rn, do
afhandeling van de vragen van de heren jViebenga en Gortaak naar sanleidin.s van
perspublicaties over het verloop van de besprekingen over art. 9?b in Iiofc
Georganiseerd Overleg, HK aal hierover contact opnemen met Mr.
,
(Deze decide mede dat de stukken heden door hem zijn afq;edaan en dat ae nu vocr
medeparaaf aan de juridisch adviseur en H.BVD worden voorgelegd).
— 2 —

°. Begrotingsbehandeling
H.BVD vertelt het e.e.a. over de dit jaar plaatsvindende andere wijze van behandeling. De begroting wordt thans eerst in plenaire zitting van de Kamer behandeld, waarbij de hoofdpunten van het beleid aan de orde komen. Na de goedkeuring van de Begroting vinden dan oratrent detail-vragen openbare connrissiovergaderinyen plaats. Deze zullen niet v66r februari 1970 plaatsvinden.
9.
is van 7 tot 10 oktober in Den Kaag. Hij komt woensdag 8 oktober op
bezoek bij H.BVD. Dan zal worden vastgesteld het programma van ai.jn verdere b«
z,oek aan de Dienst.
De heer
heeft PH.BVD kenbaar gemaakt, evenals indertijd de heer
,
een aantal orienterende gesprekken met de afdelingshoofden te willen voeren.
H.TD werd reed» gevra.^gd of een gesprek mogelijk was.
H.BVD sal over de orientatie van de heer
met deze contact opnemen.
.10.
H.BVD kreeg gisteren bezoek van de heer
, de vertegenwoordiger van
in Londen. Deze was in gezelschap van de hoer
, die eind decco
ber weggaat en die in Den Haag wcrdt vervancen door de heer
., die thtn
de eerste medewerker van de heer
in London is.
11.

AfschaffinK Roeraeense visa
Naar aanleiding van een daartoe strekkend voorstel van de Minister vnn Buit«n
landse Zaken dat op 10 oktober a.s. in de Hinisterraad zal koraen, had H.BVD
contact met de heren
(Justitie) en
(fluitenlandse /.aken). Hij
heeft het voornetnen in het kader van. een gesprek met Minister Polak op waanda
6 oktober te 10,00 uur over recente spionage-gevalien (o.m. Koussilhe) deze
kwestie aan te enijden,

12.

Hoofd Afdeling Vreeodelingenzaken en Grensbewakin^
H.BVD deelt mede dat tot nieuw hoofd van deze hcofdafdeling is benoemd de
generaal-majoor b.d.
.

3-10-1969.

AUiKHA

OCHTjSWDBSSPaJSKING op maandag 6 oktober 1969
Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.3 -Ei.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KEB

1 . De fee tie in Moskou
Er wordt even gesproken over het naar de Russen overlopen van de assistent van
de Belgische Militaire-AttachS in Moskou.
PH.C zegt dat het hier gaat om de sergeant-majoor
. PII.C zal na~
gaan of betrokkene in relatie stond met leden van de Nederlandse Ambassatfe.
2.

Joop ZWART
Naar aanleiding van bet vermelde in het dagrapport van de afd. B dd.
3-10-1969, dat
in Vrij Nederland de levensgeschiedenis van'
Joop Zwart inclusief diens relaties met de B.V.D. gaat. beschrijven, vraagt
H.BVD welke relaties betrokkene met de Dienst heeft gehad. De afdeling C nee ft
met hem in contact gestaan. PH.C zal de botrekkelijke stukken opdiepen. KJA
wordt gevraagd om even na te gaan in welke mate betrokkene naar voren s
is in de
-zaak.

3. Bevolkin^sregisters Den Haag
Uit een contact met het Hoofd BevolkingEsregisters, de hear
, op
5 oktober jlt heeft H.jK begrepen dat het er de heer
om te doen is
druk uit te oefojum ora eon wijziging van hot betreffende KB te vcrkrijgon,
Verder vreest hij repsrcucsies wanneer bekend wordt dat de BVD toegang tot
de registers krijgt.
Agenda
6 oktober

10.00

7 oktober

Bezoek van de heer

10 oktober
IV 15 oktober

16 oktober

uur. H.BVD bespreking met Minister Polak,
des midday met de S.G. Buitenlandse 3aKcn(
Mr. Schiff, over enige C-zaken.
(031) voor een technische tcw

Bespreking over het TD-programnta.
Bijeenkorast Special Committee, waarbij ook H.B en H.C
aanwezig zullen zijn. H.BVD is in verband met deze
bijeenkonst afwezig van 13 tot 17 oktober.
H.BVD heeft des middags een beepreking met dhr.

.

21 / 22 oktober

Bezoek van Generaal
.. H.B en H.C worden veraocht
hiervoor beschikbaar te zijn op dinsdagmiddag 21 oktober.

22 oktober

Begroting Binnenlandse Zaken. Op 8 oktober wordt in ds
Vaste Cotnraissie vocr Binnenlandse Liaken vastgeoteld el *ie
B.V.D. daarbij ter sprake zal komen.

23 oktober

Bijeenkomst met de Hoofdcomraissarissen van Gemeente^ol:tic

6-10-1969.

OCHTJNDB^SPl^KIIiG op woeasdn.^ 8 oktpbor

1969

Aamvezig: H.BVD - PH.BVD - H.3 - PK.C - H.D - H.*!- - H.KJB - H.TD - Kit
Afwezig : ———

1. Poplse winkcldiefstal
Via onse oud-medewerker
, wiens zoon bij Vroora en Dreosn.ann werkt,
ontving PH.C gisteren het bericht dat eon in Den Kaag vortoevor;-:ie Pool,
genaamd
, die deelneemt aan een congres vanv;ege het Norraai^satiebur-sau
voor Rubber, gieteren bij V. en D. op wiukeldiefstal is betrapt.
Pll.C heeft hierover contact opgenomen mot de heer
van de I.D.-Dcn Ha,\->
iVij worden omtrent deze zaak verder geinformoerd en krijgen de inoye-li.ikb-f.l :•
de man te horen.

Betv/ijfeld moet worden of wij van de Politie zelf kermis zouden hebben gokrsgen van het voorval.
2»

SecretariB-Generr.al CBM (zie ook Aurora dd. 3-10-19o9i punt 5)»
H.D deelt mede dat naar de percoon ran Mr.
ook in vroegsrc functaep ^-•-.•.
veili^heidsonderKoek werd in^t-steld. H.BVD v<jraoekt H.D hem een ccncept-briro.'
over dese aangelegenheid voor de Minister voor te Icggen.

3«

Gesprek met.Minister Polak
H.BVD had maandagochtend 6 oktober een gesprek met Minister Polak, o.m. ov&r1
het Hoemecnse spioriagc-geval Houssilhe; ovor de eventuele afrchaf;fiii«j van
Hoemeense visa, (waartegen ook Minister Polak zich aal keren) en over cie »":•.-•
gcvin/; op het terroin van de persoonlijke levenscfeer.
Ji.BVJ) heeft gewezen op one belang hierbij. Da Minister verwacht dat cJe b.hi.;"
deling in de Tweede Kamer van dit wetsontwerp met de nodige inoei.lijkhv?(l(-?ii .-^'~
paard zal gaan.

4,

Gesprek met Secretaris-Generaal Buitonlandse Zaken
Maandag 6 oktober had II.BVD des mid dags eon jjenprek inut de Secroi aj-ii1.—G-TK.-V.: i."i
van Buitenlandse Zaken Mr.Schiff, Hij had rte gelegenheid dose al^eMru:.- i;-o:•.-.•*'matie te geven orntrent wat zich op het gebied van de syionage ci "f>^c-'.-lt; :\et-geen zeer waardevol bleek. Hierbij kwatnen o^ra. ter sprake hat gov^l
en de Koemeense Nato-spionage.
In een hierop volgend gesprek met Mr.
maakte deae H.BVD ouidelijk 'U.i;
de aanbeveling van Mr.
voor diens aftreden on operatior.ele -v:••:*gelegenheden met Mr.
te bespreken, slechts voor een korte tijd bec'c ;•'!.•.'
was. Naar het oordeel van Mr.
• konden dergelijke kivastie, nu iir.Sch::.C
is ingewijd, beter met deze worden besproken.

5»

Situatie Nederlandse Antillen
H.BVD maakt gewag van een brief die hij hieromtrent van de he«r
ontving. Deze heeft het plan ora zo mogelijk binnenkort een be-aoek tan H./:7C
te brengen.

8-10-1969.

AUKOtiA

op vrijdag 10 oktober

1969

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

- HK

Afwezig : H.KEB

1.
H.KEB zal op verzoek van H.BVD een programme voor bet orientatiebeaoek van
de heer
opstellen.

2. Zae.k Roussilhe
Van de heer
(Buitenlandso Zaken) vernam H.BVD dat
aldaar hot damage-rapport over de zaak JRoussilhe lag. Het was niet aan ons
doorgezonden, omdat men in de veronderstelling verkeerde dat wi,i dit rechtstre-?!-:.-'
van de Nato zouden krijjren. Hfit werd inmiddels van Buitenlandse Zaken ontvan£«n
en in afschrift aan de belanghebbende afdeling-shoofden gezonden.
K.BVD meent dat het wenselijk zou zijn dat de stukken ai'komstig van net
Nato Security Directorate over het Special Committee niet langer via do
Permanente Vertegeirvoordiger in gesloten enveloppen naar one worden toegezo:i.'ien»
Gebeurt dit open dan is Buitenlandse Zaken op de hoogte van wat wij aan etukken
hebben ontvangen.
Anti Navo-"Conf;res
/
& - A»
In het gesprek dat H.BVD 14> 9 1969 met Minister Polak had, gaf daze ale zijn
mening dat het geen aanbeveling verdiende iets te doen ter werin^ van vre-e^delingen die aan dit congres zullen deelnemen. Het bleek dat de 3.G. Mr .Mulder
een andere opvattin;:; is toegedaan. Hij is van mening dat e.e.a. afhankeli.'jk
dient te \vorden gesteld van de omvang en de betekenis van het conyres.
Mr. Mulder zal hier nog contact met Minister Polak over opneraen. H.B -.vordt verzocht alle beschikbare informatie over het congres aan Justitie en Binnonianrlse
Zaken ter beschikking te stellen.
MID
Door twee afdelingshoofden werd H.BVD op de hoogte gesteld van uitingen van
MID-functionarissen, die er op neerkomen dat men aankonaigde een negatievc
houding naar aanleiding van de zaak
ten aanzien van medewerkers v:m
de afdeling C te sullen inneraen.
PH.BVD zal hierover gaan spreken iTiet vvnd. Hoofd MID, Overate
. £en en
ander inede in verband met een rapport dat wij over de zaak
aaa oor.e
Minister en aan enige andere ministers vvillen aenden,
Begrotin?; Binnenlandse ^ak
De Vasts Corcinissie voor Binneniandse iiaken besprak 8 oktober jl, de hoofdpun'<:cn
die bij de begrdtiogsbehandeling op 22 oktober a..«3. aan de orde zullen v/

gebracht.
/
HK vernam van Mr.
dat onder het hoofdpunt Ambtenaar en Denoci-atie
het antecedentenonderacek is vermeld.
- 2-

AUK03A

6.

Genootschap van Hoofdredacteuren
H.BVD had 9 oktober jl. telefonisch contact met de heer
, voorzitter
van het Genootschap. Hij bood deze aan om wanneer men dit van waarde aou achien
in een bijeenkomst van de hoofdredacteuren iets te vertellen over het veiligheidsonderzoelc en eventueel over recente spionagezaken.
Mr.
zal dit in het bestuur van het Genootschap in bespreking brengen.

7.

23-Jari^ bestaan van de Dienst
De personeelsvereni^inc is bereid gebleken de organisatie van een feostavond
op vrijdag 29 ">ei 1970 op zich te nemen. 2o raoyelijk zal er op die dag ook een
officiele hei'denkingsbijesnkomst v/orden georganiseerd.
HK zal in samenv/erking met enige raedewerkers van de Dienst een voorstel hiertoe
voorleggen.

8.
H.BVD ontving een dankbrief van de heer
zoek op 30 September jl. aan de Dienst.

naar aanleiding van diene be-

Kwestie bevolkiiiiTisreaister Den Haag
Naar aanleiding van een vraag van H.E deelt H.BVD mede dat in verband mot zijn
afwezigheid vol^ende v/eek, HK over deze zaak contact zal opneraen met de
Secretaris-Generaal.

