.stJBOKft

OCKTSKDBESPREKING op vrijdag 2 jfanu&ri 1970
Aanwezig: PH.EVD - H.B - H.C - DBI - TDA ~ HK
Afwezig : H.BVD - H.E - H.KEB

B.I.I), (zie AURORA d.d. 31-12-1969)
Admiraal
pleegde 31-12 overleg met PK.BVD o<rsr cle telzst van -is- rfoc
ds JJ.V.B, over de reorgunisatie vs.n de in!3.chtitif;fendienftfcen uri t tf jcv
verklarittg. Daze rerklai-ing is jrist^rcn via d« A t N,.)?,-lel&.-r h^kinc g«-.;si
In het KOS-t»v»~journaal sprak de r.isuwslezer abuciavel:i.~,k over de
3iwnenland.se Inlichtingendienet* Dit werd in ecj* xat^re \tita-jn-':J.v»g •,=•..;:
jcu.i*naa.l horstpld. Het Aljeiceen Dagfclad stait h&t voor c-e.^ Je >Iiii;.^i'.-.'
President aijn v^rklarin/; vanuit bet winterspo.r toord we-ax- hi;} cartes i":t
laten uitgevon. Dit tarwijl de Minister-PreziiJsiit ::iek timiy is. '/^rf^
maa.kt het melding van een coraraentaar van Aassx>j.ka?.n?e K'.vie.» Her: ?,«>•..• ir..-j!.
profijt van de BID hebben gehad dan van de and are inlich tiEfjenrH.er.ste::
en daaron onvriendelijk op de opheffing van d>> J5ID habbftn gerei^aerv »
2 jaauari 1970,

OCHTjSNDBESPR^KIKG op maandag 3 jaguari

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.J-J - H.KL3 - TDA - HK
Afwezig :

1. ANJV
H»B vertelt dat het niet zo gelukkig gelopen is met het ingrijpen van de
Amsterdamse Politie t.a.v. de "bezetting" door een groepje AHJV'ers van de
afdeling militaire zaken van het stadhuis te Amsterdam. Men had van de kan
van de Politie de MS ingezet, maar die was al weer verdwenen toen de
ANJV'ers enige tijd na het aangekondigde tijdstip arriveerden. Daardoor ko
den de ANJV'ers hun bezettingsplannen toch uitvoeren* iiij warden later doo
de politie van het Bureau Singel uit het gebouw verwijderd.

2. Atlantische Commissie
Enige tijd terug was one ter kennis gekomen dat de NGR het plan had opjjeva
om een scholierenconferentie over de Nato, die onder auspicien van de Atla
tische Commissie in Bergen aan Zee zou worden gehouden, te verstorea. De
Rijkspolitie Alkmaar en de Secretaris van de Comrniasie, Mr.
, we
door ons ingelicht. Uit een bericht heden uit De Volkskrant biijkt, dat de
Atlantische Comraissie zich genoodzaakt neeft gezien ora de scholiwrenconfsr
tie af te gelasten. De voorzitter Genoraal
sou hebbeii verklaard dat
is geschiea oradat studenten geinfiltreerd waron.
H.B wijst erop dat op deze wijze het degenen die zich positief t.a.v. de N.
opstellen onmogelijk wordt gemaakt om daaraan uiting te geven.

3»

Spionapcecomplot in West-Duitsland
1IX had gieterenavond contact met de heer
van het Algemeen Dagblad,
die vroeg of ons iets bekend is van een spion&gecomplot dat in West-Durtsl
zou zijn opgerold en waarbij stewardessen van luchtvaartmaatEchappijeii
(o.a. de Lufthansa) als koeriersters naar Oost-Berlijn optradun. Hierbij ?••
betrokken zijn de Handelsraad
van de RusBiachc Arabwsaads in OostBerlijn. Het complot zou zijn uitgekorsen doordat een stevT&r'teas de '/i/estdui
contra-spionagedienst had geinformeerd, nadat sen collsga van haar die erb
betrokkea was zelfmoord had gepleegd.
HK heeft geant'.voord dat ons van het gebeuren nog niets bekend was. Hij had
hierover contact met de heer
en hij lichtte ook do heer
van
KLM in.

5 januari

1970.

OCHTENDBSSPSaKING op woensdag 7 .lanuari 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.£ - H.KS3 - TDA - HK
Afwezig : —~

1.

Zaak
In verband met het naar iVest-Duitsland gaan van de mede?,'erker van de Oostdu
Handelsvertretung Guhre, vraagt H.BVD aan H.C om hem daarover enige informa
ter beschikking te stellen i.v.m. de P.G.-vergadering van morgan* H.BVD zal
dan meteen eens lets vertellen over de activiteiten van de Oostduitse Hands
raissie, op basis van een rapport dat hieromtrent enige tijd terug door de
afdeling C werd opgesteld. Voorts verzoekt hij enige buitenlandse r-elaties
daaroratrent summier in te lichten.
HK deelt raede dat hij gisterenmiddag na overleg met de adj.hoofdredaoteur
de heer
een gesprek heeft gehad met de heer
van de Saagee
redactie. Hij verstrekte deze daarbij enige informatie oratrent het ?/eglop«n
van
, hetgeen aanleiding was tot publicatie in De Telegraaf van hedonmor»jen. De Telegraaf heeft zich daarbij enige journaliatieke vrijheden vero
loofd, o.a. heeft men het voorgesteld alsof
medecelingec. oratrent zijn
verdwijning en motieven aan de krant heeft gedaan. Vervclgeno heeft raen de
VPRO in het beeld gebracht. Hedenmorgen vernam HK van de heer
dat
overlog in de hoofdredactie besloten werd de primeur inaake
tot openi
van de krant te maken. Voorts dat toen men de Handelsvertegenwoordiging osn
commentaar vroeg, werd medegedeeld dat dit niet kon worden gegeven en dai; d
heer
niet te spreken was. Men had het in het beloid van do kr
passend geacht om de VPRO erbij te betrekken.

2.

Thorn Lee8on
H.E raeldt het overlijden op 5 januari jl. op 72-jarige leeftijci van de vroe
EJ-medewerker de heer
.

if.

7-1-1970.

AURORA

OCHT3NDBSSPRBKING op vrijdag 9 .lanuari 1970

Aa-nwezig: il.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.E - TDA - HKSB - HK
Afwezig : H.D
1.

2, Qesprek met Chef Staf VCS
Op 8-1~»70 vond een bespreking met Chef Staf VCS, genaraal
, pla;
Er werd een regeling getroffen betreffende de distributee van stukker
naar de VCS en de 3 militaire inlichtingendiensten* 3.e,a. wordt na.dk
vastgelegd in een notitie aan generaai
.
3»

P.6,-vergadering
In de P.G.-vergadering van 8-1-*70 kwam het vraagstuk we-lk bel?i.d
burgemeesters en Justitie moeten voeren in gevallen van besetting vai
bedrijven aan de orde. Hierover zal H.BVD overleg plegen net H.B.

4«

De zaak
H.BVD wijst erop, naar uit een bericht in De Telegraaf van hedaii kan
worden afgeleid, deze krant verdere onderzoekactiviteiten ont«r3kk«lt,
HK vestigt de aandacht op een artikel in Het Parool van ^-1-'?0, wyai
de woordvoerder van Buitenlandse Zaken een aantal uLtlatingsn in de
fflond worden gelegd. Hij heeft hierover gesproken :net Hoofd Voorliohr:
Buitenlandse Zaken, Mr.
, die ontkende dat het verraelde cocimentaar was gegeven en die aich daarover zou beklagen blj de hoofdreciaci
van Het Parool, de heer
•
H.BVD is verder ter kennis gekoraen dat in het blad Die tfelt in een yx
tikel over
is gesuggsreerd dat het artikel in De Telegraaf zou
zijn ge3inspireerd,
Accent
Van de afdeling Voorlichting van het departemsnt kroeg HK het vs.v;.'.oa.i
door van een free-lance medswerker van het weakblad Accent,
, om enige inlichtiagen over een artikel dat dezj wil
schrijven over het sabotags-probleen. HK zal bij de hoofclredf.'jt3e
informeren wat hiervan de bedouling is en bezien of en op welke wivir^
aan het gedane verzoek kan worden te^GOost g9k

9 januari 1970.

AURORA.

OCHTaNDBESPREKING ran maandag 12 januari 1970
Aanwczig : H.BVD - PH.BVD - HB - HC - DBI - HE - HKEB - TDA - HK
Afwezig

:

1.

2.