10-10-1969o

AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 13 oktober 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KEB

Geval
H.BVO ontving mededeling van Mr.
van Buitenlandse Zaken dat d«
VCS de Generaal
, de militaire figuur bij de Permanente Vertegenwoordiger Dr.
( een telegram hebben gestuurd met een mededeling betreffende
hot geval
. Daaruit bleek dat, in teganstelling met de gemaakte
afspraak, men van militaire zijde toch NATO-instanties over het geval
geinformeerd heeft, t.w. Saceur, de Internationale Military Staff
en de Director of Security. Dit brengt met zich dat van onze zijde in de
informal session van het Special Committee, op 15-10, lets over de kwestie
zalffloetenworden gezegd, H.C zal dit op zich nemen.

13 oktober 1969.

AURORA

OCHTUIDBBSPHJSKING op iroensdag 13 oktober

1969

Aanwezig: PH.BVD - P.HG - BY - H.D - H.KEB - H.TD - KD
Afwezig : H.BVD - H.E - H.K

1. GEVAL

P.HC doet enige mededelingen over zijn bezoek aan
dat c.a. enigo
nieuwe aanknopingspunten voor het onderzoek opleverde.
Op een vraag van H.D zegt PH.BVD er geen bezv/aar tegen be hebben dat intern
degenen voor wie dit van belang kan zijn, over de zaak
worden
ingelicht.
2. VL'RgNlGING VOOR DIENSTPLICHTIGE HILITAIREN ( V . V . D . M . )

Gesproken wordt over de berichten in De Volkekrant van Ik en 15 oktober
betreffende de belangstelling van de HID voor de WDM, De hoer
heeft hierover vrageri gesteld aan Minister Den Toon*
PH.BVD vernam van Lt.Koi.
dat het de WDM was die contact hod
gezocht met de MID, Achteraf is gebleken dat de onderoi'ficieren van
de MID van onvoldoende niveau zijn om met de betsr ontv/ikkelde leden
van de vereniging in discussie te treden. De MID heeft bij ons nooit
informatics ingewonnen over de WDM. Geconstateerd wordt dat in
De Volkslcrant ook duidelijk van de MID en niet van de BVD wordt gesproicen.
•

3.

HIEUWB S>G. LANDBOIIW SN VISSJSRIJ

H.D vestigt de aandacht op de benoeming van de heer
als ?.odaiii:-vJ
Deze is reeda jarenlang bij dit departement werk^aara maar is nog nooit door
ons nader bekeken. In deze zal thans dezelfde procedure gevolgd wo.rden
als t.a.v. de nieuw benoerade S.G. van CRMt de heer
4. H.I.P..
PH.BVD had gisteren een gesprek met de Lt.Koi.
over de (be\?eerde)
door de MID opgezegde fsamenwerking met de Afdeling C. De heer
zei van niets te weten. De heer
, aan wie hij opheldcring wilde
vragen, bleek niet aamvezig te zijn. Vandaag zal het gesprek word^-n voortgezet.
5. AFSCHA7FIHG VISUMPLICHT ROJ-ltENSH

PH.BVD deelt raede dat blijkens een bericht van Mr*
aan KJA. do
ministerraad met slechts drie stemmen tegen accoord is gegaan rr,nt de
afschaffing van de visumplicht voor Hoemenen, voorlopig voor I6u jr.t>.r -

15.10-1969

AURORA

op vri.jdar; 1? oktober 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig :

1.

Rapport anti-Nato conferentie
De heer Bruggeman van Buitenlandse 2iaken deelde H.B mede, dat het raprort
over het anti-Nato congres bij hen ter tafel was gekomon met een brief van
Hoofd LUID ter doorzending naar de Permanente Verteyonwcordiger Lr. Sruf.s&l,
Dr.
. De heer
vroeg zich met bevreemding af, waarom Hoofd LliJ).»
dit BVD-rapport verzond.
H.BVD voronderstolt dat de Kolonel
dit deed in sijn functie vsn voorzitter Gomit6 2 V.C.S.. Aldaar is een functionaris werkzaam, die tot taak
• heeft het oog te houden op voor de Hato belangrijke inforrnatie.
H.B Kal de heer
mededelen dat wij ook van raening zijn dat hot V,etreffcnde rapport aan Dr.
moet v/orden ter beschikkin^ /jesteld en hum
verzoeken Kolonel
erop to v/ijzen, dat het betcr is dat hij aioh siet
de BVD over veraending van het rapport verstaat,
N^-aar aanieiding hiervan brengt H.BVD ter spralce de kwestie van het eventuec-l
open via Buitenlandse ^aken verzenden en ontvanr;en van docuraenten basteiud
voor het iipecicil Gomraittee. Hij wil sijn oordeel hierovei* nog even aanhjucci1.
i.v.in. een informatie van Deense zijde in Brursel betreffende h<>t ^uvnar uat
dreigt bij een open communicatie van het bekend worden van bepaaldo s^ken xr>
te ruiiae kring bij de dele£,aties»

2.

MID
In aansluiting op zijn pesprek dd. 1't oktober jl. met d« Lt.Kol.
,
had PH.BVD 15 oktober een gesprek met de heer
. Bij de«e bloke-.i coir.
geen nogatieve gevoelens t.a.v. de afdeling C te bestaan. PH.BVD Meont. dst
het goed zou zijn om eens ecu ronde-tafel-gesprek met raedewerhors van <\<: i-Vu
en de MID te hebben over dc verhouding tussen onze diensten.

3»

Verbli^f in Brussel
Tijdens zijn verblijf in Brussel van 13 tot en met 16 oktober had H.3VJ)
verschillende besprekingen.
Special Committee
Vooruitlopend op het hierover te ontvan^en officiele verslafj zal U.C :un
korte notitie tnaken. De informal session lijkt stseds rneer betekenis t.o krijgen. In het voorjaar 1970 zal een driedaagse bijeenkoinst plaatsvir-den, e«n
dag daarvan - de eerste - zal worden gewijd aan eeu inforucle bijc^nkouat,
I*?O£ niet vastsesteld is \vie volgend jaar voorzitter van het i.;pec.Go;n.. ar.l ?,i .n
Lord
H.BVD besprak wet hem de samenstelling en de procedure van v;erkcn van tie
Commissie die een onderaoek gaat instcllen naar de security in ce Nnto^
De heer
H.BVD beeprak de kwestie van het beveiligingsre^lement van de ^urcpe^ft ;'JeTr
schappen - dit is goedgekeurd en het statuut van het Beveilivin;:;sburca-j.
H.BVD lichtte Dr.

in over het geval-

.

Verwezen wordt naar de notities van H.BVD over de verschillend;? bc'S^iv:;:3 .r <

Besprekin^ met Dr.
HK vertelt het e.e.a. over da bospreking die hij 15-10-1969 met de S.G. had,
o.m. over de kwestie bevolkingsregister Ben Haag en de behandeling van do
Beyroting volgende week. Verwezen wordt naar de notitie.

5.
H.BVD deelt mede, dat de huidi^e Director Security and Intelligence, de heer
benoerad is tot Commissioner van de RCHP. Wat de poaitie van dit
Directorate aangjaat zijn enige wijaigingen in de organisatie aan^ebracht, Jie
kennel ijk verband houden ir,et het 1'apport van de Soyal Commission. L'.e.e. kur.n;
hierop necr, dat de Director Security and Intelligence rechtstreeks onder de
Commissioner komt te ressorteren en niet lander staat onder een van de
assistant-Commissioners, israaronder dit geheel tot nu toe was geplaatst. i'eu.
academicus uit de hoek van hat Canadese Ministerie van Buitenlandse Zakea
is tot Uoofd van het Directorate benoemd. Als diens tweede taan treertt op
als assistent-Commiseioner, de ons bekende heer
..

6.
De Chef-Kabi.net van de Turkse dienet, die deelnaam aan de bijcenkomet van
het Special Committee zal op 3O oktober een bozoek aan de Dienst bren;^en.
Defengie Studiecentrum
H,K vertelt het e.e.a. over het verloop van de 31ste herlmlingscursus \vnara-in
hij de afgeloyen dagen deelnam.

Bijgevoegd wordt de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van onze Mini-.tv
dd. 1^-10-1969 met de beschikkin^ Antecedentenonderzoek en een toaliolitinfj; danrv
17-10-1969.

AURORA
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OGHT£:NDB.JSPriijKING op naandag 20 oktober 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.K£B

1.

Overlijden
H.BVD deelt made vrijdag bericht te hobben ontvangen dat de heer
plotseling is overleden. Hij zond diens vrouv? een telegram van deelneming.

2.

Wintex 1971
Bepaald wordt dat de heer
de Dienst zal vertegenwoordigen bij een
bespreking op 28 novernber a.s. op uitnodiging van de Chef Staf Civiele Verdediging over deze oefening.

3»

Bezoek de heer
Het prograrama van diens bezoek wordt in grote lijnen als volgt
20 oktober

Gesprek met H.BVD.

21 oktober

Des raorgens Antillenhuis, 's middags geaprekken met afd. B.

22 oktober

Dee morgens zo mogelijk bezoek aan Harid en aan Kabinet Vice
Minister-President, des middags gesprekken met afd. C.

23 oktober

Des middags bezoek aan Admiraal

en aan CVIN.

Definitieve vaststelling geschiedt na overleg met de heer
4,

Bezoek Generaal
Dit zal plaatsvinden 21 oktober des morgens. Dan gesprek met H.BVD en PH.BVD
van 10.00 tot 12.00 uur, waaraan H.B en H.C zullen deelnemen,

5«

IJslandse dienst
Vrijdag jl. waren op bezoek de heer
t| hoofd van de Staatspolitie fin van de S-tedeliike politic te Hykjavik en diens mddeworker voor I.'0.-aarjiij,elei.'fei!heden,
.
KCP vergezelde hen bij een bezoek aan het politiebureau te Uijswijk. .'^o hatJuoji
namelijk kenbaar gemaakt eenraodei^npolitiebureau van een niet ^rot
te willen zien.

20-10-1969.

AURORA

OCHTfiHDBESPRBKING op woensdag 22 oktober 1969.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KBB - KK
Afwezig : —

1. Minister Beernink
Gesproken wordt over de publicatie in "De Volkskrant" van heden betreffende de Minister.
2. Begroting
H.BVD deelt mede dat tengevolge van de ziekte van Minister Beernink de
behandeling van het algeraeen gedeelte van de begroting tot nader order
is uitgesteld. Het gedeelte handelend over de Politic en over hot
Gemeente- en Provinciefonds wordt wel behandeld.
3«

Bevolkingsregister Den Haag
Dr»
deelde H.BVD mede van de heer
te hebben vernoroen, dat bij de onlangs gehouden bespreking van Minister en S.G. met
de Burgemeester van Den Haag en de Hoofdcommissaris, ovoreengekomon zou
zijn dat alleen aan de BVD geen toegang zou worden verleend. Dr.
wist zich hiervan niets te herinneren. Hij sal de heer
op
23-10 te 10.00 uur oca nadere uitleg vrageu* Namens de Dienst aal, geziec
het feit dat H.BVD dan de bijeenkomst met de Hoofdcomraissarissen hoeftt
HK bij dit gesprek aanwezig zijn*

k»

BeveiligingsinstructiecurBUS
Op verzoek van H.BVD doet H.E oededeling van de conclusies die n.a.r.
deze cursus door ISO werden getrokken. De batreffende nota za.l aan de
afdelingshoofden worden toegezonden. H.BVD verzoekt hen de wedewerkore
die naar hun mening daarvoor in aanmerking komen, ook van de nota te
laten kennisneraen.

5.
H.KEB kondigt aan dat de te London gestationeerde vertegenwoordiger van
deze dienst heden te 10.30 uur op bezoek komt. Geon van de afdelingshoofden heeft een aanleiding om met hem te spreken.
H.BVD wil hem gaarne om 11.00 uur zien,
6. C.V.I.N.
De bijeenkomsten van deze week zijn verschoven naar resp* 29 oktob^r
(voorbespreking) en 30 oktober. In verband daarmede za.\e inleiding
die de heer
morgen voor het CVIN zou houden, niet doorgaan.

- 2-

- 27*

Bezoek de heer
Aan het vastgestelde programrna is toegevoegd:
23 oktober 10*00 uur - Gesprek met KJA over verschijning van getuigen
en verschoningsrecht.
11*00 uur - Gesprek met H.B, daarna lunch met HK en CTO en
gesprek over technische aangelegenheden*

8. Functie KCP
H.BVD had gisteren met KCP een gesprek over diens functie. Als uitvloeisel daarvan is bepaald:
- AURORA-verslag en bijbehorende dagrapporten en Panorama:
KCP wordt op de distributielijst geplaatst.
- Assistentie bij conferenties onder auspicien van KCP.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden hem te laten weten welke juniores
zij voor deze assistentie willen aanwijzen* Het gaat hier om conferenties zoals de bijeenkomst met de Hoof'dcommissarissen, Politiebijeenkomsten te Hoog-Soeren en de I.D.-bijeenkomsten, De assiatentie za.1
voor een deel bestaan uit het hulp verlenen bij het opotellen van
verslagen.
- Admiaistratieve hulp*
Deze zal worden vcrleend door het secretariaat van KA. De thane door
de afd. E verleer.de medewerking zal gefaseerd aaar dit secretariaat
overgaan, H.BVD zal de heer
verzoeken de documentatie van KCP
in ogenschouw te nemen en te bezien in hoeverre deze op de Dienst kaii
worden aangesloten*
9*

Talenpracticum
H.BVD ontving een notitie van EO betreffende de mogelijkheid voor echtgenotes van dienstmedewerkers om aan een conversatiecursus Frans deel
te nemen*
HK zal deze met een korte toelichting aan de afdelingshoofden toezendcn,

10. CLIPPER
Het orientatieprogram voor de heer

is vastgesteld*

11* Bezoek Qeneraal
Dit is goed verlopen. Het bleek dat het vooral bedoeld was als een
kennismaking. De Generaal had geen grote bijdrage voor het gesprek.
De toezegging v/erd zijnerzijde gedaan om ons gegevens te verstrekken
omtrent de ontwikkelingen in de Arabische sector, die voor ons van
belang kunnen zijn*

23 oktober 1969.

AURORA

op vrijdap: 2k oktober 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - H.C - H.D - H.S - H.KiB - H.TD - HK
Afwezig : --—

1*

BosTvrekins met DG

0.0. en V.

Mr.Kijniieff heeft aangekondigd op 11 november a.s. gaarne een bespreking met
H.BVD te hebben om voorlichting te krijgen otntrent de huidige situatie in. de
studentenwereld.,H.BVD neent dat het goed zou zijn hem dan ook iets over de
anti Navo-actie te vertellen.
3V daelt nedfc dat de afdeling B voornemens is in afleveringen een bulletin te
<jaan uitgeven waarin de laatst bekende gegevens over het anti Navo-congres
"/orden opgenomen.
H.BVD hoopt dat er wel enig nieuws wat dit onderwerp aangaat vcor de bespreking met Mr.Hijnlieff, waarvoor H.B wordt uitgenodigd, zal overblijven*
5.

Bijeenkomst Kamercoramissie
H.DVJ ontving een uitnodiging om aanwezig te zijn in een bijeenkomst van de
Karaercomniissie op 3^-10-1969, waarin zijn opinie zal wordsn gevraagd over
bepaalde gisteren door de Minister-President en Admiraal
gedane suggesties betreffende een wijziging in de taken van de BVD en enige andere ir.lichtingentiiensten.
Tijdens Aurora heeft H.BVD hierover een telefoongesprek met de MinisterPreiiident.
In <J.sze bijeenkomct wordt van H.BVD ook commentaar verwacht betreffende de
kweotie Ir. Nederpelt (Volkskrant-artiksl van 18-1O-1969) en een mededeling
otitrent de rapportage van de BVD bij naturalisaties. Dit 3.aatste heeft te
makon met de zao.k
.. Haar aanleiding hiervan deelt IIK raede dat door de
afdeling 0 thans de lijn wordt ingenomen dat alleen feitelijke gegevens uit
veiligheidsoogpunt van belang worden doorgemeld.

Da hear
gaf H.BVD een uiteenzetting over de huidige positie van
detfc ddonst. Hij kondigde tevens aan dat het Hoofd
., Generaal
hot voornemen heeft binnenkort een bezoek aan de Uienst te brengen.
Hoofd VNA

'••• ^""

,

t

De heor
heeft zijn gesprekken bij de Dienst gisteren beeirtdigd.
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden een korte saraenvatting van het bssprokene
bij hem in tn zenden.
H.?J .t'eleveert een verzoek van Hoofd VNA betreffende het beschikbaar stellen
van gegevens van Noderlauders die zich in de Antillen gaan vestigen*
Bijeenkofnst net Hoofdcomtr.issarisBen
Dezo gisteren gehouden bijeenkomst acht H.BVD zeer geslaagd. De irileidir?gon
de heren Blon en
vvaren van een goed uiveau. >Jr was een o

AURORA

OCHTSNDBSSPR3KING op maandag 27 oktober

1969.

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

1« Agenda
In verband net het vermelde in AURORA d.d. 24-10-1969 punt 2, heeft
H.BVD heden te 9.30 uur een gesprek mot Admiraal :
en te 11.00 uur
met Minister Beernink.
2. Franse militair attach! te Warschau
H.C ontving bericht dat de assistant van deze militair attache,
die een soortgelijke functie had als de sergeant-majoor
.
sinds enige tijd zoek is. Men vreest dat hij in contact staat met
de Poolse inlichtingendienst.
3. Perschef NATO
H.B deelt mede dat als nieuwe perschef bij de NATO is benoemd
Mr.
, thane hoofdredacteur van het Deventer Dagblad.
H.D gaat na of dit bij ons is aangemeld en. of een onderzoek werd
ingesteld*

28 oktober 1969.

AURORA

OCHTSNDBasPRSKING op woensdag 29 oktober 1969.
Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.B - PII.C - H.D - II.E - H.TD - H.KEB - UK
Afwezig : —-

1»

Anti NAVO-congres.
H.BVD vertelt het e.e.a. over een voorbereidendo bijeenkomst op
26-10-1969 in Leiden gehouden. Verwezen wordt naar het bulletin Anti
NAVO-actie no. 1.

2.

Eric de Lange*
N.a.v. het bericht in "Trouw" d.d. 25-10-1969 over het aaawezig sijn
van Eric de Lange op een bijeenkomst vanwege de NATO, alwaar hij stukken
beaachtigde, zal H.B laten nagaan wie de daarin genoemde heer Kalk,
werkzaara bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is. Bij Buitcnlandse Zaken zal getracht worden vast te stellen welke NAVO-bijeenkomct
het hier betrof en op welke documenten De Lange de hand heeft gelejd,

3«

Bijeenkoinst Kamercommissie op 30-10-1969.
N.a.v. het hierover vermelde in AURORA d.d. 2^-10-1-969 vertelt K.BVD
het e.e.a. over wat terzake nader bekend is geworden. Ter voorbereidiug
van het gesprek in de Karaercommissie vindt na AURORA een bespreking van
H.BVD, PH.BVD, H.B en HK plaats.

k»

Stagiaires*
H.BVD deelt mede dat na rijp beraad besloten is k stagiaires ontsla^
aan te zeggen, aangezien zij niet bleken te voldoen. Onderzocht wordt
wat hiervan de oorzaak kan zijn. Mogelijk is de selectie niet goeti of
niet zwaar genoeg geureest.

5.

Hoog Soeren-bijeenkoiasten.
Van 3 t/m 5 november vinden twee bijeenkornsten van. de al'd. D met de
BVI's plaats. Daarna is er een bijeenkomst op 6 en 7 november rjet personeel van de eigen dienst, grotendeels afd. C.
H.BVD zal dinsdag het eind van de eerste bijeeakomst met de BVI's en
het begin van de tweede raeenaken.
De bijeenkowst met eigen personeel, die onder leiding van PH.BVD
staat, zal hij donderdagnjiddag exi vrijdagmorgen bezoeken.

30 oktober 1969.

AURORA

OCHTISNDBaSPHaKiriG van vrijdap; 31 oktober 1969
Aanwezig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - E(D - HE - HKE3 - HTD - HK
Afwezig : -—1. Bi^enkomst Kamercommissie op 30._10.19.6_9_ (zie ook Aurora 29.10.1969)
Onderbrcken door een tweetal telefoongesprekken reap, met Dr.
en
admiraal
die hieromtrent inforneerden, deelt H.BVD het can en ander
mede over de gisteren gehouden bijeenkomst ran de Karaercomraissie, die
naar zijn gevoelen redelijk is verlopen.
2. C.V.I.N.
In aansluiting daarop vertelt PH.BVD lets omtrent de CVIN-bijeenkomst
eveneens gisterenmiddag gehouden. Dr.
. verschafte daarin snipe inforomatie oatrent door de BID uit - naar aijn zeggen - eig«n broanen verkr*~
gen berichten, betreffende de situatie in het Midden Oosten en de vredcs-besprekingen in Parijs inzake Vietnam.
Na deze bijeenkomst werd door de militaire vertegenwoordigers oeegedeald
dat zij vorige week van Minister Den Toota vernoraen hadden dat de voorn*aomen plannen oratrect een wijziging in de taken van de BVD en enige au-3?ro inlichtingendiensten, doorgang zullen vinden.

~

3.
HC bracht een bezoek aan deze dienst en verkreeg dac.rbij waardevolle inlichtingen omtrent door de STB tegen arabassades in Praag gerichte actiriteiten, waaronder de Nederlandse Ambassade.

HB deelt raede dat
aanwezig geweest is op een bijeenkoinst van
Navo-parlementariers, waarin aan studentengroeperingen de gelegenheid
werd gegeven nun. opinie over de Nato ter tafel te brengen. De door hea
verkregen docuraenten omvatten waarschijnlijk rapporten ten behoeve van
deze parlementariers uitgebracht, betreffende de opinies van jeugd'oswr.gingen ten aanzien van de Nato. Het gaat hier due niet om Nato~docurat;r.te:
5» Anti Navo-actie
De afd. B. ontving gisteren bericht oatrent het aanplakken van 91 tegsn
de Nato gerichte stellingen aan Kerkgebouwen.
werd hierover hedenraorgen in een radio-uitz,ending gevraagd.
6» Roeaeense spionage
Gesproken wordt over heden verschenen persberichten ointrent arreotaties
in Frankri,jk van personen die voor de Uoeraeense dienst hebben geapioneerd. Onder dezen bevindt zich een zekere
, die ten behoeve vs..".
de SD3CS is werkzaara geweest.
7. Actie betreffende de drie van Breda
HK ontving gisteren het verzoek van mr.
ran Justitie en
na te gaan of ons iets bekend is over een in de Haagse Post verschenen
bericht, dat een groep oud-verzetstrijders de drie in Breda verbiijvcnds
oorlogsrsisdadigers bij vrijlating zou willen liquiderea.

AUHORA

8» Hoog-Soeren bijeenkoraBten
HE deelt mede dat er moeilijkheden zijn garezen in verband met
het feit dat in strijct met de gemaakte afspraak, een 15-tal 3elgische Philips-employes
volsende week in een dependance van het
.hotel aanwezig zsal zijn. Er zijn in verband hiermede enige voorzieningen getroffen.

31.10.1969

AURORA

OCHTSHDBSSPflEKING op maandag 3 november 1969.
Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - H.B - PH.C - H.B - H.TD - HK
Afwezig : H.D - H.KEB

1, Onveiligheid Nederlandse arabassades (zie AU30RA d.d. 31-10-'69, p. 3.}
Als slot van een kort gesprek hierover, zegt H.BVD gaarne aan hot eind
ran het jaar een concept-brief aan Buitenlandse Zaken voorgelegd eft
krijgen, v/aarin aan de hand van de recente incidenten een uiteenzettiiig
wordt gegeven omtrent de onveilige situatie van de Nedsrlandne atabasv
sades in communistische landen.
2. Audio surveillance
fir wordt gesproken over het feit dat wij niet worden ingelicht orafcror-t
de uitkorasten van de audio surveillance door ambtenaren van Buitenl3.r.£i££
Zaken t.a.v. onze ambassades, Dit zou op bezwaren van de MID stuiten*
Beeloten wordt dab in de eerstvolgend* bijeenkomst met de MIDt die zo
mogelijk eind volgende week zal plaatsvinden, dit onderwerp ter sprake
zal worden gebracht.
3» Memor-ie van Antwoord Afluisterwetgeving
HK deelt mede dat blijkens persberichten, o.a. in het fiinnenhof van
1-11-1969t de M.T.A. t.a.v. de privacy-wetsontwerpen bij de Tweede Kamor
is ingediend*
*f. Militaire stukken
Uit een gesprek met Mr. Mijnlieff is H.BVD gebleken dat de kortgoledsn
door Kol.
V.C.3. verssonden nationale verondarstelliag niet ann
ons werd gestuurd, Af en toe blijkt dat stukken uit de militairc «fcei*t
voor ona van belang, niet bij ons bckend zijn. H.BVD staat nog niet
klaar voor ogen wat hieraan te doen* Mogelijk nio«t hierover eerat eene
met de MID worden gesproken.
5« Groene Boekje
N.a.v. een hem voorgelegd concept, wil H.BVD met H.B nog eens spreken
over de distributi* daarvan en oiatrent de inhoudc

3- november 1969.