B.V.D. - POLITIE
HK deelt made dat hij vrijdag door BPO werd ingelicht over
die in de Gemeenteraad van HengeTo (0.) zijn geYSTsen over de- rel
tie BVD - Politic* Deze waren opgekoraen naar aanleiding van eon
vermeldiug oratrsnt de inlichtir>s«ndienst in .de jaarverslagen ove
1967 en over 1968 van de Politic. Toen vragen in de liaad rezen w
door do Burgeraeester geantwoord dat de Politic zich niet act pol
tieke graqjoringen besighoudt en hij net de relatie Politic - !3Vi)
nieta te naken had. De C.v.P. de heer
deelde HK raede t
vrezen dat op de kweetie zal worden teruggekomen. in een op 20 ja
ri 1970 te houderi Raadsvergadering. De Burgereeester heeft de Raa
de toeaegging gsdaan dat aldaar de C.v.P. de heer
axav;
zig zal zijn on de eventuele vragen te beantwoorden. #ij hebbcn
heer
de toezagging gedaan hem de nodige hulp en bijsta
te verlenen. HK zal dit doen, gebruik makende van wat in de Kane
over de relatie BVD - Politie is gezegd, H.BVD meent dat het g&wenst kan zijn dat ~ nadat hij zelf contact heeft opgenomen
Burgemeeeter - KK een gesprek met dese heeft.
12 Januari

1970.

AURORA.

OCHTENDBESPRfiKING van woensdag 14 .lanuari 1970.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - BV - HC - DBI - HE - H.KEB - TDA - HK.
Afwezig :

1.

Zwarte Panters.
BV deelt raede, dat een comit6, ter ondersteuning van de
Zwarte Panters, is opgericht, waarin o.a. een Surinamer
sitting heeft. BV stelt een notitie hierover aan H.BVD
ter hand, die in net kader van het telefoongesprek, dat
hij toch met de heer
zou hebben, deze daarover
zal inlichten.

2.

BVD - Politic, (zie Aurora 12-1-1970).
HK deelt mede, dat hij van BOP enige perspublikaties
heeft ontvangen in Twentse bladen over de mededelingen
door de burgemeester van Hengelo, Jhr.
,
gedaan over de inlichtingendienst van de Politic, in een
raadsvergadering op 6-1-1970. Deze vallen in geen enkel
opzicht te rijmen met de verklaringen, door onze Minister
over de verhouding BVD - Politic gedaan in de bijeenkorast
van de Commissie Binnenlandse Zaken op 28-3-1968.
HK had hierover nader contact met de C.v.P. Hengelo, de
heer
. Hij heeft daarbij aangeboden desgewenst
in een gesprek met de burgemeester, nadere toelichting
te geven. De heer
gal hierop donderdag 15-1-197
reageren nadat hij met de burgemeester heeft gesproken.
De verwachting bestaat n.l. dat in een raadsvergadering
op 20-1-1970, alwaar de C.v.P. aanwezig zal zijn, op de
kwestie zal worden teruggekomen.
HK vestigt er de aandacht op, dat het aanbeveling verdient i.v.m. de inmiddels in de wet vastgelegde verantwoordingeplicht van de burgeraeester (Stb. 535« wet van
13-11-1969) aandacht te geven aan de mogelijkheid, dat in
de toekomst in gemeenteraden vragen zullen rijzen omtrent
het functioneren van de inlichtingendiensten van de
Politic. De burgemeester behoeft de. raad geen inlichtinge
te geven wanneer dit strijdig is met het openbaar belang.
H.BVD wil in een gesprek, dat hij hedenmiddag met de
Minister heeft, deze hierop attenderen. Mogelijk kan deze
een circulaire over dit onderwerp aan de Commissarissen
der Koningin, ter informatie van de burgemeesters, zenden
Zou dit niet kunnen worden gerealiseerd, dan zouden wij
kunnen overwegen over dit onderwerp mededelingen te doen
aan de Korpschefs van Politie. Een voorafgaande studie
van KJA over dit onderwerp zou dan nuttig kunnen zijn.
HK heeft KCP over de kwestie Hengelo geinformeerd.
-2-

3»

Accent.
HK had op 12-1-1970 een gesprek over sabotageproblemen
met de free-lance-medewerker van. het weekblad Accent, de
heer
. Deze combineert zijn studie in de
politicologie aan de Universiteit van Amsterdam met een
journalist! eke activiteit. Hij bleek deelgenomen te hebbe:
aan de bezetting van het Maagdenhuis. Het terzake tegen
hem opgemaakte proces-verbaal is volgens zijn mededeling,
gezien het felt dat hij daarbij als journalist aanwezig
was, door de O.v.J. geseponeerd* De afspraak werd gemaakt
dat
in zijn artikel geen melding zal maken van
het verkrijgen van informatie van de BVD., en dat hij dit
voor publikatie zal voorleggen.
HK had hierover ook contact met de hoofdredacteur van
Accent, de heer
• Deze zegde toe, dat wanneer onzerzijds tegen het artikel bezwaren mochten overblijven na
het gesprek hierover met de heer
, hij hiermede
rekening zal houden. Zelfs wil hij dan overwegen niet tot
publikatie over te gaan.
Commissie Biesheuvel.
HK ontving ondershands van Drs.
een voorlopig
rapport van een werkgroep van de commissie Biesheuvel,
waarin ook aandacht wordt geschonken aan het geheimhoudingsprobleem en voorts een ontwerp van wet betreffende
de openbaarheid van overheidsdocumenten.
Hij zal dit aan HD sturen met verzoek om commentaar*
Daarna zal worden bezien welk commentaar wij hem ondershands sullen doen toekomen.
Commentaar op NATO- stuk.
H.KEB herinnert aan het door hem aan de afdelingshoofden
van D, C en B gedahe verzoek, commentaar te leveren
t.a.v. het NATO- stuk Threats to security in wartime.

6. BID.
H.BVD had saraen met HB gisteren een langdurig gesprek met
admiraal
. H.BVD kreeg hierdoor wat meer inzicht oratrent de gedachten van de admiraal over de opheffing van
de BID. Hij verkreeg de indruk dat het werk van de BID
met een gewijzigde taakuitvoering zal worden voortgezet
door het bureau
, onder verantwoordelljkheid van de
Minister van Defensie.
De gewijzigde taakuitvoering komt hierop neer, dat het
zwaartepunt wordt gelegd op het verkrijgen van gegevens
betr. de militair- politiek- strategische situatie in de
communistische landen.
Het bureau
zal voortgaan met als distributiepunt t<
fungeren voor de informaties, verkregen van buitenlandse
diensten.
Er komt geen verandering in de uitbreiding van de taak, <
ons is toegedacht, n.l. het bestuderen en verwerken van
gegevens, die een inzicht kunnen geven omtrent C j- '.-it:
van de communistische landen, hetgeen door SBP 7 T geschieden. Er komt een gesprek met de admiraal
on de
heer
over dit onderwerp.
januari 1970.

AUHORA

OCHTHiNDBSdPflSKING op vri.ldag 16 januari

1970.

Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - DBI - H.E - TDA - H.KEB - HK
Afwezig :
1. Zaak
De afd, C is ter kennis gekomen dat
voor zijn vertrek naar Nedei
in oktober 1969 door de MfS crop gewezen is dat hij onmiddellijk net
gebruikmaking van een bepaalde code deze dienst diende te waarschu '-van
wanneer hij benaderd zou worden door de BVD of een of andere Amerikaai

H.BVD raaakt gewag van de vragen door net Karaerlid Vredeling gesteld o\e pu
n.a.v. een suggestie in het West-Duitse blad "Die Welt", dat de B'/D
deze krant materiaal daarvoor heeft toegespeeld.
H.BVD wil de wijze van beantwoording nader met HK bespreken,
2. BVD - Politie (zie ook AURORA d.d. 1/f-1-'?0)

HK had gisteren nog even contact met de C.v.P.
uit Hengelo,
Deze had zijn Burgeraeester geinformeerd over wat door de Minist«r in c
Vaete Coamissie voor Binnenlandse Zaken op 28-3-1963 is gezegd over d<
verhouding Politie - BVD, Dit geschied-Je in een bijeenkomst van de Eui
meesters van de Tv/entse gemeenten (stedenband Twente), over verkeersproblemen waarbij ook de korpschefs van politie aanwezig \varen. Be Bui
raeester van Hengelo, Jhr,
, bracht daarin ter sprake zijn
reactie op vragen over de inlichtingendienst in de Hengelose raad. A.12
Burgerceesters waren van mening dat hij dit op een zeer goede wijze hnc
gedaan, C.v.P.
zal aan de hand van de hem toegezonden Kaiaerstukken zian op wslke wijso in de raadsvergadering van 20-1-1970 op
eventuele nadere vragen van de raadeleden kan worden gereageerd.
H.BVD deelt mede wat over deze kwestie werd besproken net de Minister
en de S.G.
Er zal een circulaire aan
korpschefs over de kwestie van de verantwoordingsplicht van de Burge;meester i.v.n. mogelijke vragen in de gemeenteraden over de relatie B\t di
leg met KJA en HKt het nodige raoeten doen» eventueel in samenwerking «
enige korpschefs.
3. MID
De MID heeft een aantal medewerkere van de afa. B uitgenodigd voor esi
gezelJigheidsbijeenkoast ter viering van het 10-jarig bestaan van de
speciale relatie tussen de afd. B en de KID.
If. Atlantische
HK deelt mode dat door de D.G. 0.0. en V. ons het verzoek werd. gedaan
de behandeling van de vrngen van het Kamerlid Dankert i.v.ra, de verplaatsing naar Den Haag en de verstoring van de scholierenconferentie
te ner.en, Wij hebbea net deze kwestie echter vrijwel geen banoeiing
gehad. H.BVD raeent dat de ons toegezonden stukken met esn brief van hi
aan Mr. Mijnlieff dienen te vrorden geretourneerd, (HK haeft voor de o;
stelling daarvan aorg gedragen. }
.. 2 -