AURORA

OCHT3ND3SSPRaKING op woensdag 5 november 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - P.HC - HS - HiKEB - H.TD - KD
Afwezig : HD - HK

•*•• Micropex (afluisteropsporingsapparaat)
antwoordde op een vraag van ons dat de firma die dit apparaat
zou verkopen een schijnfirraa is en dat de reclame voor dit apparaat
oplichting is. H.BVD merkt op, dat hij in de laatste P.G.-vergaderin*
reeds een veronderstelling in die zin geuit heeft.
2. Assistent KCP
P.HC merkt op dat de heer
die aangewezen is om KCP te assisteren, bij C raoeilijk geraist kan worden. H.BVD antwoordt dat de
werkzaamheden van
niet raeer zullen oravatten dan bet nakon varv
twee a drie vergaderingsverslagen per aiaand. Het wordt voor de vorraing van
nuttig geacht dat hij met de KCP-zijde van de Dieast
kennis maakt. Dit kan ook zijn nut hebben voor zijn werkzaamheden bij
de afdeling C.
3, Anti-NAVO-congres

'

H.BVD zal de inhoud van het B-dagrapport van k noveraber hedenmorgen
met Minister Polak bespreken en tevens informeren naar de aogelijkheid om de 500 a 600 Fransen die op 22 november a.s. voor de d^sr.onstratie in Amsterdam verwacht worden, aan do grens tegen te hou'i<-:r<
indien zij daar groepsgewijs arriveren. H.3. wijst op het belan^ van
een spoedige beslissing in deze ora tijdig overleg met de Franse
dienst mogelijk te maken.
^. BVI-bi^eenkorasten
H.BVD woonde gisteren het laatste deel van de eerste bijeenkoast en
het eerste deel van de tweede bijeenkorast in Hoog-Soeren bij. K3j
had de indruk dat de bijeenkomsten bevredigend vcrliepen. De voordrachten waren goed en werden aandachtig gevolgd. Volgt een gesprsk
over het belang van deze bijeenkomsten voor de bedriji'sbeveiligers
wier positie steeds moeilijker wordt.
5. Afacheid Mr. .
H.BVD is voornemens op donderdag 11 deceaber a.s. een afschcidsavond
te organiseren voor Mr.
die op 18 decsrnber d.a.v. Nederian-J
zal verlaten. De afdelingshoofden worden verzocht aan het KA-secretariaat de namen op te geven van de medewerkers die contact it)ct Mr.
hebben onderhouden.

- 2-
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6, Voqrtijdig vertrek
PH.BVD merkt op dat sornraige personeelsleden reeds ora kwart over
vijf het gebouw verlaten. Vijf tninuten later is de aftocht in voile
gang en ora half zes is er niemand raeer. K.3VD zal in een circular
de afdelingshoofdea verzoeken hun medcwerkers te wijzen op de verplichting zich aan de vastgestelde kantooruren te houden.
7. Vrijdag 7 november 1969 geen Aurora-bijeenkomst.

6 novetnber

1969.

AURORA

OCHTJSHDBSSPRSKING op maandag 10 november 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D- H.E - H.TD - KD
Afwezig : H.KEB - HK

1. Actiegroep Zuidelijk Afrika
H.B vestigt de aandacht op een pamflet van deze actiegroep, waaruit blijkt dat
hedenavond een bijeenkomst is belegd in de aula van de Gemeente Universiteit
te Amsterdam, waar Majoor A. van Soeet zal spreken over hot onderwerp "De rol
van de NAVO in Zuidelijk Afrika". Voorts zal bet woord worden gevoard door
Mr. C.H.R. van Krirapen (marine-offieier) en door dr. S« Bosgra. In verband met
de als sprekers genoemde militairen vraagt H.BVD aan H.B terzake contact op te
nemen met de militaire diensten*
2. Nieuwe Militaire Veronderetellingen
H.D vernaan van generaal
dat in de nieuw opgestelde Militaire Veronderetelliugen een uitgebreide sabotage-paragraaf voorkomt.
H.BVD werd daarop ook reeds door Mr. Mijnlieff geattendeerd. Zodra de Dieust
over de tekat beschikt zal deze worden beatudeerd.
3. Toe^ang Bevolkingsregister Den Haag
H.E doet enige mededelingen betreffende de door H.BVD en hem bijgewoonde bespreking vrijdagmiddag jl. op hot departement onder leiding van do SecretarisQeneraal. Hede aanwezig waren de heren
en
en de gerneenteeecretaris van Den Haag. Ondanks de tegenwerpingen van de heren
eu
wist Dr.
te bewerken dat ingaande heden onze ambtenaren de
kaarten veer persoonlijk mogen raadplegen. De heer
maakt in opdracht
van Dr.
een verslag van hat besprokene, dat ons ter controle zal vrorcleu
toegezonden.
**• Beschikking Antecedentenonderzoeken
HK zal op 11 november a.s. als waarnemer de periodieke bijeenkomst van de
departementale personeelschefs bijwonen, waar onder leiding van Mr.
de Beschikking zal worden besproken.
H.BVD attendeert op de bijeenkomst van 2k november a.s. waar aan de hand Tan
een inmiddels gedistribueerde Kabinetsnota zal worden besproken wat one in verband met de Beechikking nog te doen staat.
Nadat wij intern tot klaarheid inzake de in de nota omschreven punten zijn gekomen kan nog nader met de personeelschefs worden gesproken en kan ook de voorlichting en instructie van de BVA's ter hand worden genomen. De BVA's ontvin^ca
reeds de Kamerstukken met de tekst van de Beschikking, de Nota van Toelichting
en de aanbiedingsbrief van de Minister.

H.BVD ontving op 6 november jl. bezoek van de heer
, de nieuwe hoofdredRUteur van het Algemeen Dagblad. Naar aanleiding van de wens van de heer
ingelicht te worden over elk contact van de Dienst met journalisten van zijn
krant, wijst H.BVD op de noodzakelijkheid alle zaken waarbij journalisteix Ei.jn
of worden betrokken aan HK voor te leggen.
PHC zal nagaan wat er indertijd met de journalist
van het Algensen DagViud
aan de hand geweest is. Z±Q verder verslag H.DVD.
- 2-
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6. C-bi.1eenkomat Hoog-Soeren op 6 en 7 november jl.
Na een uitvoerige aabespreking constateert H.BVD dat deze toch wel zeer belangrijke bijeenkomet aan zijn doel heeft beaatwoord en als geslaagd kan worden beschouwd.

H.BVD vernam van H.KEB dat de heer
in april a.a. naar Berli.jn zal worden overgeplaatst en hier niet zal worden opgevolgd. Er komt namelijk een
liaison in Bruseel voor de gehele Benelux. H.BVD acht dit een ongewenBte ontwikkeling en verzoekt U.B en H.C hem Itun oordeel over de opheffing van de post
h.t.l. kenbaar te maken.

10-11-1969.

AURORA

OCHT£NDB£SPREKING op woenndag 12 Rovembar 19
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : ——-

1«

Ambassadeur Moskou
PH.C krijgt vrijdag 14 november a.s. bezoek van onze ambaseadeur in
Wanneer de gelegenheid sich daartoe voordoet, zal H.BYi) hers ook gaarae s
outvangen.

2. Beschikkia^ Antecedentenonderzoekon
HK gaf in de gieteren gehouden bijeenkorast van dspartementale pereor:seJ.s
chefs, die onder leiding acond van de DG 0,P. Mr.
;
toelickting t.a.v. de Basohikking en gaf antwoord op den aantal vrat^a.
De DG 0»P, heeft aangekondigd dat mogelijk biun.ec afzienbai-w fcijd osu yo
menlijke bijeenkomst van personeelschofs en beveiligi:igsacbtenere;i »al v/
belegd. Ben en ander nadat in overleg tussen de BVD en Otp. benaald it; s.
ter uitvoering van de Beschikking ?.al ooeten worden .Tedaen,,
3«

Defensie^Studie Centrum
H.BVD verzoekt de afdelingshoofden aan EK de namen op to gevsn v«\ decc-ri«
die zij in aanmerkiag wiilen brengen voor deelneciing aan de 22o cursu^ v;het DSC, die van 12 januari t/m 2? februari 1970 zal worden gehoudcii*
Opgave gaarne uiterlijk 2^ november a.c..

b»

Vra^en Tweede Kamerlid Von der Spek
H.BVD had contact met de heer
_
van het Kabinet van do Kin.int-s.vPreaident in verband met vermelde vragen. De heer Van d'ai' Spok wil tc;tw^
in Kedorland ook eoortgelijke installaties bestaan ala die wslka ojiruruirs
een gebouvr van de Kopenhaagse universiteit werden ontde«ct.
H.BVD had hierover ook contact met Overste
van de MID, ttxe ook a
wist cm wat voor een installatie het in Kopenhagen precise gaat.
Venwege ook zijn pereoonlijke interesse sond H.EVD een talex asn

12 novenber 1969*

OCHTtiNDBBSPaaKING op vrijdag 1*f november

1969.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.TD - H.KE3 - HK
Afwezig : ~
1.

Zaak Roussilhe
H.D is gebleken dat de Minister van Defensie het NATO-schaderapport in
deze zaak niet van Buitenlandse Zaken heeft ontvangen. Teneinde de heer
de gelegenheid te geven om de waarde van het stuk te bepan.cn.,
is hem dit ondershands door ons t«r beschikking gesteld, Daarna zal vnn
Defeusie-zijde aan Buitenlandse Zaken on officiele terbeschikkingstelling van het stuk worden verzocht.

2.

en

De vertegenwoordiger van
gekondigd, t.w.:

heeft ons een aantal bczoeken aan-

3 en b december van een d«r directeuren van de contra-spionageafdeling
van
Voor 1 en 2 december het bezoek van twee andere medew-rkers. Dit aa.l
echter worden verechoven naar januari.
Volgend voorjaar komt ons bezoeken de bij
verantwoordeiijke ntedaworker van de personsle beveiliging, Eveneens volgend jaar komt het
Hoofd van de Europese Divisie van
naar Den Haag,
3»

Bijeenkomsten Hoog-Soeren
H.BVD ontving een nota van H.E betreffende het in verband met verbouwingen volgend jaar zeer beperkt beschikbaar zijn van het ho>el ia
Hoog-Soeren. Hij vraagt de opinie van de vergadering oratrent de bohoe fte om bijeenkorasten in een conferentie-oord te bo.Xe^gen.
KCP dient van advies c.a.v, bijeenkoraaten met de politieverbindin^en.
Vaststaat dat in het voorjaar in ieder geval een bijc-enkorsot van 1-y durc
voor de politie moet worden georganiseerd, Daarnaaat is het wenf?eli.ik
dan ook een bijeenkorast voor eigen personeal te beleggen. Gedacht wor?.t
aan personeel van de afdelingen D en B«
H.E zal SO vragen on na te gaati of een ander confereritie-oord kan wor<i.-i
gevonden. Er zal optie worden gevraagd aan Hoog-Soeren voor het vri ;;;on
den van 3 dagen in april 1970. Afhankelijk van de uitkoraat var; hsL ^0onderzoek zal van deze optie dan gebruik moeten worden gfcmaa'it.
Naar voren komt de wenselijkheid on in de nabije toekcast ock cijcenkomsten te houden voor de provinciale BVA's en voor de s.ndei-«
dienaten.

november 1969.