- 2-

5. Beschikking Antecedentenonderzoeken
Vastgesteld wordt aan weIke buitcnlandse relaties - n,a.v» een hierto
door H.KBB gedane euggestie - de Engelse vertaling van deze besohikki
zal worden toegezonden.
H.BVD verzoekt DBI aan H.D over te brengen dat deze in de eerstvolgen
zitting van het Security Committee op de mogelijkheid van verkrijging
de Engelse tekst van de beschikking kan wijzen, H.D kan dan daarvan g
bruik raaken om hetgeen door hem omtrent het inlichten van. reflectante
eerder in het Security Committee werd gezegd, enigszins af te zwakken
6. Gesprek met de Minister
H.BVD en HK hadden op 1^-1-1970 een gesprek met de Minister en de SG.
H.BVD deelt het e.e.a. mede over het aldaar besprokene

16 januari

1970,

or> ran art (3 at: 1g j a n u u r j J970
Aauwezig: H.EVD - PH.3V2 - H..B - !!.C - H . U - H . j i - K.KrJi'i - f-I.J 1 ;) - HK
Ai'v/ezig : ——-

1. AKSIE
H . B rneldt dat in h<tt jongste nuimner van Aksio l\et nieuwe prr-^r^in van d.<;;
Noi< betr. de op univerciteiten ?;ri hOfjescliolcn te on.dorr i ?:n:?5> nclieis is
vastgelesd» H.BVD Meant dat net kvva betekenir. te ver^el:.Jkcn vult .'ar-v. a
bekende ,S l /B-cahier nr. 3
2» Be s pr e k 1 n..- o v er s_t _ii d e n t o n pr ob 1 o in a t i e k
H.BVD nan vri.jdag 16-1 desraiddaj's c'eel -..?;n eon bcrrprekinrr
van TiiZa, Justitie -on Onderwijr. en W e t e v a c h f t p p a u , '->'3J'i'bi3
waren rh'« i-iijnlieiT, Mr. Van Kyker-n, do jXi O.ndcrv/:i jc
H.BVD kon bij dexe bcvspreking eon n u t t i p ^sbrui}: r ^ a k c u \u-.n hcl. ;ic
nunmer van ALsie dat de heren no^; niet bekend v/ao. liij v^rx'.>-/ict 11
exeraplapT aan de 3 S . G . ' G toe i:e aturen en aan do hr-ren M:i. j.nli ei'f
Kykern vergeiield van eeri toelichtin^j.
J)e besprekin^ was o.a. .jev/.ijd aan de k w a ^ t i e van eYevrtuel* bs^ettini 1 : vai»
Onderwijs^ebouwen in de toekomst en de strai'rechtclij--:o inof,el: ; .JKhoden csii
hiertegen on te treden. In bocchouwing \verd ^enomon de vi'aa:'.; v.-^I'ie : > n Btantie bevccgd kan xvorden geacht de huip van de PC.lit.IP in de voopau. A'.i
eerder was .^ebilekon dat aan do K«.nt vtti? oe bur^euefjoters o.a., !•: lisvc-.rviji
(Burgemeontci*
) bij de beaottiii[- van d-3 Katholieke i\-.ed^';-o,ji:='"hc
Acadsr ( >i« - o n j x x i s t e voorstellin^on bcGtaan over de ino^sii;ikhc:'.U: ;i or:; op l<>
hreden* De vergactsring was van oordoel dat net geon aanb^veii.n:,: v c r d i ::.:> i.
een bijeenkoaot met burgemeesters te beleg»;«n.
Nuar voren kwam of het niet wenselijk is i.v.a. hot bej->aalc>e iri art.^ 1J/9
W . v . 8 . na te gaan v/elke gedeelten van GndervvijsjebOiV^-on gsroskctiu mo;-ten
worden voor de openbai-e dienst betjtend to aijn. H . B V D y.al KJA v^^/O'ckvrn
aan dezs kwcstie aandacht te scUorxken.
Het is gebleken dat de functionerins van cornnisoies voor de opsr.bfire OT-CUuit de geineenteraden raet zich bretigt dat burgemeestex*;.:. wainig geneipci :'.i;::
oin maatrogolen te nerien zonder de-Me comrajssie te hebben gehoord. JuJen H: .e':
optreden waimeer b.v. de bazettiup; nog zeer klein is, kan dan j:.iet gaschj
den. Van de zijaa van 3iZa wordt overxvogen de bur^e me esters een aanwi ji-.'.fi
te geven hoe op te treden.
Het lag in de bedoeling de ontwerp-wet von Minister Veringa tu&sen 15 en
25 februari bekend ts inaken. In de vm-gadsring werd ftrop gevvcatri d-st. riit.
t i j d s t i p bijzonder ongunstig i.s, Covendien kwar-i naar voren d^t (is vtot f.I:.hoogste bostuursorgaan van u n i v e r r i i t e i t e n en horjoccfolon de Jniv^rsit;--li'^
Raad introduceert, \vaarin alle geledingen verte/^onwoorciigcl r.ijn. Her, etpi
vast dat als deze raad het bsheor over do yobou.ven icrijrt toi-:;;^,v.?KO'a r-r i.'
een situstie van bezetting niinasernieer tot aotie aal kunnan r;oi"clan over--/*gaan omdat een beeluit hierover niet sal k u n n « n worden bavver^oi '>H.\5.jcd.
De suggestie werd gedaan de da^elijkse lexding van dr ; univsrc.J.tsii'-ep. «•;«
bovoegdheid tot het beheer over de gebouv/en te geven.
Ons werd het verzoek gacSasn zo mogelijk ook ialichtin^en ie v or;.;.:.. r on. cmtrent etudentenacties buiten cU? sieer van do univerc-'i ve::. tcM; en ;ui{Tv.:.i';iicl^;
H . B V D h c e f t er-op geweaen dat v;i j dit n i e t op on a kunj.':n »ij.:;en. >-:i.:j fj.-o.x'-.
overigent; v;el de toezor;r;ing rcdaan. dat c3.11s befvC.iik;v-i'e *ri'orrna••.:;«; -.-.crj:.
doorgej:<even, De 3.0. van Ondervijs, Mr.
, z->".'. u^ie oer.;.;.:'.;.•• .ji
onder aich h o u d c n * Het. is ook geblcken dat ao c^noer./! jGijiWpe'..li-..'.'-J b - . ' : . ' . : " '
het door-jeven van inlichtin^ea naar hat depi-.-.i*t;M:V?.nt voiu:.^ i.?:.li;'fint ^' ; .j : Kulks dan in het mittdou la tend of z i j er v o l d o e r u e or? >-,•:. ;Iv-. ir;r.eotela < - ; ; •..•
lichtingen te krijgon.

AURORA

OCHT3ND3ESPR3KING op woensdag 21 januari 1970.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KSB - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1.

2. Mr, Kolkert
H.BVD ontving van de S.G. van Justitie de vraag of hij er bezwaar tege
had dat Mr, Kolkert bij afwezigheid of verhindering sich bij zijn werk
zaamheden voor ons doet vervangen door dc substituut-Officier van
Justitie Mr.
uit Rotterdam, H.BVD acht dit in principe gcen
bezwaar* De vraag zal ons nog officieel worden voorgelegd.

3. EO-Beveiligings/Instructie Cursua
H.BVD leest enige passages voor uit het verslag van d« laatste cursus.
Bij de afsluitende discussie met de cursisten is naar voren gekomen ds
er behoefte bestaat aan een Afdelings- of sectie-mentor bij wie deze
jonge personeelsleden vooral de eerste tijd met hun vragen en problem*
terecht kunnen. Ook het introductieboekje kont ter sprake. De vraag we
gesteld of bij de introductie niet te veel in te korte tijd wordt geg*
en of met name de security-opvoeding niet wat kan worden gephaseerd.
H.BVD verzoekt H.E dit nog eens »net H.PZ te bespreken.

If.
Twee technische medewerkers van
bezoek aan C en TD brengen.

zullen op ?0 januari a.s. een

5. Contact met bonden van werkneaera en werkgeverg
H.BVD deelt nede dat tijdens het laatste gesprek de Minister Presiden'
hera verzocht de contacten met deze bonden naar veraogen te onderhoudej
H.BVD heeft toegezegd op een daarvoor geschikt tijdstip een gesprek t<
zullen hebben net de heren
,
en
.
6. Verwijdering; S3G-onderdanen uit andere EKG-landen.
Van Belgische zijde werd de aandacht van H.BVD gevestigd op eea beali;
sing van de Belgische Raad van State waardoor de verwijderirxg van een
Fran?aise die zich in Frankrijk «r«l raaar in Belgie niet had misdragan
werd voorkomen. Bij informatie bij Justitie bleek KJA dat de desbfttre
fende ESG-richtlijn in Nederland anders wordt geinterpreteerd,
o.a. tot uiting korat in art. 951 li-d 'f, van het Vreeindelingenb
Het verblijf in Nederland van een <ilders wegens spionage veroordse.iclo
EEG-onderdaan zal due niet worden toegeeta&n. Vernornen werd dat
Mr.
voornemens is terzake vragen te stellen aan de ljurcpco
Commissie. H.BVD heoft KJA verzocht hieraan aandacht te blijverx schcn

~ 2-

Auacm

- 2-

7. AVRO-uitzending over de BYD

, presentator van de radio-rubrick "0" verzocht te!i
fonisch ora een onderhoud in verband met sijn voornemea «en uitzending
te wijden aan de BVD, Hij werd te woord gestaan door K/D, die - in
verband met de afwezigheid van HK - hem verzocht rnedio februari nog ra,;
eens op deze zaak torug te komen.
H.BVD raeent dat op dit verzoek niet moet worder. intjegaan.

21 januari

1970.

AURORA

OCHTflNDBESPRSKINa op vrijoaR 23 januari

1970.

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

1. Gesprek met 0. & W.
H.B doet enige mededelingen betreffende het op 21 januari 1970 plaats
gevonden gesprek van H.B, BV en BFA met de heren
.,
en
van 0. & W.. Afgosproken is^cie uitwisseling van gegevens in
eerste instantie zal lopen tussen BFA en de heer
.
2. Ingenieur Rijkswaterstaat naar Cuba«
H.D veetigt de aandacht op ir.
, werkzaam bij Rijkswaterstaa
die in het kader van een NEDEKO-project enige tijd als adviseur in Gu
zal gaan werken. Betrokkene is genaturaliseerd Nederlander van Argentijnse origine. PH.BVD verzoekt na te gaan in welke functie deze inge
nieur hier werkzaam is en of er redenen bestaan voor een gesprek om h
op bepaalde risico's te wijzen.
3« Bezoekers van buitenlandse diensten.
PH.BVD verzoekt de bezoeken van medewerkers van lager niveau van bevriende diensten aan b.v. sectiechefs steeds ter kennis te brengen va
H.KEB.

23 januari

1970.

AURORA

OCHT3ND3I5SPR3KING op aaandag 26 januari 1970.
Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - K/D
Afwezig : HK
1. Ir»

(zie pt. 2 AURORA van 23 januari jl.).

H.D deelt mede wat ten aanzien van betrokkene bij de Dienst bekend is.
H.BVD verzoekt geen gesprek met deze ingenieur te entameren alvorens
hij nader bekeken is*
2. E XIII.
H.E doet enige mededelingen over de uitstekende samenwerking met volgploegen van de Duitse dienst bij een recente actie. H.E zal H.BVD een
concept-bedankbriefje voor
voorleggen.
3. Telegraaf-artikel betreffende de zaak-0»en>
De Telegraaf van zaterdag 2k januari Jl. bracht in grote opraaak een ar
kel van zijn speciale verslaggever in Brussel inhoudende o.a. dat het
Britse Lagerhuislid ook de geheimen van het U.C.-project aan OostDuitsland heeft verraden.
De heer
(Algemeen Dagblad)
informeerde op 2k- januari telefonisch bij H.BVD of nadere bijzonderhed
konden worden verstrekt, H.BVD heeft geantwoord dat wij terzake niet
over gegevens beschikten en dat het Telegraaf-verhaal hem in hoge mate
onwaarschijnlijk voorkwara. Indien andere journalisten over dese zaak r
contact met ons opnemen kan K/D in dezelfde geest reageren. Op verzoel*
van H.BVD zal door H.D worden nagegaan welke banden er bestaan tussen
"Holland-Signaal" en het in het artikel genoemde concern "Plessey
International"0

k.

6» Comaissie Biesheuvel»
H.BVD vestigt de aandacht op enige passages uit het ondershands ontvai
concept van een gedeelte van het door deze Coramissie uit te brengen r*
port. Hij merkt op dat dit rapport de geest van de tijd weerspiegelt
en op diverse plaatsen het verband met de realiteit verliest.

- 2 -

AURORA

8, Beveiliging Buropeae Gemeenschappen*
H.BVD had op 22 januari jl. een kort gesprek met de heer
. Het
nieuwe Statuut van het Beveiligingsbureau is tengevolge van Duitse
bezwaren nog niet getekend. De heer
heeft de Duitsers
versocht de ondertekening van het Statuut niet langer op te houden en
door hen gewenste voorzieningen te doen opnemen in het goedkeuringsprotocol» De heer
beklaagde zich over het gebrek aan medewerkinj
van de zijde van de Belgische dienst. Tijdens een gesprek dat H.BVD d<
volgende dag met de heer
over deze kwestie had, verklaarde deae 5
bereid rechtstreeks contact net de heer
op te nemen, De heer
bracht voorts enige D-aangelegenheden ter sprake die H.BVD nog nader i
H.D zal bespreken*
9« Bijeenkorast Benelux-chefst d«d« 23 januari 1970 te Luxemburg.
H.BVD doet enige mededelingen over het op deze bijeenkomst besproken«,
De volgende bijeenkonst zal op 20 maart a.s. in Den Haag plaats vindei
De heer
zal daarvoor worden uitgenodigd ongeacht de al of nivjt •
keuring van het Statuut voor zijn Bureau, maar alleen indien hij een
uitnodiging op prijs blijkt te.stellen«

26 januari

1970.

AUHOHA
op woensdag 28 januari 197Q
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - 11.D - H.iS - H.K£IB - H.TD - K/D
Afwezig : HK

N.a.v. punt 5 van dagrapport C van
aan betrokkene te besteden. Voorts
over de reis van de D'66-delegatie
bekend worden die in een eventueel
2.

2? januari verzoekt H.BVD aan K.i> aanda
verzoekt H.BVD hem in te lichten indir-n
naar Oost-Berlijn voldoende open cogeve
gecprek met 1-ir.Van Mierlo te fjebruiken

Uitgewekenen uit Afrikaanse landen (n.a.v. punt 7 dagrapport C van 27-1-19
H.BVD verzoekt H.C aandacht te schenken aan dissidenten uit Afrikaance Ian
die zich in Nederland ophouden. Weliswaar zijn sij voor C niet bijsionder i
reesant, maar toch dienen wij hen in het oog te houden i.v.ru de iso^elijkh
dat zij elkaar h.t.l. op concpiratieve wijze caan bestrijden.

3.

Rijksdienst yoor het tfegverkoer
Bij een bezoek aan deze Kijksdienot vernara H.D dat de inspectors aan de.;;v
dingen als getuigen of deskundigen van de Hechter-Commissaris geen gevolr
geven omdat hun optreden als zodanig de juiste working van rte .rtijksdienst
schaden. H.BVD vindt dit intereoBant en verzoekt KJA hier aandacht aan fee
schenken. H.D zal KJA mededelen met wie van de Hijksdienst voor het iVojjver
deze zich terzake kan verstaan,

k.

H.BVD en PH.BVD hadden op 27 januari jl. een orienterend gesprek met
Adniiraal
en de heer
. Het gesprek ?,al op 3 februari a«o. (3'':-.;iO u
tvorden voortgezet. H.BVD vraagt H.B aan dat gesprek deel te neinsn. In verb
met de uitbreiding van onze werkzaornheden zullen v/ij op de be^rotinr; 3.971
extra post opbrengen met motivering en raraing. Tevens zullen we aanti.icht
dierion te besteden aan de behoefte aan nieuwe bureauruinite.

5-

C.R.H.
Op verzoek van de Minister-President zal H.BVD op 29 januari a.R. mot dezo
een gesprek hebben over de informatiepositie van Minister Klompo. CHM kri^i
van B \vel alge^ene zaken, maar in verband met de geringe beveiliring bij d
departemont wordt voor het overige terughoudendheid betracht. H.3\'D verr;ot;
H.D hem voor het einde van- de werkdag raede te delen wat t.a.v. dc beveilig
situatie bij CKH in het gespi*ek met de Minister-President naar voren k^r. •:.den gebracht.

6»

yeiligheidsdienst van het Koninkli jk_ HUJJB
Maan'Lig jl. wilde de heer
wet H.BVD sprakon over de bevaj.
het Nijmeegse xiekenhuis v/aarin prinfjoo Irene zou worJen
H.BVD moest i,v.ra» een and i? re afspraak ds heer
uaai*
Vervfeaen wordt naar het verslag van KCP. H.37D veraoekt attent te z.i;.'< op
berichten over eventuele acties die vorband houden ^et het verblijf von c!t
Prinses in Nijmegen.

7.

29 januari

1970.

AURORA

OCHTJJMDB3SPHJ3KIHG op vrijdaft 30 januari

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.U - H.E - H.K2B - H.TD - K/D
Afweaig : HK

1.

Bezoek parlementsleden aan Cairo
H.C maakt melding van een bericht aangaande het bezoek van een achttal parl
mentsleden aan Cairo, Zij zullen - volgens hetzelfde bericht - op
31 januari a.s. vertrekken. Aan CFO zal verzocht worden na te gaan welke pa
mentsleden het hier betreft en wat de aard van dit bezoek kan zijn.