AURORA

OCHTBNDBESPREKING op maandag 17 noveaber 1969*
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig :

1, Telexverbinding net Buitenlandse Zaken
H.TD dealt mede dat via do open telexlijn Binds Ik dagen vrij lange en
uit open bron afkomstige berichten ran Buitenlandse Zaken worden ontvangen. Geen d«r aanwezigen is bekend wat hiervoor de aanleiding kaa zi.jr.
H.B zal eena e.e.a. nagaan.
2. Ambassadaur Hoskou
In het gesprek dat PH.C met onze ambassadeur in Moskou had deelde deze
mede dat ongereer 1£ Jaar terug de codeklerk ran de Indonesische aabasaade naar de Ruasen is overgelopea. Betrokkene rerklaarde later
tegenorer de Indonesische ambassadeur - toen deze de gelegenheid verd
geboden om hem te spreken - dat hij dit had gedaan omdat hij comneuaist
was.
3» Contacten met de pers
H.BVD wijst op een in Time rersehenen artikel waarin wordt vermeld d?.t da
F.B.I, wel eens gebruik maakt ran. journalist en om inlichtingen t» rerkrij
gen en om foto's ran demonstranten te maken. In het hieraa volgende g&~
sprek bereelt H.BVD de afdelingshoofden andermaal aan, vanneer contaete-r-,
met persmensen in de operationele sfeer worden gelegd, rooraf orerieg
te plegen met HK, omdat het in bepaalde gerallen wenselijk kac zij%
dergelijke contacten niet buiten medeweten van de hooidredact&uren te
doen plaatsvinden. H.BVD brengt hierbij in herinaering de met de heer
(Algemeen Dagblad) gemaakte afspraak.
k. Maagdenhuis
Tijdens de vergadering ontvangt H.B een berieht omtrent een aogeiijks
bezettihg door studenten van het Maagdenhuis* H.BVD informeert daarover
telefonisch de Secretario-Generaal van het Ministerie van. Ju&titie,
Mr. Mulder.

Beneluxvergadering
H.BVD zal aanstaande vrijdag 21-11-*69 de vergadering van da hoofden
van de Beneluxdiensten bijwonea. Hij wil daarbij ter sprak« brengea
een mededeling, vastgelegd in het rapport van de jongste bijeenkoiast
van het Security Committee omtrent het door het blad "Nouvelle Atlauti
publicereu van materiaal, kennelijk afkomstig uit gerubricsftrcie HATOrapport en. Hij verzoekt H.D een abonnement op dit blad te neascn cii hon
te informeren wanneer daarin berichten voorkomen dio aaar hcc cordeei1.
van H.D mogelijk gerubriceerde gegevens bevatton*
- 2 - '
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6. Vragen Tweede Kamerlid Van der Spek (zie ook Aurora dd. 12-11-1969)
H.BVD ontving van
een antwoord op zijn verzoek om iulichtingen
betreffende gecompromitteerde inlichtingen-installatie in Kopenhagsn.
Daaruit valt af te leiden dat het in casu niet om een Nato- maar om e«a
eigen Deense installatie gaat.
H.BVD informeerde hieromtrent de heer
van het Kabinet van <ie
Minister-President. Deze was ook al tot de conclusie gekomen dat in bet
antwoord aan de heer Van der Spek geen ne atieve informatie kan wordtn
verstrekt.
?• Minister Bakker
Bij gelegenheid van een bezoek aan de Vice-Minister-President a.s.
woensdag 19 november, wil H.BVD deze ook enige informatie over de
situatie op de Antillen verstrekken. Hij verzoekt H.B hem het nodige
hiervoor te geven.

Aanvulling Aurora 14 november 1969
Gesprek met de Minister-President
H.BVD had op 12 november jl. een gesprek met de Minister-President, vaarbij
deze iets vertelde over zijn ervaringen in Roemenie.
De Minister-President deelde verder mede dat het in sijn voornenen ligt,
ondanks de interventie van de Kamercommiseie, om de voorgeuomen wijziging
in de taken van de inlichtingen- en veiligbeidsdiensten doorgang te doen
vinden.
Bijeenkomst met de ID*en uit universiteitasteden
Deze bijeenkomst vond op 12 november jl. plaats en leidde tot een positiavs
uitwieseling van gedachten oaitrent de situatie aan universiteit en hogeschool.
Geheime fondsen
De gebruikelijke bespreking hierover wordt gehouden op 23 november a«8* t«
15.30 uur.
Panorama
H.BVD verzoekt HK het Panorama gereed te maken voor verzending naar de
Minister.
Hij verzoekt de afdelingshoofden het Panorama in het vervolg zo kort mogelijk te houden en alle subjectieve geluiden eruit weg te laten.

18-11-1969.

AURORA

OCHTEMDBSSPRBKING op woensdag 19 november 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D— H.E - H.KfiB - H.TD - HK
Afwezig :
—

1.
Betrokkene, zoon van een overleden verbondsbestuurder van het NVV, is in
Oost-Duitsland aangehouden bij een poging om zijn verloofde naar ffeet-Berlijn
te BDOkkelen.

2. Anti-NAVO congree
H.B verstrekt informatie omtrent de recente berichten, t,w. dat
als voorzitter van het congres zal optreden en niet
, zoals wij oorspronkelijk dachten. Vervolgens dat de Dsen
een inleiding zal houden over de in Denemarken ontdekte Navo afluitsterapparatuur. De vraag komt op of hij daarbij in de termen kan vallen van
een strafbare handeling in verband met artikel 98 W.v.S..
Na enige discuseie wordt het volgende besloten:
- afdeling B zal de recente informatics opnemen in een bulletin dat tea
spoedigste aan de bekende afnemers wordt gezonden.
- Het de heer
, het nieuw benoemde hoofd van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, die om 10*30 uur komt kennis maken
met H.BVD, zal worden gesproken over het bericht dat 500 Fransen, 300
Belgen en een onbekend aantal Duitsers aan de demonstratie op 22 novembev
te 16.OO uur zullen deelnemen*
- HK zal met Mr.Kolkert de aangelegenheid van het openbaar maken van gehoiw;
gegevens bespreken*
- H.D zal nagaan of moet worden aangenomen dat bij gegevens die het coagres
blijkens een literatuur-opgave ter beschikking staan, gerabriceerde gegovens behoren. (Het gaat hier om een brochure genaamd "Nato and Science"
en daaraan ontleende opgave van hoogleraren die t.b.v. de Navo zijn werkzaara geweest)*

Over het anti Navo congres werd door de afd. B tiitvoerige informatie gegev<.K<
in een bijeenkomst met de militaire diensten.
Door HK en BFA is een poging aangewend omtrent de achtergrond van het anti
Navo congres iets in de publiciteit te brengen. Daartoe voad eeu guspr«lc «Rt
de hoofdredacteuren van De Tijd. Drs.
en Dro.
, piaats.

- 2-

3. PIPE
Radioberichten van hedenmorgen meldden, dat de PIDE is ontbonden on (is.*, fe^
zou zijn omgevormd tot een afdeling van het Portugese Ministerie von
Binnenlandse Zaken. H.BVD vraagt zich af of dit het elude van ds loop-base
van Hoofd PIDJS betekent, die op de laatetgehouden vergadering van hst
Special Committee plotseling afwezig bleek.
4. Haagdenhuie (zie ook Aurora dd. 17-11-1969)
Het B-bericht over de bezetting is juist gebleken, zij het dat de pogiiig
daartoe op een later tijdstip, t.w. 15.00 uur, werd ondernomen. Zeals bel<ftiio
had deze geen succee.
5«

De Bond van Dienstweigeraara
H.BVD meent dat o.a. in het zaterdag in de Haagsche Courant verechenen interview aanleiding kan worden gevonden om de "witte BVD11 ale een extremisticcJi^
organisatie te beschouwen. Dit vooral gezien de daarin aangekondigd* pogin?.
van de witte BVD om intern in de krijgsmacht ondermioaingsarbeid te gaan
ondernemen. H.B zal hieromtrent een notitie opstellen, die oiogelijk aa.'i at
Minister zal worden toegezonden. Hij wil met de opstelling daarvac even
wachten totdat meer gegevens omtrent de plannen van de witte BVD ter baschil;
king staan* Hij verwacht dat dit na het anti Navo congres het geval z.?.l ?.?.jr> <
HK ontving een verzoek van Mr,
_
van de Hoofdafdeling Straf- eii Fabiiekrecht van Justitie om wat gegevens over de witte BVD ter beschikking to *3>:»1len. Hen wil deze hebben t.b.v. een onder leiding van Mr.
stau:>.do
interdepartementale commiBsie, die het probleem van de gewetenebezwearruen
gaat bestuderen.
HK heeft hierover contact opgenomen met de afdeling &•

6.

Bevolkingeregister Den Haag
fl.E meldt dat de terbeschikkingstelling van gegevens thane bijzonder go*d
verloopt en er geen achterstand meer is.

7»

Ambassadeur Moskou
Hedenmiddag te 15.3O uur heeft H.BVD een gesprek met de heer
, waarbij H.B en CRO aanwezig zullen zijn.

8.

Vragen Tweede Kamerlid Van der Spek
Uit persberichten heeft H.BVD er met genoegen van kennis genoraen dat de
Minister-President heeft gsantwoord op dergelijke vragen niet te kvj?^s:i ingaan.

9. MID
H.BVD kondigt aan dat op 10 december het gesprek met de MID over een
C-problemen zal plaatsvinden*

19-11-1969.

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op vrildag 21 november 1969
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.2 - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1,

2. Anti Havo-conferentie (zie Aurora dd. 19-11-1969)
PH.BVD maakt gewag van de verdere ontwikkeliugen.
H.B doet mededeling van enige reeente terzake verkregen gegevens.
Bij het gesprek met Ir.
werd ons inzicht gegeven omtrent de maatregelen die in verband met vreemdelingen in Amsterdam door de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking zijn getroffen. Door ons werdeu daarbij
enige nadere gegevens verstrekt en werden enige aanbevelingen gedaan.
HK informeerde Mr.Kolkert, die op zijn beurt contact opnam met de
P.G. Amsterdam Mr.
over de aangelegenheid van het openbaar maken van
geheirae gegevens. Justitie heeft in verband daarmede enige voorzieuingen
getroffeu. Verwezen wordt naar de deebetreffende notitie van HK en de tel*x~
wisaeling met
H.D atelt de open Natopublicatie "Nato and Science" ter beechikking. Hij bemiddelde bij het verkrijgen van een oordeel van het Coomissariaat voor
Hilitaire Productie t.a.v. de vraag of een zich bij de congresstukken bevindend overzicht betreffende bedrijven in Nederland die zich met militair<j
productie bezighouden geacht moest worden een geheim karakter te nebben. Het
gegeven oordeel luidde negatief.
3»

Telexverbinding met Buitenlandse Zaken
H.B heeft niet kunnen achterhalen wie bij Buitenlandse Zaken opdracht heeft
gegeven tot het via de open telexlijn aan ons zenden vanuit open brounen
afkomstige berichten. Buitenlandse Zaken heeft toegezegd hiervoor niet langer
gebruik van de telexverbinding te zullen maken, maar ons de betreffende berichten per koerier te zenden.

Op 25 november a.s. komt de heer
bij ons op bezoek. H.B ?.al hem dan
gaarne spreken om enige gegevens betreffende het Anti Navo-congres aan hem
door te geven.

21-11-1969.

AURORA

OCHTENDBaSPaEKING op caandag 2k novenber 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.S - H.KEB - IDA - HK
Afwezig :

1. Anti Havo-congres
H.B vertelt het e.e.a. over "net verloop van zaken. Er hebben zich geen ernstige
moeilijkheden voorgedaan. De demonstratie zaterdagmiddag is zonder incideuten
verlopen. Het aantal buitenlandse deelaeraers, ook bij de demonstratie, is beperkt gebleven. Er aijn geen grote groepen Fransen, Belgen en Duiteers £okon;t»n.
De buitenlandse aanwezigen hebben zich ontevreden getoond over het taurae Kes-akter van het geheel en hebben zich tegenover
erover uitgesprokon,
dat in Nederland tot hun droefenis niet veel heibel kan vrorder. gemaakt*
Van de speech van
is niet veel terecht gekomen oadat deae tegen h«t
eind van het congres plaatsvond toea men reeds doende was zich voor de demonstratie gereed te maken.
Bij hebben bezoek gehad van twee afgezanten van
.
f
Door de afdeling B wordt heden een korte samenvatting omtrent het congreB ger«ert
gemaakt ter verzending aan de daarvoor in aanmerking komende aul'.oriteiten.
H.BVB sproekt zijn erkentelijkheid uit voor het vele werk dat door de afd. B
i.v.m. het congres is verricht. Het feit dat het congres rustig is verlopen 211
zich geen erustige moeilijkheden hebben voorgedaan, doet niets af aan de waai*d<?
van deze inzet.
H.B belegt niorgen een bijeenkomst met aedewerkere van zijn afdeling in de vorn
van een soort uabsschouwing.
PH.BVD zal daarbij gaarne aanwezig zijn.
2.