2.

Documentatie van gegevens in operationele sfeer
H.BVD ontving een ACD-nota over dit onderwerp en nodigt H.B, H.C, H.E,
H.ACD en ACD/CI uit voor een nadero bespreking op vrijdag 6 februari a.s. t
10,OO uur. K/D zal zorgdragen voor de convocatie en de vermenigvuldiging va
de nota.
Bezoek H.BVD aan Minister-President (punt 5 Aurora van 28-1-1970)
H.BVD deelt raede dat de Minister-President ruiraere participatie van Ministo
Klompe in onze rapportage op prijs zou stellen. Tijdens comiaissie-vergatteri
blijkt dikwijls dat deze minister het slechtst is geinformeerd. H.BVD heeft
aandacht van de Minister-President gevestigd op de geringe mate van beveili
bij dit Departeraent.
De Minister-President is van mening dat hier iets aan gedaan moet worden; i
het bijzonder t.a.v. de naaste medewerkers van Minister Klompl mogen geen ta
denkingen bestaan. H.D zal aan dit punt aandacht schenken bij de bespreking
van de door CRM bij de Commissie-Bos ingediende functielijst.
H.BVD heeft in het -gesprek ook onae contacten met de pers ter sprake gebrac
en n.a.v. de vragen van het Kamerlid Vredeling opgewerkt dat wij antwoorden
ons n.a.v. bepaalde gebeurtenissen vragen worden gesteld, daarbij rekening
dende met de concurrentie-verhoudingen in de perewereld, De Minister-Presid
bleek in deze volledig achter ons te staan.

30 januari

1970.

AURORA

OCHTENDBSSPRaKING op maandag 2 februari

/

1970

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

1.

Volksuniversiteit voor sabotage
Naar aanleiding van het B-dagrapport van 30-1-1970 verzoekt H.BVI) hetgee
zich afspeelt op deze Volksuniversiteit en in het bijzonder wat wij vern
men oratrent de sabotage-cursussen op te nemen in onze rapportage aan de
Regering. In onze rapporten dienen ook de krantenberichten verwerkt te w
den orodat gebleken is dat daar dikwijls overheen gelezen wordt.

2»

A^itatiecampagne in verpleeginrichtingen
H.BVD werd op 31 januari jl. opgebeld door staatssecretaris Dr.Kruisinga
naar aanleiding van een bij de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder en daar
ook in andere inrichtingen gevoerde politiek getinte campagne tegen de
huidige opleiding van. het verplegend personeel. Bij de behandeling van d
begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 3 februari in de Tweed
Kamer wil Dr. Kruisinga zich kritisch uitlaten over deze activiteiten in
bijzonder omdat deze plaatsvinden in verpleeginrichtingen voor geestelij
gestoorden.

H.B vestigt de aandacht op persberichten betreffende deze uit Brazilie v
wijderde Nederlander, die aangeduid wordt als geheim agent van de Nederlandse Ambassade. H.BVD verzoekt deze berichten te documenteren. De man
bij ons onbekend, maar het is mogelijk dat er vragen over hem zullen wor
gesteld of dat hij later weer ergens opduikt.
*

Beveiliging fluropese Gemeenschappen
H.BVD deelt mede, dat de heer
dinsdag 10 februari a.s. een bezoek
aan de Dienst zal brengen. Om 10.00 uur zal hij door H.BVD worden ontvan
Daarna zal hij achtereenvolgens een gesprek hebben met H.C en H.D.
De heer
heeft inmiddels contact gehad met de heer
dat zeer tot tevredenheid van de heer
is verlopen.
Een van de heer
ontvangen vraag betreffende een Duitser die vroege
bij de AKU werkte en nu in Brussel werkzaara is als vertaler bij de Raad
van Ministers zal - evenals soortgelijke vragen in de toekomst - eerst r
H.D worden geleid, die - desgewenst - H.E voor een nader onderzoek kan i

schakelen.

2 februari 1970.

OCHT^NDBUSl-i^KING op wgensdag H februari 19?Q
Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.O - H.S - H.K3B - H.TD - K/D
Afwezig : HK

1, Europa Civilta
H.BVD vestigt de aandacht op een artikel voorkoraende in "De Telegraaf" van heAsnmorgen betreffende de Italiaanse jongerenorganisatie "Europa Civilta" die voi-birrdingen onderhoudt met soortgelijke groepen in Frankrijk, Bel^ie en Scandiuavie.
H.B wordt verzocht aandacht te schenken aan deze voorshands nog onduidelijka
groeperingen.

2.

5.

VolkshoEeschool Bergen
PH.BVD ontving van H.E een verslag van een £ IX-rechercheur, die
heeft aan een door deze Volkchogeschool georganiseerde cursus. Geaien do t,eleu.v
stellende ervaringen die uit het verslag blijken, zal worden overwogen of 'v-^.
dienstvrege de deelneming aan volgende cursussen nog dient te woruen. he.'oi dc-rc;.
PH.BVD zal dit ook met H.PZ besprekcn.

6.

CRH
H.BVD heeft een gesprek gehad met Minister Klompe (dd. >-2-i9?0). Gp haar VST-zoek zal H.BVD contact opneman met de Secretaris~Generaal van dit ilepartfci'.eu?.
voor nader overleg betreffende de beveiliging.

?. BID
Gieteren hadden H.BVD en PH.BVD een vervolggesprek met adniraal
en d& h«£>r
. Ditrnaal was ook H.B daarbij aanwezig. Verv/ezen wordt naar da rotitie Vc'u
PH.BVD over het besprokene.
Het ligt in de bedoe3.ing dit najaar een bijeenkomst met de ajjclere d\enr.ten to
organiseren in Hoog-Soeren.
8. Afdelin^soverzichten
Maandag 16 februari a.s. H.B; woensdag 18 februari a.s. H.C,
4-2-1970.

AUKOHA

QCIITKNDDSSPIUJKING op vri.lda;?; 6 februari

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.B - H.KJCB - H.TD - K/D
Afwezig : HK

jPlstributie rapporten van
H.C meldt dat een exemplaar van het laatst ontvangen halfjaarlijkse geheiwe
overzicht van
voor iedereen ter inzage bij P en B ward aangetroffen.
Voorts viel het hem op dat wij 6en van de door one ontvangen exemplaren aaii
de BID toezenden. Dit laatste blijkt ook met het algemene deel van het
bericht van
het geval te zijn. Il.BVD ziet wsinig aanleitiing on de
toezending van bsdoelde documenten aan de BID voort te zetten. Het volgende
half jaarlijkse • overzicht van
zal niet meor aan de BID v/crden doorcasorKlcn*
In hoeverre de toezending van het
bericht meet worrtea voortgeset /;al beslist worden na ontvangst van het eerstvolgende exeraplaar.
Activiteiten Griekse consulaat
N.a.v. een bericht voorkornende in "De Waarheid", waarin \vordt gefsugrieroerci dui
de Griekse consul in Amsterdam aan het Minisx.erj.e van Justitie ongunctige inros'matie over bepaalde h.t.l. verblijvende landgenoten verotrekt, veraoekt U.3VI>
aan H.B dit eeno te verifieren bij politie en justitie. Voorto oerkt nij op dat.
er nict kan word«n opgetreden tegen Griekse consulaten die met geoorloofde :^i!.idelen inlichtingenactiviteit bedrijven t.a.v. de eigen h.t.l. verblijvend? .'i.»ndgenoten.
^rapport Nederlandse Ambasaade Moskou
H.E ontving van de BVA-BuZa inzage van het rapport over het technische onderzoek dat vorig jaar in de Nederlandse Ambassade te Moskou werd ingastolc!. Dit
rapport bevat diverse voor ons seer belangrijke bijzonderhedeu. Op vtraoek v,?.;-j
H.BVD zal H.E aan de heer
een copie vragen. Indien mocht blijke.o cis-t 'Jc,?,daar bezwaar tegen heeft, zal dit met de heer
en zo nodig net: tic
Secretarie-Generaal worden opgenoaien.

CVIN
H.BVD woonde gisteren een bijeenkomst van het CVl'N bij. De volgende bijec
is vastgesteld op 5 maar.t a.s.. De heer
vsn de Nederlanrtse verte;:'
diging in Peking zal op een nog nader te bspal.cn da^- van de volifendt; (-ce;<
lezing houdon die yoor de Dienst zal worden bijgewoond door SB? en CFQ.

6 februari 19?0.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op maaadag 9 februari

1970

Aanwezig : H.BVD, PH.BVD, HBf PHC, HD, HE, H.KEB, H.TD, HK
Afwezig :

Overlijden heer
H.TD deelt mede dat in de afgelopen nacht de medewerker van de
afdeling TD, de heer
is overleden.
2. Kamercommissie
H.BVD voerde vrijdag 6 februari een telefoongesprek met Mr.
Deze deelde mede dat de Kamercommissie in intern verband bij el
kaar was geweest. Het ligt in de bedoeling in het door de
sie uit te brengen verslag aan te sluiten bij het vorige vc-rB
van november 196? en tot uitdrukking te brengen, welke van de
daarin vermelde desiderata zijn gerealieeerd. De heer
hiervoor onze raedewerking. H.BVD verzoekt HK contact met Mr,
op te nemen.

10 februari 1970.

op

i 197Q

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.JJ ~ H.KKIi - H.TD - H.K
Afwezig : - ----

Bezoek Minister Bban
net program van het
PH.C ontving van de Commissaris van Rijkspolitie
bezoek van Minister 3ban. H.BVD vraagt dit cok aan de af deling B te
i.v.ra. mogelijke acties tegen dit bezoek. Hij x.al zelf de o.G. van Justi io
bellen om erop te attenderen dat verscherping van controles o.a. ten aan?. ervan vreemdelingen gewenst kan zijn. In dit verband korct het incident in
Milnchen met het El-Al vliegtuig tor sprakfi. Geconsrateerd wordt dat de Ar
comnmndo-organisatie die hiervoor verantwoordc.li jk is er niet voor
aanslagen op personen te plegen.

BID
H.BVD deelt mede dat thans gesprekkea met admiraal
ovor de voort
van de taak van de BID worden gevoei-d en over ds nadere uitwerkin;; V
ideeen die de admiraal daarover heeft. H.B werd hierbij betrokken i.v.n.
taak van SBP.
H»BVU geeft een summiere schets van de to vorwachten ontwikkeling r-o alr.
admiraal
die ziet, t.w.:
- het assessment betreffende de political intelligence aal wordou
verzorgd door de B.V.D,
- het oordeel over de militaire situatie v/ordt door de railitairo
diensten verzorgd.
de acquisitie-groep onder de Minister van Dcfensie ressorterend,
zal onder leading van de heer
in nau\?;e sarnenwerking met de
militaire diensten en de B.V.D. ds verkrijging van gegevens verzorgen.
- het totaal-oordeel over de toostand t.a.v. cle Oost-Viost confroiitatie zal onder leiding van de admiraal
&ls coordinator tot
stand komen in een gesprek waaraan de B.V.D,, die militaire
diensten en Buitenlandse Saken een aandecl hebben.

Security Bureau E.G.
H.BVD kreeg gisteren bezoek van de hear
. De verhoucting tussen dp.se en
, met name de heer
, is aanzienlijk verbsterd. i)c= beer
n-.al aaiwezig zijn bij een gedeelte van de bespreking van de hoofden van OP. iisneli:x
diensten op 20 maart a.s. in ons gebouv/.

11-2-1970.

AU303A

OCHT3ND33SPHSKIHG op vrijdag M> fsbruari 1970*

|

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

1, Kamerovertredinqen
H.BVD besprsekt de overzichten december 1969 en januari 1970 en net
jaaroversicht. Hi 3 verzoekt, instemroing betuigend met de conclusie van
de BVA, de afdelingshoofden aan dit onderwerp blijvende aandacht te
besteden.
2. Bezoek Heer

*->

««HM*«—«HB^B^MWM>^«>M*i^HIM

H.BVD ontving woensdag 11-2 besoek van de heer'
, ex-Minister van
Justitie op de Antillen. De situatie van de VNA werd besproken,
3» (jegprek met Minister

!
!

i
,'

H.BVD kondigt aan dnt hij dinsdag 17 februari een. bosprekxno; met da
Minister zal hebben. San aantal tiiteonloper.de on-ierwerpen sal t.er sposk
worden gebracht, o«a« de bijeeniionst met de Kamarcommissie op 25-2 e:»
in Bamenhang daarmede de uitvoering beschikking antecedetitenomiorzceken,.
de stand van zaken Commissie
» Voort.s het door de Kp.merco»nin;ir».si« u::.t
te brengen verslag.
k» BeBchikking antecedentenonderzoeken

.—

De werkjroep
its al zover met de werksaaraheden jjevordor-i i^t
verwacht mag worden dat tegen 1 maart omtront de uitvoering van d&
beschikking een werkdocuraent ter beschikking zal staan, H.BVD heeft con
tact opgenomen met Mr.
ter vastlegging van een vergadsrirfj
met de personeelschefs en de BVA's. Deze zal waarschijnlijk 17 maart
worden gehouden. Het ligt in de bedoeling vooraf aan de deelaener-s Ren
stuk toe te zenden waarin de richtlijnen betreffende de uitvoeriag ir.ijn
opgenomen en dit in discussie te brengen. H.D vraagt of net rcoge.Vijk
zal zijn bij de vermelde vergadering een vertegenwoordiger van de 3V5
aanwezig te dfoen zijn.
/^T/
5« Bezoek aan Scandinavie

[
e

H.BVD zal vrijda22Q-2, caandag 2J-2 en dinsdag 2^-2 afwezig sijn i.v.'1..
een ber.oek aan enige Scandinavische dienstexu Met e5n dienot zal hij
een C-aangelegenh-aid bespreken, Het hoofddoel van dit beaoek is na te
gaan welke nogelijkheden voor saaion'-rerking er op het gebied dat door S3?
wordt be-'3treken kunnen worden gevondsn.

{
?
i

13-2-1970.

f
;

AUHOKA

OCHTBNDBESPH3KIKG op maandag 16 februari

1970.

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

1. B-overzicht
H.B houdt het gebruikelijke overzicht over de activiteiten van zijn
afdeling.

•*
2. Lezing
Via de heer
ontvingen wij een verzoek van AFCENT om '.vat matsriaal
te verschaffen t.b.vA een door functionariasen van het Cl-detacheiaent
AFC2NT te houden lezing voor het SHAPE Technical Centre.
H.BVD meent dat wij moeten mededelen wel bereid te zijn tot hulp b.v.
door het ter beschikking stellen van een medewerker die een inleid5.r..;j
t.b.v. de beveiliging van SHAPE kan houden, echter niet door het geven
van materiaal,
3. BVD 25 Jaar
H.BVD ontving een brief van de Minister, *aarin deze hem verzoekt af te
zien van het beleggen van een externe vierin,j, .^evolgd door Ren recept.-'.e*
H.BVD overweegt nu om de Minister uit te nodigen voor oen interne herdenkingsbijeenkorastc
*f, Gesprek met S.G. C.R.M.
Vrijdag 13-2 had H.BVD samen met de heer
van de afd. D een
gesprek met de Secretaris-Generaal van C.R.M., Mr.
. Het vas een.
nuttig gesprek, waarbij de beveiliging van het departem-ont en de toavoer naar het departement van gegevens uit onze B-sector werden besp>*oi-:en

5.

16 februari 1970*

AU30KA

OCHTSNDBESPRSKING op woensdag 18 februari 1970*
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KEB

1. C-overzicht
H.C houdt het gebruikelijke overzicht over de activiteiten van zijn afdeling.
2.

Wetsonttrerp Veringa
H.B maakt melding van perspublicaties omtrent dit gist«ren gelanc<?erde
voorontwerp van wet. Blijkbaar heeft men bij 0, en W. het door do v?rgaderiag van S.G.'s en D.G.'s op 1?-1-«70 gcgeven advies on dit wetsontwerp niet voor eind maart te publiceren, niet gevolgd» In aansluiting
hierop vertelt H.BVD het e.e.a* over de gisteren gehouden bijennkomet r.vr
S.G.'s die merkwaardigerwijze plaatsvond in de onmiddellijkft n^ibijhaid
van het vertrek waarin de persconferentie n.a.v. de bekondisakiiig van h*t
wetsontwerp werd gehoudena Van deze bespreking ontvangen wij een v*rslage
H.BVD stipt enige punten aan, t.w. gemaakte afspraken omtrent hot optreden bij eventuele nieuwe bezettingen, de algemene eituatie van het
onderwijs.
H.BVD had gisteren een gesprek met de
-vertegenwoordiger o.a.
over het bezoek van H.B en H.C aan
in Washington in mei n.s.*
Dit is in principe accoord. Nader overleg moot nog volgen.
5« Gesprek met Minister en S.G.
H.BVD en HK hadden gisteren een gesprek met de Minister en de S.G..
H.BVD vertelt hierover het e.e.a». HK maakte een notitie van het gesprek*
HK zal KJA verzoeken over de situatie van de spionagewetgoving. die nsar
voren kwara iQv,m. het verslag van de Kamercommissie, een notitie t.b.v.
de Minister op te stellene
18 februari 1970,

AURORA ran rrijdag 20 f.bruari 1970 MIITS

AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 25 februari 1970
Aanwezig: PH.BVD - BO - H.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1»

Bomaanslag op Swiss-Air toestel
Uitvoerig wordt van gedachten gewieseld over de vraag welke nogelijkheden. aar.~
wezig worden geacht om dergelijke bomaanelagen op vliegtuigen te voorkomeu. Gedacht wordt aan een beperking van en een sterkere controle op het uitgeven van
visa aan personen afkomstig uit Arabische lancien. Voortc aan een systematiecho
controle van vliegtuigen en van poststukken die daarmede worden vervoerd.