Stuk Zeven Proyincien
De heer
heeft PH.BVD gevraagd nog eens een poging te ouderneuian on: na
te gaan of het stuk betreffende da nuiterij op de Zeven Provincien kan vcorden
teruggevonden, dat hij indertijd als rechter-commissarie t.b.v. de Zeukri.igoraad heeft opgesteld en dat in handen van de vroegere dienstleiding ie geweest.
H.£ zal navraag doen bij mej.
;
H.C bij mej.
;
HK bij mevr.
;
H.KEB bij mevr.
Hochten wij er niet in slagen het stuk terug te vinden, dan aal na ov«rlee; met
de heer
' worden getracht na te gaan of er copie kan v/orden genoxen van
het originele document, dat mogelijk bij het archief van de voorrcalige Z&akrijgsraad uit Nederlands-Indie aanwezig is*

3»

Beschikking Antecedentenonderaoeken
H.E heeft op 2 december 1969 een gesprek met de iJecretaris-Generaal vwa
Defensie, de heer
, over deze beschikking.

^.

Benelux-vergadering
Op de vrijdag gehouden vergadering van Hoofdea van Bsnelux-dieasten, kwemen o.-^t,
de volgende punten ter sprake:
-

de noodzaak om erop toe te zien dat in het EEG fusieverdrag een bapaling
omtrent de beveiliging wordt opgenomen;
de vraag in hoeverre er verschillen bestaan tussen het EEG-yerdrag j-.htt.
het vrije verkeer van personen en de bcpaliugen van de
H.BVD veraocht KJA deze onderw&rpen iu beschouwing te nemen.
de Roemeense visa.

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op woensdag 26 noyember 1969*
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - U.D - H.E - H.TD - H.KEB - EK
Afwezig : — -

Mr» van Maanen
H.BVD meaoreert het overlijden van Mr. A. van Maanen, tot najaar 1961
Hoofd Kabinet van de Dienst.
H.BVD zond naraens de Dienst een eondoleancebrief aan Mevrouw van Maanen *
PH.BVD en H.E zullen morgenmiddag bij de crematie, die op Ockenburgh
sal plaatsvinden, aanwezig zijn*
/•"*-

2. Taakverdeling inlichtingen- en veiligheidsdieneten (zie AURORA dd.
N.a.v. een mededeling van HK dat de Kamercommissie vorige week over dit
onderwerp heeft vergaderd, deolt H.BVD mede dat als uitkon/st vau dit
beraad een vragenlijst aan da Minister-President is voorgelegd. Adrairaal
en de Seeretaris-Qeneraal van Algemene Zaken hebben een conceptantvoord opgesteld, waarover overleg gepleegd is met H.BVD* Het is nog
niet geheel zeker of de Minister President op alle vragen van de K&nsercommissie zal ingaan. De vervaehtiag bestaat dat_de aangekondigde voorlopige voorziening per 13 deeember zal worden geeffectueerd*
3. _
(zie AURORA d.d. 1^-11)
H.BVD bespreekt het door PH.BVD opgestelde program voor het bessoek van
twee oedewerkers van
op 3 en k deeember a.s.«

_
>~--

k» Anti-NAVO-congrea
HK had saaen met H.B en BFA op verzoek van de hoofdredacteur van
Elsevier, Drs.
, op maandag 2*f-11 een gesprek met de journalist
van dit blad, waarbij deze wat achtergrond gegeveu word
over het anti-NAVO-congres.
Zoals afgesproken pleegde de heer
gisteren met HK overleg omir-ent
de inhoud van het door hem gesehreven artikel, ten aanzien waarvan fist
kon worden gegeven*

26 november 19^9*

AURORA

OCHTENDBSSPRSKING

op vri.1daft 28 noveraber

__

1969

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD > H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1. Personeelsonderzoeken
Een pereoneelslid vermeldde op zijn Staat vaa Inlichtingen dat zijn grootvader
lid van de CPN was. Aan de betrouwbaarheid van de betreffende anbtenaar wordt
niet getwijfeld. H.E voelt niete voor de suggestie van BVA om naar aanleiding
van dit geval de grootouders van alle personeelsleden onder de loupe te nemen.
We eouden dan ook de ooms en tantes enz. nader moeten bekijken. H.BVD is eveneens van mening dat dit te ver gaat. Grootouders en andere familieleden dienen
alleen nader bezien te worden indien van een bijzondere relatie blijkt, bijvoorbeeld indien betrokkene niet door de ouders maar door dezen is opgevoed.
2»

Peraartikelen n.a.v. het Anti Havo-congres
PH.BVD wijst erop dat uit diverse krantenartikelen blijkt dat een nuttig gebruik
werd gemaakt van 'de voorlichting die door HK aan enkele journalisten is gegeven.
H.BVD deelt meda dat gebleken is dat verschillende journalisten van een en
dezelfde persoon hadden vernomen dat de BVD meer wist over de geheime financiering van het congres. Wij zitten nog met de vraag hoe deae nan aan dit verhaal
gekoinen is.

3.

Gesprek H.BVD met de S.G.
H.BVD zal op 10 december een onderhoud hebben met Dr.
en verzocht hem
tijdig de onderwerpen voor te leggen die eventueel voor bespreking in aanmerkin?
komen.

4.

Vaste Kamercomciissie
H.BVD had op de receptie ter gelegenheid van het bezoek van de Duitae Bondspresident (26 novetnber) een gesprek met Mr.Biesheuvel en heeft deze toen gevraagd naar de reden van zijn kennelijke gexrriteerdheid tijdens de laatste
bijeenkomst van de Commissie. Mr.Biesheuvel antwoordde dat zijn. geirritaercheid
niet de BVD gold; integendeel hij heeft grote waardering voor het werk van de
Dienst. Hij en de andere commissieleden hebben echter het gevoel dat het nun
onmogelijk gemaakt wordt voldoende inzicht te krijgen in de achtergrondea van
het voorstel tot een nieuwe taakverdeling tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. H.BVD meemt aan dat de Commissie donderdag jl. vergaderd heeft
met de Minister-President en de S.G. Mr.
Op dezelfde receptie bleek H.BVD uit een uitlating van Mr.Toxopeus dat het
Comrnissielid de heer Mellema niet geheel begrijpt waarom het bij de op handen
zijnde taakverdeling gaat.

5.

Jubileumviering BVD
H.BVD doet enige mededeling over de plannen die er bestaan betreffende de herdenking van het 25-jarig bestaan. Gedacht wordt aan een "feestweek" die afgesloten zal worden met een bijeankomst in de Holzaal op vrijdag 29 moi met
's avonds een feestavond in de Julianakazerne. iir bestaan ook plannen tot de
inrichting van een tentoonstelling die interessant is voor de echtgenoten vaa
de personeelsleden en tevens toegankelijk gemaakt kan worden voor de Pers.
H.BVD verzoekt de aanwezigen hierover hun gedachten eens te latea gaan.

- 2-

- 2-

Controle werkti.lden
H.E en H,TD delen mede welke maatregelen door hen zijn getroffen ter uitvoering
van het gestelde in circulaire nr. 888?22/PZ. H.BVD neemt aan dat de andere
afdelingshoofden ook hierover zullen rapporteren, Hij verwacht van de aanweaigen dat zij aan het op tijd beginnen en eindigen aandacht zullen blijven scbenken. Onderzocht zal worden hoe t.z.t. met het oog op de beveiliging met behulp
van een computer passencontrole en aanwezigheidscontrole kan worden gecorabineerd.

28-11-1969.

OCHTENDBSSPRiSKING op maandag 1 december 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.K - H.KEB - H.TJD - HK
Afwezig : ——

1, De Bond van Dienstweigeraars (zie ook Aurora dd» 19-11-1969)
H.B verstrekt nadere informatie over de plannen van de witte BVD, zoals besproken in een dezer dagen gehouden bijeenkomst met de S.J.. Hij zal nagaan of
daaroatrent, gezien de bronbescherraing, een rapport kan worden samengesteld,
dat dan o.a. aan de militaire diensten zal worden gezonden. De afdeling B
achenkt rerder aandacht aan de vraag of de witte BVD als een extremistischa
organisatie moet worden beschouwd.
HK deelt mede vorige week Mr.
van Justitie t.b.v. Mr,
als voorzitter van de Interdepartementale commissie Gewetensbezwaarden bet e.e.a, overda witte BVD te hebben verteld.
2»

Congres Pers - Politie
HK nam deel aan dit op 28 en 29 november jl. in het Troelstra-oord te Beakberge;
gehouden congres. Hij geeft een korte aamenvatting omtrent het verloop daarvan.

1-12-1969.

AURORA

OCHTENDBSSPREKING op woensdag 3 december 1969.
Aanwezig: H.BVD . PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.1D
Afwezig : —-

- H.KEB - HK

1.

Pitnodigingen
Na enige discussie verzoekt H.BVD de afdelingshoofden bun medeworkere
bij uitnodigingen voor sociale bijeenkomsten (cocktails e.d») te verzoeken, wanneer zij daaraan niet kunnen of willen deeluemen, aan de
uitnodigende instantie bericht van verhindering te zendexu In hatinnering wordt nog gebracht dat in de circulaire houdende de uitnodiging voor de afscheidscocktail van Overste
verzocht is ned*
te delen wie daar aanwezig sullen zijn*

2*

Tsjechische Handelemiaaie
H.C deelt mede dat de raedewerker van de Tsjechische Handelsniasie,
, zich in Duitsland ophoudt, De Tsjechinche ambasoade
heeft Buitenlandse Zaken laten weten dat hij niet langor lid van d<>
misaie is*
heeft hetzelfde gedaan en zijn identiteitebewijzoc.
teruggegeven* De door H.C bij enige buitenlandso dieusten gedana navraag omtrent de huidige verblijfplaats van betrokkene, heeft nog &een
resultaat opgeleverd,

3«

De zaak Roussilhe
H.C vertelt het e.e.a. over de bevindlngen van de afdeling C t*a»v c
de vraag of door toedoen van Roussilhe operationele zaken van onr>o
Dienat zijn gecoraproraitteerd. H.B zal hetzelfde doen, teruggaandc
tot 1963, wat zijn afdeling aangaat.

k'»

Secretaris-Generaal Defenaie
H.BVD had eon vruchtbaar gesprek met de heer
o.nu over
de beschikking Antecedentenonderzoeken en de distributee van stukuo<x
naar de Minister van Defensie* Verwezeu wordt naar de door H.3VD
over het gesprek gemaakte aantekeningen.

5.

M.I.D.
In het kader van het volledig herstel van de goede verhouding van de
afdeling C met de MID vindt op 10 december ora 14.0C uur ean befipreV:i;i^
plaats met enige medewerkers van de MID* H.BVD zal ook de kwest-ie vor.
de diatributie naar de Minister van Defensie aansnijden* Mochten do
afdelingshoofden nog andere punten voor deze bespreking hobbea, dan.
wordt hen gevraagd deze tijdig voor te leggen,

6*

Buitenlandse reizen
Over dit onderwerp wordt gesproken n.a.v* een door H.D gemaakte cpmerking in de bespreking met PH.BVD d.d. 1^-11-1969. Aanleiding hi«rto»
was het antwoord van de Kamercommissie aan de heer
(CO 933• ?69)« Ter sprake komt ook de kwestie van de registratie vs.r>
buitenlandse reizen* PH.BVD zal zich hieromtrent nader oriouterea,

7*

Hoog-Soeren
Hotel Oranje-oord wordt gereserveerd voor de week van 13-17 aprii 1??C/,
Nader wordt bepaald welke bijeenkomsten zullen word«n pehouden«

__

• ^_

3 december 1969*

AURORA

OCHTENDBESPRSKIHG op vrijdae 5 december

1969.

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

1.