2, Beschikking Antecedentenonderzoeken (zie ook Aurora 13-2-1970).
H.D had vrijdag jl. een gesprek met de PTT. Daarbij werd overeenfsekomen dat gezien het feit dat de Beschikking Antecedentenonderzoeken op 1 maart a.6. nog
niet effectief kan werken, de PTT nog geen mededeling zal doen aan gegadigden
naar een vertrouwensfuuctie dat zij naar een z,odanige fuactie dingsn. Een en
ander hangende de beslissing op het verzoek van de PTT in de Coomi.'i^ieosi
het gehele postpersoneel in de categorie vertrouwensfunctiee in te delen.
Voorta werd ook afgesproken dat wanneer van PTT-zijde een niet-aanstelling op
grond van de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek wordt overwogen hieromtreat;
met ons contact zal worden opgenomen.
H.D zal de beveiligingsarabtenaren van de departementen laten weten - onder
verwijzing naar de bijeenkorast van personeelsohefB en BVA's op 1? maart a.s.t
alwaar de uitvoering van de Becchikking zal worden besproken - dat voor?,.oFig aoj;
even op de oude voet dient te worden doorgegaan.

23-2-1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 25 februari 1970

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

1.
H.C deelt mede dat in verband met diens visumaanvraag voor een bezoek aan
Suriname en de Antillen geen check-up bij ons heeft plaatsgevonden.
2*

Arabische bomaanalagen
CFO heeft gisteren deelgenomen aan een bespreking omtront de vraag welke
beveiligingsmaatregelen kunnen worden genooen, waaraan vele autoriteiten, o.1-.
de CdK Noord-Holland, vertegenwoordigers van Justitie, de douane en do KLM«
deelnamen.
Buitenlandse Zaken heeft zich bereid verklaard een etreagere controle op de
visvunverlening aan onderdanen van Arabische Ianden too te pas&en door bij
referenten navraag te doen en de viaumbehandeling te traiueren.

3«

Beirakingscompagnie Van Heutsz
Drs. Den Uyl heeft via Mr.
kenbaar gemaakt dat hij gaarne hedeamiddac.
zou worden gei'nformeerd omtrent de juistheid van een bewering van
prof. Hutte, gedaan in het Nieuweblad van net Noorden van 18-2-1970, dat hij
en de studenten die betrokken waren bij het sociologieche onderzoek achtoraf
door de BVD zijn gescreened,
HK heeft geconstateerd dat dit niet het geval is*
H.BVD heeft het voornemen in de bijeenkotnst van de Karaercommissie iets te
vertellen over het optreden van
in deze.

*f»

Scandinavische reis
H.BVD vertelt het' een en ander over zijn reis naar Scandinavie samen met
H.B. Hiervan vindt een aparte verslaglegging plaats.

25-2-1970.

AURORA

OCHTSNDSESPRSKING op vrijdap: 2? februari 1970
Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HO, HD, HE, H.KEB, H.TD, HK
Afwezig : ----1. Pax Arabica.
HC vertelt het een en ander over bemoeienissen van de afdeling C met
Arabieren die one land binnenkwamen en die onder on*,e aandacht wfsroeu
gebracht door de Koninklijke Marechaussee en de Douane.
H.BVD neerat er met verheugenis kennis van dat zoveel activiteit word';
ontplooid.
2. 23e congres C.P.N.
^

Naar aanleiding van het daarover door de af deling 3 uitgegeveii vlagrapport doet H.BVD enige aiededelingen omtrent het verloop Vc-,n hat
congres.
3 • Bijeenkomst met de Kamercommissie .

, '"

Na een voorbespreking met de Minister vond op 25 februari de aange~
kondigde bijeenkorast met de Kamercommissie plaats.
Gesproken werd over het ontwerp-verslag, waartegen geen Ttecnrity-bezwaren beotonden. Verder maakte de Minister enige opnirtrkingeri ten
aanzien van passages in het verslag, betrekking hebbaiide op de pubiicatie van de lijst van vertrouwensfunctiss on het verstrekken van -inlichtingen door de 3VD bij naturalieaties. Oe Minister \vas niet fe~
neigd om een opmerking te maken aoals door ons geeuggereerU, over
een passage in het verelag waarin de Coramissie aankondigt dat uij nader zal bestuderen of het mogelijk is door uitbreidinjj van de Stv;*fwetgeving te koraen tot het vaststellen van normen voor het werk vtiu
de BVD, gericht op ondemocratische strominsen.
In de vergadering werd Maandoverzicht 1-1970 overhandigd, verger-e?d
van een korte toelichting. De heer Mellema betreurde het dat tiaarin
geen achtergrondgegevens over de situatie in Oost-Groningeu vocrkv/ttmen, De Minister zegde toe dat de Gommissie of de heer Meilei»& porsoonlijk nadere informatie kon bekomen. Aan een hierop gevolgde afspraak met de heer Mellema voor een bezoek aan H.BVD gistcren, nerd
door deze geen gevolg gegeven.
4. Privacy
H.BVD en HK hadden gisteren een gesprek met mr.
:, betreffende de inbreng van de KVP-fractie voor het jiarter Voorlopig
Verslag, dat door de bijzondere Commissie die dit weisontwcrp bestudeert, naar aanleiding van de Memorie van Arttwoord wordt op^e.'^.olii,
Zij gaven hem enige toelichting omtrent de reder waarom de rechtcr
bij het verlenen van een bijzondere last ten. behoevs van An tsta^t-Bveiligheid niet kan worden ingeechakeld.

- 2 -.
AURORA

Als voorlopige datum voor het bezoek van Hoofd
van de afdeling Europa, is vastgesteld 13 april
6. Bezoek aan

en het Hoofd
1970.

»

Als data voor dit bezoek van H.BVD en HC zijn vastgelegd 21 en 22
april 1970. 20 april daaraanvoorafgaand zal H.BVD een bezoek aan
Hoofd
brengen.
2? februari

1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING

van maandap; 2 maart 197O.

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, DBI, HE, H.KEB, H.TD, HK
Afwezig :

1.

'-•

Nato Special Committee.
Dit jaar zal <3e heer
hot voorzitterschap van het
Special Committee bekleden. In verband daarraede en met het oog
op de gecombiineerde vergadering van Special en Security Committee
op 7 april 1970, zal hij op 18 maart een bezoek aan H.BVD bi*engei!

2 maart

1970.

AU20RA

OCHTENDBSSPRSKING op woenadaK '» maart

1970.

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

1. Oostduitse Handelsvertegenwoordiging
Naar aanleiding van het dagrapport van de afd, C d.d. 3 maart 1970 stelt
PH.BVD de vraag of het steeds duidelijker aan de dag treden van de polltieke koers van de Oostduitse Handelsvertegenwoordigingen, dat ook in
andere landen de aandacht trekt, niet een onderwerp van bespreking kan
vorraen op de informele bijeenkomst van het Special Committee in april a.e
H.BVD verzoekt H.C dit te bezien en begin april hierop terug ts komen.
2. AFCENT
H.C deelt mede dat bij een gesprek met de heer
bleek dat thans
voor de Dienst weer de mogelijkheid bestaat om, met medeweten van de
MID, rechtstreeks contact op te nemen met de opvolger van de heer
bij AFCENT.
3» Studentenonrust in Frankrijk

•

H.B geeft op verzoek van H.BVD een toelichting op een bericht ia De
Telegraaf van hedenmorgen, waaruit blijkt dat opnieuw ernatige onfteregelr
heden plaats vonden bij de Universiteit van Nanterreo Thana schijnon
ook ultra-rechtse groepen een-actieve rol te spelen. Rekftnirig worclt gehouden met de mogelijkheid dat het ook bij de Nederlandse univereit'.fciten
weer onrustiger zal worden,
4. Tweede rapport Vaste Commissie
Aan de afdelingshoofden wordt een exemplaar van dit recent verschenen
rapport ter hand gesteld met verzoek aan HK op te geven hoeveel e>remplaren zij voor hun respectieve afdelingen wensen te ontvangen0

5.
Hoofd
zal in de middaguren van 13 april a.s. een bezoek aan de
Dienst brenge'n. H.B en H.C worden verzocht zich dan beschikbaar te houden. H.KEB zal het programma voor dit bezoek opstellen.
6. I.D.-bijeenkomst
Bij een nabeschouwing over de gisteren gehouden bijeenkomst merkt K.BVD
op dat het vergaderen gedurende een hele dag beter voldoet dan dp vroc-g«j
gebruikelijke twee bijeenkorasten van een halve dag, De beide irileiders
hebben zich good van hun taak gekweten en de dag kan als goed geslaagd
worden beschouwd.

maart

1970.