Gesproken wordt over de betekenis van de
-vestiging in Den Haag
en over de vraag of wij moeten opkomen tegen het door
gelauceerdn
roornemen om deze op te heffen. H.BVD heeft zijn standpunt terzake nog
niet bepaald.
2. Sociologisch onderzoek
H.D raaakt melding ran een mededeling door de heer
van de MID
gisteren in het Informeel Overleg gedaan.
Deze komt op het volgende neer: Bij de WDM was de gedachte opgekomen
dat het nuttig zou zijn een enquete te doen instellen naar het leefklimaat van de militairen. Men heeft hiervoor contact opgenomen met d*
sociale faculteit van de Rijks Universiteit te Qroningen en vond een
team onder leiding van Prof.
bereid een sociologiech onderzoek
in te stellen. Als object daarvoor werd uitgekozen het bewakingadetachement behorende tot het Van Heutz-regiment te Steenwijkerwold. Dit
detachement is belast met de bewaking van hoog gerubriceerde objecten.
De gesprekken met militairen vonden plaats in het Humanist!ech Hilitair
Tehuis in Steomrijkerwold. De commandant van het onderdeel heaft de betrokken militairen op hun geheimhoudingsplicht gewezen. Na de eerste
gesprekken bleek er bij het team behoefte om nog een tweede navraag te
doen. Bij die gelegenheid dook
' op die voorzien van een
bandrecorder gesprekken opnam,
H.D heeft niet de indruk gekregen dat de MID van plan ia terzake ieta
te gaan doen* Hij zal zich op verzoek van H.BVD hierover met de he*r
verstaan. H.BVD acht het nl. voor de hand liggend dat van nsilitaire zijde contact wordt opgenomen met de leider van het onderzoek met
de bedoeling om vast te stellen of daarbij geheirae gegevens zijn te?
sprake gekomen en om te waarschuwen voor mogelijke overtrading van
art. 98 W.v.S..
5, Telexverbinding met
heeft ona gevraagd of het niet raogelijk zou zijn terug te komen
op het door ons geuite bezwaar inzake het vermelden van meerdere gea->
dresseerden in telexberichten. H.TD zal hierover van advies dienen.
k, NATO Security Directorate
Om te verzekeren dat bepaalde gegevens binnen de kring van het Directorate blijven is de afspraak gemaakt dat onze wens daartoe kenbaar zal
worden gemaakt door de vermelding "to be opened by the Director Nato
Security Bureau only"*
5 december 1969.

AURORA

q » aaan ds.ff8 de cjjaber 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.3VD - H.B - H.C - H.D - K.E - H.KEB - HK
Afwezig : H.TD

1• Tsjechische Ambassade
H.C deelt mede dat een groot aantalraede'-verkersvan d« Ambassade en van de
Tsjechische Handelsmissie in Praag vertoeft. Wij bebben de indrtik dat a3r5?ar
verhoren worden afgenomen in verband met de houding van de ambassads en vs.n.
de inmiddels teruggeroepen ambaseadeur
ten tijde van de Tsjechisc-bo
crisis vorig jaar augustus.
r

2. SqcioloRisch ondarzoek (zie ook Aurora dd. 5-12-1969 punt 2)
Be hoogleraar die te raaken heeft met de enquete ten aanzier. van hot
detacheraent Steenv/ijkerwcld, is niet genaarad
, maar
r.

H.BVD doclt mede dat de heer
voor een algemeen mediach onderseek in
het ziekenhuis in Moere (Did.) is opgenomen.
Agenda
H.BVD heeft deze week de volgende besprekingen:
9-12-1969 dhr.
(BuSa)
10-12-1969

8-12-1969.

Dr.

.

AURORA
======

OCHTENDBESPREKIHG van woensdag 10 december 1969
Aanwezigr PH.BVD - HB - HC - HD - HE - TDA - H.KEB - HK
Afwezig ? H.BVD"

1.

(zie Aurora van 21.11.1969)
HC heeft gisteren van de heer
(Buitenlandse Zaken) vernomen, dat de in
de D.D.R. in verband met een poging tot het naar West Duitsland smokkelen
van zijn verloofde tot gevangenisstraf veroordeelde heer
, op 13
december a.s. samen met zijn bij deze zaak betrokken vriend, zal worden vrij
gelaten. De verloofde van
wordt de gelegenheid geboden eveneens
de D.D.R. te verlaten. Het is onduidelijk wat de aanleiding tot deze merkwaardige beslissing van de D.D.R.-autoriteiten is geweest. HC wil niet uitsluiten dat het element van de recrutering van
door de M.f.S.
een rol heeft gespeeld. Hij had ons over zijn relatie met de M.f.S. ingelicht. Voorts wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Deutsche
Gewerkschaftsbund heeft geintervenieerd. De afd. C zal trachten terzake nade
re inlichtingen te verkrijgen. HK wijst op de mogelijke publiciteit die over
deze zaak na terugkeer van
zal kunnen ontstaan. Aangezien betrok
kene door ons als een wat vreemde figuur wordt gezien, zou hij zijn contact
met de Dienst ter sprake kunnen brengen.

2« Tsjechische Handelsmissie (zie Aurora van 3.12.1969)
Door toevallige omstandigheden heeft de afd. C kunnen vaststellen dat de
dochter van de medewerker van de Tsjechische Handelsmissie
in Amsterdam vertceft. 2ij heeft bevestigd dat haar vader zich in Duitsland
ophoudt, maar heeft nog geen mededelingen willen doen oratrent diens precieze
verblijfplaats. Het bleek dat mej.
bij de Amsterdarase Vreemdelingenpolitie was ingeschreven.
3. Stagiairea
HC deelt mede dat in hun gisteren gehouden vergadering van sectiehoofden van
zijn afdeling naar aanleiding van het recente ontslag van 4 stagiaires, enig
onbehagen werd uitgesproken over de vrij grote kennis van zaken die deze
bezitten. PH.BVD wijst erop dat het ontslag van deze stagiaires wier proeftijd een negatief oordeel omtrent hun geschiktheid opleverde, als uitzondering dient te worden gezien. Een en ander was mede het gevolg van becordelingsfouten gemaakt bij het onderzoek van de R.P.D.. Hadden deze niet plaats
gevonden, dan was het onwaarschijnlijk dat tot aanstelling van betrokkenen
was overgegaan. Na enige discussie wordt tot de slotsom gekoraen dat het aanbeveling verdient in het stageprograrama de kennisneraing van kwetsbare zaken
• zoveel als dit mogelijk is naar het eind van de stage te verschuiven.
PH.BVD vraagt de afdelingshoofden dit te willen bezien.
b. Sociologisch onderzoek (zie Aurora van 8.12.1969)
HD voerde een gesprek met de heer
. Deze deelde mede dat de betrokken
zaak via de Chefs van Staven en de Staatssecretaris op de tafel van de Minister was gebracht. De MID achtte het niet verantwoord zonder diens consent
stappen te doen in de richting van de leider van het onderzoekteam ten doel
hebbende om vast te stellen of door de ondervraagden bij het onderzoek geheirae gegevens zijn weggegeven.

„ 2-

- 2-
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5. Elsevier
HK deelt mede dat door Elseviers Weekblad het verzoek werd gedaan om
enige gegevens te verstrekken over de persoon van Fr6 Meis in verband met
een artikel dat de journalist
schrijft over de situatie in
de strokartonindustrie. Na overleg met PH.BVD en HB zal worden getracht
aan dit verzoek op de bekende voorwaarden tegemoet te koraen.
10 december

1969.

AUSOKA

OCHTENDBESPREKING op vri.1daK 12 december 1969
Aanwezig : PH.BVD, HB, HC, HDf HE, TDA, H.KSB, HK
Afwezig

: H.BVD

1. VPBO-uitrending witte BVD.

. ^_

Ter eprake komt het persbericht vermeldend dat de 0.v»J. te Amsterdam
mr.
, de Hilversumse politic heeft opgedragen een ondorzofik
in te stellen naar de VPRO radio-uitzending van vrijdag 5 decomber,
waarin de lera.ar
opwekte tot protestdienet (sabotage ?} in het
leger.
PH.BVD deelt mede dat het wnd. Hoofd MID de beer
, binnenknvt1.
met ons een gesprek wil hebben over de witte BVD.
2. Bureau Franse Militaire Attache Warschau.

5» Compromitering geneim stuk bij Bescherming Bevolkin^.
HD deelt mede dat een map, inhoudende de doelenlijst uit de miiita:-.ro
onderstelling, toebehorende aan een functionaris van de BB, gecorr.prc»
miteerd raoet worden geacht, omdat deze 5 «ur onbeheerd in een eoBJjrar'iiment van een trein is achtergebleven. De BVA van Binuenlnmisc Zaken
de heer
, is door de afdeling D geinformeerd ontrent de beviii<lingen van de Spoorwegrecherche, die weinig feitpli.iks opleverden.
k» Bijeenkomst met BVA's*
Tijdens de gisteren gehouden bijeenkomst net de BVA's, vend een nutt5.gs
diecussie plaate over de uitvoering van de Beschikking ArtecccUr.teaf
Op verzoek van de BVA16 aal de BVD deelnemen aan gesprekken riio zij suv;
hun personeelschefs over de uitvoering van de Beschikking zullea heVben. Bezien wordt of, wanneer de BVD-werkgroep tot concrete punten ten.
aanzien van de uitvoering is gekomsn, er aanleiding zal z?.jn om een «ezamenlijke bijeenkorast van personeelschefs en BVA'e te beleggon.
5« Kamerovertredingen» "
PH.BVD constateert in het overzicht van novembcr een toen&n;ir.g van hetaantal overtredingen. Hij zal hierover met H.ACD spr«tken en vsr
de afdelingshoofden die het aangaat de nodige aandacht aan deze
te geven.
6. H.I.D.
Woensdagraiddag 10 december vond ten huize van H.3VD een gesprek rr!f?t at
M,I.D. (de heren
,
en
) plants over de reli'.-iif
> 2 -

•• H •»
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met de afdeling C. De M.I.D. heeft er geen bezwaar tegen dat wij debriefingsgesprekken voeren met nilitaire attache's en hun rnedev/Arkerf
gedetacheerd in conmunisti&che landen. Soortgelijke gcsprekken kunner
ook plaatsvinden met de MID-iaedewerkers die audio-controle uitvoaren
ten behoeve van Buiteulandse Zaken.
De eituatie ten aanzien van Afcent kon wegens tijdgebrek niet worden
besproken. HD verzoekt, alvorens dit onderwerp met de KID wordt cps;*nomen om een interne bespreking vooraf, waarbij hij de aandacht wil
vestigen op het probleem van de pereonele beveiliging. Dit gezien de
raede-verantwoordelijkheid van de Minister ve.n Einnerilandse Zaken ale
National Security Authority. HD raeent dat de veiligheidsonderzoeken
ten aanzien van pereoneel bij Afcent, onvoldoende moet worden geacht,
?• Nieuwjaarsbijeenkomet»
Deze zal op 5 januari 1970 te 10.30 uur plaatsvinden. Hierover komt
nog een circulaire aan het personeel.
8. BVD-inschatting van de binnenlandse tegenstander.
Op 8 januari 1970 vindt een gesprek plaats over de door one t«n behoeve van de C.I.V. ter beschikking gestelde nieuwe evaluatie van A*
binnenlandee tegenstander met de Chef Staf van de V.C.S. genarael
, en de Overste :
. Voor dit gesprek worden HBf BV t HO,
HD en HE uitgenodigd.
12 december 1969.

AURORA

OCHTJaHDBBSPRSKIMG op maandag 13 decenber 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C » H.D - H.E" - TDA - HK
Afwezig : H.KEB

1.

BID

H.BVD deelt mede dat de heer
ra.i.v.
heden ontheven is van zijn functie
ale Hoofd BID. Hij is in afwachting van een nadere beslissing met verlof segaan. Met de waarneming van de functie is de Admiraal
beiast.
Er zal een herschikking van taken van de BID plaatsvinden, in die zin dat
een militaire instantie er enige zal overnemen en dat de BVD de zorg krijjrt
toebedeeld voor de "intentions" van de communistische landen. Deze taak zal
een uitbouw van SBP met zich brengen, hetgeen onder verantwoordelijkheid van
H.B zal geschieden.
Een en ander zal leiden tot een opheffing van de BID in de huidige staat.
Deze is tegen 31-12-1970 voorzien.

2.
De heer
zal een bezoek aan de Dienst brengen, i.h.b. aan de
afdeling D op 16 en 1? januari 1970.
3.

^ (zie Aurora dd. 10-12-1969)
en zijn verloofde
en
zi.1n vrijdag
door de DDR-autoriteiten vrijgelaten. Sij zijn zatardag 13 december jl. op
Schiphol aangekomen. Er is over hun vrijlating, voor zover one bekend, nog
geen publiciteit geweest.

^«

Bomaanslagen in Italic
zond ons een telex-verzoek of wij enige aanwijzing hebben t.a.v. de
raogelijke daders. H.B zal laten weten dat ons niets bekend is, doch dat wij
terzake alert zijn.

5»

Staatseecretaris Kruisinga (Sociale Zaken en Volksgezondheid)
H .BVD had met deze een gesprek, waaruit hem bleek dat de Staatssecretaris
zeer positief t.a.v. het werk van de Dienst is ingesteld.

6.

Zuid-Afrika - Situatie inlichtin^en- en veilif;heidsdiensten

7.

Algemeen Dagblad
HK bracht vrijdag 12 de camber jl. een bezoek aan bet Algemeen Dagblad. Hij
voerde een gesprek met de heer
en werd bij de courant
leid door de hoofdredacteur

8.

Agenda
8 Jan.

10,00 uur

P.G.-vergadering

12.00 uur

Gesprek met Generaal
Overate

en

13 Jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst ten huize van
H.BVD voor afdelingshoofden en
relaties departement.

20 Jan.

Idem voor dit jaar nieuw aangekomen
BVD-mede workers.

16 en I? maart

Bijeenkomst Werkgroep Special Committee.

15-12-1969.
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OCHTSND3SSPRBKIHG op woensdag 1? december 1969
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KSB - TDA - K/D
Afwezig : HK

1.

" ' **'

Behandeling Bep;rotinR in, Tweede Kamer
H.BVD doet enige mededelingen over hetgeen gisteren in de Tweede Kamer over de
BVD is gezegd. Vandaag zal de Minister antwoorden. De Kamer wil het antecedenten- en veiligheidsonderzoek bij een wet geregeld zien. y/aarschijnlijk zal de
Minister de toezegging doen t.z.t. met een wetsvoorstel te zullen koraen.
Art. 97b ARAR blijft gehandhaafd, maar uit het eerste lid zullen de woorden
"indien, naar het oordeel van het gezag, hetwelk tot het verlenen van het ontslag bevoegd is" waarschijnlijk verdwijnen. De Minister wil op deze wijze aan
de wensen van de Kamer tegemoetkomen.

-•

Vaete Commissie voor de Inlichtingen- en Veiliflheidsdiensten
Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer van gisteren werd medegedeeld dat
de Commissie tegen 1 maart 1970 weer een verslag aan de Kamer zal uitbrengen.

3«

Ts.lechische reactie op perspublicaties
H.C deelt mede dat de Tsjechische Ambassade voornemens is bij Buitenlandse
Zaken te protesteren tegen de in de Hederlandse pers verschenen berichten over
de onzekerheid onder het Ambassade-personeel in verband met de terugroepingen
door Praag en de verdwijning van
•

H.C deelt mede dat kon worden vastgesteld dat
sich in een Lager in
Dortmund ophoudt. Met
is terzake contact opgenomen.
CSO en CSO/B zijn in Dortiaond en worden hedenavond terugverwacht*
H.BVD verzoekt H.C de heer
in te lichten indien in Dortmund iets
werd vernomen wat van belang voor Buitenlandse Zaken kan zijn.

5.
H.KEB deelt mede dat de wekelijkse bezoeken van de heer
van donderdag naar woensdag zijn versehoven.
6.

ingaande heden

Gesprek H.BVD met Mr.
H.BVD doet enige mededelingen over hetgeen werd besproken en verwijst voor het
overige naar zijn verslag. Hij verzoekt H e B voorran^ te geven aan de rapportu^e
over Pqr-tugese aangeleseuheden. Bij Buitenlandse Z-aken is namelijk een protest
van de Portugese Ambassade ontvangen dat nog beantwoord raoet worden.

7.

Afscheid H.BID
H.BVD zal heden in het Kabinet van de Minister-President aanwezig zijn bij het
afscheid van de heer
.

8.

Correctie Aurora-verslag van 15 december 1969*
punt 2: In de plaats van 16 en 17 januari 1970 te lezen: 16 en 17 maart 19?0«
punt 8: Bijeenkoast vVerkgroep Special Committee niet op 16 en 1? maart, naar
op 17 en 18 maart 1970.

17-12-1969.
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OCHTENDBBSPREKING op vrijdag 19 december 1969,
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - TDA - H.KEB - HK
Afwezig : H.BVD

1.
H.C vertelt het e.e.a. over de uitkomst van het gesprek dat CSO en
CSO/] met
voerden. Naar voren kwam dat hij nadat zijn dochter
in Hederland was gearriveerd al enige raalen het voorneman heoft gehad
zijn functie t» verlaten. Hij heeft zelfs de gedachte gehad zich met
ons in verbinding te stellen maar is daar uiteindelijk niet toe over
gegaaa. Van belang bij zijn beslissing om weg te gaan is geweest dat
er in de Partij-groep van arabassade en handelsvertegenwoordiging druk
werd uitgeoefend om terug te koraen op de vorig jaar aangenomen resoluble
waarbij de Russische inval in Tsjecho-Slowakije werd veroordeeld.
2.

Begrotingsbehandeling
Tijdens de voortzetting van de Begrotingsbehandeling op woensdag
17 december heeft de Minister de Kamer geantwoord aan de hand van hctgeen van onze kant was opgesteld m.b.t. art. 97b en de beschikking
antecedentenonderaoeken. Hij heeft daarbij zijn voorkeur voor een wettelijke regeling uitgesproken en op een vraag van de hoer Franssen toegeaegd dat dit over circa 2 jaar in studie zal worden genomen. Verder
heeft hij toegezegd het discretionaire karakter aan art. 9?b te znllen
ontnemen door schrapping van de woorden "naar het oordeel van het bevoegd gezag"0 Mejo Goudsmit zal in verband daaraede een moti« waartoe
zij het voorneiaen had niet indienen. Bezien zal ook worden in hoeverre
een combinatie van art. 9?b en art. 98g ARAB (ontslagraogeli.jkheid
wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid anders dan tengevolge van aielsof lichaamsgebreken) raogelijk is. Qelukkig kon voorbij worden gegaan
aan een vraag van de heer Franssen hoe nu preciec de situatie t.a.v.
bedrijven is, HK wil geenszins uitsluiten dat deze zaak bij de optruMre
Comraissie-vergadering weer terug komt en wijst crop dat wij bij h&ndha.ving \-an het onbezoldigdensysteem, vooral gezien ook de beschikking,
dan in taoeilijkheden kunnen komen.

3.

BID

•

Naar vernomen werd heeft admiraal
meegedeeld dat de huidige vestiging van de BID wordt aangehouden en dat deze in de toekomst zal word«?n.
gebruikt door de militaire groep die bepaalde BID-zaken overneemt. list
BID-archief blijft voorlopig ook aldaar tot eventueel nadsre vooraieningen zijn getroffen. 3r zou gisterenmiddag de eerste Btafbeeprekinjj
de BID-afdelingshoofden hebben plaatsgevonden.

19 december 1969*

AUfiOHA

OCHTSNDBBSPRgKING op woensdag 2*» december

1969.

Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - DBD - H.S - TDA - HK
Afwezig : H.BVD - H.KBB

1. B.I.D.
H.B ontving bericht van de hear
van het Kabinet van de heer
Mansholt EEG, dat deze was opgebeld door
van Vrij Nederland, die de vraag stelde wat er aan de hand was met de BID.
had gehoord dat er een reorganisatie zou plaats vinden en dat er wat naar
de BVD zou gaan. Op verzosk van PH.BVO heeft H.B adrairaal
en de S.3,
Algemene Zaken, Mr*
., geinformeerd.
HK vernara van Mr.
dat de Kamercomrnissie aan de Minister President,
een brief heeft gestuurd waarin een aantal opmerkingen zijn gemaakt bctreffende diens voornernen tot reorganisatie van de taken van do BID,
Er heeft geen afsluitend gesprek tussen de Commissie en de Minister President plaatsgevonden.
PR.BVD en H.B liadden een gesprek met de heer
van de BID i.v.nu
diens raogelijk overkomen naar ons. Daarbij kwam naar voren dat er bij cic
BID grote onduidelijkheid bestaat otntrent wat er gaat gebeuren* Het bureau
zou van gedachte zijn dat het een taak is toebedeeld bij het- dictribueren van berichten afkonstig van buitenlandse inlichtingendiensten.
Verder is gebloken dat de heer .
,, gezien de geheimhouding bij
Buitenlandse Zaken, geen overleg net de betrokken afdelingen, o.a. Oosi:Europa, heeft gepleegd alvorens hij aan de Kamercommissie zija opinio
over de voorgenomen veranderingen uiteenzette*
2. Nieuwjaarabijeenkomst nieuw personeel
PH.BVD deelt mede dat een wat gewijzigde opzet van deze bijeenkomst y.s.1
worden geprobeerd« De gehuwde nieuw aangekomenen zal gevraagd worden
bun echtgenoot mede te brengen. H.BVD stelt er prijs op dat ook de afdolingshoofden aanwezig zullen zijn en indien zij dit willen, vergezeld
van hun echtgenote.

deoember 1969*

AUHOKA

OCHTaNDBESPRSKING op maandag 29 decomber 196g
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - DBD - TDA - HK
Afwezig : H.BVD - H.E - H.K3B

Holland Sip;naal
DBD heeft zich op 2^ december des avonds beziggehouden met de kwestie van-de
verdwijning van een spoorwegwagon, geladen met gerubriceerd materiaal, van
Holland Signaal en bestemd voor de Duitse Marinebasis in Thoningon. llet bleek
dat aldaar was gearriveerd een spoorwegwagon bestemd voor een bodrijf in OostDuitsland, inhoudende darmen otn te worden verwerkt tot catgut.
Men vreesde dat de wagons waren verwisseld en net HOS-materiaal in Oost-Duitsland zou zijn terechtgekomen. Qelukkig bleek dit uiteindelijk niet het geval. i>e
zoekgeraakte HOS-wagon werd in Hamburg aangetroffen.
DBD had over deze zaak contact met de Spoorwegrecherche, Karid en MID,

29-12-1969.

OCHTENDBESPREKING van woecsdax 31 decetnber 1969
Aanwezig : PH.BVD - HB - KG - DBI - HE - TDA - HK
Afweaig ; H.BVD - H.KEB

_ ^

^_

1. B.I.D, (zie Aurora d.d. 2^.12.1969)
RK had maandagavond 29 december een telefoongesprek met de hesr
(Algeraeen Dagfalad). Deze vertelde hem te zijn opgebald door de heer
van Vrij Nederland, die hem vroeg of hij lets ar'wist van een
reorganisatie van de B.I.D..
deelde mede dat hij een a.ttikel daarover had geschreven, dat in Vrij Kederland zou worden
ceerd.
HK inforraeerde PH.BVD, die op zijn beurt admiraal
op de hoogte
Het artikel van
in Vrij Nederland werd disdagir.orgc1;) vfrv
Hot werd ter beschikking gesteld van onae Minister, de Secretary "-S
en van Algemene Zaken. Aangezien de heer
ore h&d kcnbaar g
in ieder geval een artikel in het Algemeen Dagblad over de Joes-tie be r,ui
len publiceren, werd Algemene Zaken (contact hierover vond plaats n;<?i d&
adrairaal
, de plv. Secretaris-Generaal, Drs.
en Mr.
gesuggereerd ondershands enige informatie aan hen ttr -beschikkvr.-; te etol
;
len. Dit vooral ook omdat verwacht ken worden dat hij t'ich op
wijze zou uiten. Drs.
raeende
dit niet te kunnen dr>en
overleg met de Minister-President. Een en ar.der resultearde uifceiud<?15.jk
in de raededeling dat men overweegt een comtnurique over ile kvctsi.ic uit to
geven.
'
HK had gisterenraiddag een gesprek met de heer
, waarbij hij sich
ten aanzien van de B.I.D,-reorganisatie volledig op de vlaktc hield* Klj
maakte de heer
wel duidelijk dat de strekking var. het rrtikel ' i
Vrij Nederland dat de BVD achter deze zaak ?.it onjuast ic.
In het heden in het Algemeen Dagblad verschenen artikel dp.t vi^i j pooit-ic-r
is opgesteld komt niets nadeligs ten aanzien van onze Dienet vc-or.
2. Zaak
HC deelt rnede dat de Koninklijke Marechaussee weinig voort-gang rno.ak*-. weh
de zaak
, aangezieh betrokkene van alles en nog vvat vcvk?-3.-a-t cr.
op een volgend moment zijn verklaringen weer intrekt. Ket blijkt stendo
meer dat hier van een psychiatrisch geval moot worden gesprokea,
3. Holland Signaal
DBI ontving nadere informatie over deze zaak, we.armede hij aich co ?.'+ cit>
ceraber bezighield. Het is gebleken dat de rcei; ale dieiistgehoim gerubriceerd materiaal beladen HOS-\vagon toch in de DDR is gev;oeFt. Mer. heoit - 1
daar de verzegeling verbroken en een DDR-verTe-jeling a algebra cat. Voor
zover kon worden nagegaan sijn de r,talen ba.iden rondoro de kisten in <i<*
wagon niet verbroken geweest. In de Bondsrepubliek wox-dt vast^es-'-.?}.? he*
de toedracht van een en ander is geweest.

PH.BVD vertelt het een en ander over hulp door ons vsrlaoud aea
ding van een inbraak in het huis van de
31 december 1969.