AURORA

OCHTENDBESPRKKING van vrijdag 6 maart 1970«
Aanwezig: H.BVD - HB - HC - HD - HE - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : PH.BVD

1. Ultracentrifuge-project,

s

^

In verband met de pcrspublicaties over de door de secretaresse van
de Westduitse minister Stoltenberg voor de DDR gepleegde spionage,
waarbij een relatie wordt gelegd met het Ultracentrifuge-project,
wijst HK crop dat in de Kamer vragen kunnen opkomen hoe het met de
beveiliging van dit project is geeteld, Hij brengt in herinnering
de vragen indertijd door de heer De Goede (PSP) in de vergadering
van de Vaete Commissie voor Binnenlandse Zaken op 28 maart 1968 gesteld.
H.BVD meent dat wij
te gelegener tijd zullen moeten vragen
welke gegevens door de bedoelde secretaresse zijn weggegeven.
2. Bezoek aan Brussel van HD en HD.II.
HD vertelt het een en ander over het bezoek dat hij en HD.II aan
Brussel brachten. Bijgewoond werd een bijeenkomst van het Nato
Security Committee, die niet veel bijzonders opleverde.
Vervolgens werden bezoeken gebracht aan Dr.
, de heron
en
en aan de heer
van de Atooraveiligheid.
3. Sabotage-academie.

*.-~

Naar aanleiding van een mededeling van de Coramissaris van Politic
Hilversum de heer
, dat hij van de Officier van JuBtitie opdracht heeft gekregen een ondersoek in te stellen t"erzake van
de opruiende uitlatingen van Drs.
voor de VPRO, is bij H.BVD
de vraag opgekomen of wij over feitelijko gegevens beschikken betreffende de opwekkingen en raadgevingen van de zgn. sabotage-acaderaie te Amsterdam. HB zegt dat deze wordon gedaan in openbare bijeenkomsten, waarbij afwisselend 70 tot I'fO man aanv;ezig zijn. Deze z£i",,
cursus zal binnenkort worden beeindigd.
HB zal dan een rapportje erover laten samenstellen, dat- aan de vcrschillende ministers kan worden gezonden. Hij zal trachtea daarin
zodanige formuleringen op te nemen dat Juetitie duidelijk blijkt dafc
van opruiing sprake is.
Bij de militaire inlichtingendieneten zal worden nagepaan of deze
iets van een uitwerking van sabotage-aanwijzingen in dft krijgsmaoht
beraerken.

6 maart

1970.

AURORA

OCHT15NDBESPREKING op maandag 9 maarb

1970.

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

1. Security film
H.D deelt mode dat tijdens de bijeenkomst van het Security Committee
vorige week een Franse security film werd vertoond (Secrets raal gardes)
die hij van een redelijke kwaliteit acht.
*-

2.

H.KEB vernam van de
-vertegenwoordiger dat deze om volledig
van zijn gezondheid te verkrijgen tot april a.s, afwezig sal zijn.
Er is nu defintief door
beslist dat er een opvolger voor de post
Den Haag zal komen.

9 maart 1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 11 maart

1970.

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

1.

Sowjet Russische verzocken
H.C deelt mede dat Buitenlandse Zaken ons om advies heeft gevraagd bs
treffende een verzoek van de Sowjet regering een conalaat in Rotterda
te mogen vestigen. Verder heeft de S.U. voorgesteld een overeenkomst
betreffende samenwerking op het terrein van de technologic aan te gaa
Bit zou dan uitwisseling van stagiaires met zich kunnen brengen.
H.BVD zegt dat de heer
tijdens zijn bezoek aan Moskou enice
tijd terug de Sowjet autoriteiten crop gewezen heeft dat Nederland £??
coneulaire overeenkomsten neer aangaat. Hij meent dat wij een negntit-r
advies betreffende de vestiging van een consulaat in Rotterdam moetea
uitbrengen waarbij dan nog een opmerking zou kunnen worden geinaakt ovt
de stagiaire-uitwisseling die een technologie-overeenkcmst met zich S
kunnen brengen.

2.

Mutaties B.f.V.
H.B vestigt de aandacht op een artikel in de rubriek "Panorama" van
"Der Spiegel" van 9-3-1970 betreffende mutaties bij de Duitse dienst*.:-.,
volgens hetwelk Dr. Nollau hoofd zou worden van het B.f.Ve, iiraoj'dzin
plv. hoofd. Dr. Maier, hoofd van de contra-spionage-afdeling van het
B.f.V., zou naar de B.N.D. overgaan.

3»

De spionagezaak Irene Schultz
Verder vestigt H.B de aandacht op een artikel in "Der Spiegel" van
9-3-1970 betreffende de spionagezaak Irene Schultz, Liane Lindner en
Dr. ^einrich Mfiedemann. Volgens dit verhaal zou raen op het spoor van l'.-z
spionage zijn gekomen door het feit dat een geheim stuk betreffende cie
ontwerp-overeenkomst tussen de Bondsrepubliek, Groot Brittannie en
Nederland over het ultracentrifuge-project niet tijdig bij de adininistratie werd terugbezorgd. Men beging dus de fout dit te lang in hanuea
te houden. H.BVD vraagt zich af. of deze constatering eon uitvloeisel
kan zijn van het besluit aan Duitse zijde ora tot invoering van een
security- en registratiesysteera t.a.v. stukken omtrent het ultracentrifuge-project over te gaan. Dit besluit werd genomen in een besprekinc
ffledio vorig jaar waaraan DBD deelnam. H.BVD meent dat het van waarde :.s
t.z.t. van
te vernemen wat tot ontdekking van deae spionageaffaire heeft geleid en of de door hem gemaakte veronderstslling juirv
is.

4.

Vrijheidsschool Amsterdam
H.B vestigt de aandacht op de activiteiten van de z.g. Vrijheicisschocl
Amsterdam (Herengracht 88), die bestaat uit voormalige deelnsrsers cit?n.
de Alternatieve Paedagogische Anadftraie in Beverwijk., De^e groep ouderhoudt o.a. contacten met het Nederlandse Black Panter-comit6 en :aet
Cine-club. De groep wil op gewelddadige wijze optreden tegeri Amerikaci.r.£c
vestigingen en is mogelijk betrokken bij inbraak in het Araerikaanae
consulaat en in het Nederlands Amerikaans instituut in Amsterdam.

- 2-
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5»

BVD-taak t.a.v. extremistiBche stromingen
N.a.v. het vermelde in het verslag van de Kamercommissie, pag. 3 rechter
kolom, of nadere normen t.a.v. de BVD-taak m.b.t, extremistische stromingen in de strafwetgeving zouden kunnen worden verankerd, vraagt H.D
wat het standpunt hieromtrent is0 H.BVD zegt dat de Minister op een
vraag terzake van Drs. Den Uyl in de vergadering van de Kanercomoissie
van 25-2-1970 .niet is ingegaan. Naar zijn raening omdat de Minister wil
afwachten waartoe de bezinning van de Commissie over dit punt leidt,
HK wijst crop dat het standpunt van de Minister in feite in een voorgaande passage is vastgelegd. Verder wordt verwezen naar het verslag
van deze bijeenkomst en een notitie die HK n.a.v, de door H.D aangehaalde passage opstelde.

6.

Behandeling verslag Kamercommissie
HK vestigt er de aandacht op dat in de vergadering van de Karaer van
3-3-1970 (Handelingen 2556) in principe besloten is dat dit verslag
direct in een plenaire vergadering van de Kamer zal worden besproken.
Een voor 24 maart vastgestelde vergadering van de Yaste Commissie voor
Binnenlandse Zaken, waarin naar onze verwachting het BVD-stuk van hsz
verslag zou worden besproken, gaat niet door. Bedoelde Vaste Comrnissis
heeft voorlopig geen behoefte aan een openbare vergadering. Het is
duidelijk dat het verzoek van de heer Franssen om het verslag van de
Kamercommissie direct plenair te behaiideien, is ingegeven door de behoefte om te discussieren over par. k in het verslag, handelend over da
BVD. (De datura van behandeling is door het presidium nog niet vastgesteld. Deze kan na 29-^-1970 liggen, omdat de agenda van de Karner tou
die datum vol is.)

7.

8.

Contact van militairen met Polen
Van de heer
van Buitenlandse Zaken vernam H.g het e.e.a. over
mogelijk verdachte contacten van Nederlandse militairen met Poolse instantieso Hij zal trachten nadere gegevens hieromtrent te verkrijgfn0
H.BVD beveelt H.feaan deze zaak, die ons nog niet door de MID werd gemeld, dan op een open wijze met deze dienst te bespreken. Het kan alc
zijn dat de MID van mening is dat deze zaken nog in een security- en
aanleg-stadiura verkeren, omdat nog geen duidelijke verdenkingert van
spionage naar voren zijn gekomen0

9.

Behandeling begroting Eorste Kamer
HK was hierbij gisteren aanwezig. Het enige punt voor ons van belang vas
een vraag van de heer Laukhorst (PSP) wat raoet worden verstaan onder :i«t
na gerezen twijfel kenbaar maken aan de belanghebbende van de aard
van de gerezen verdenkingen zoals vermeld in art. 7 van de Beschikkin.;.:
Antecedentenonderzoekeno HK heeft de Minister t.a.v. het te geven antwoord van advies gediendo
- 3-
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10, Gesprek met de heer

- "De Telegraaf"

N,a.v. de spionage-affaire Irene Schultz was bij de heer
van
"De Telegraaf" de vraag opgekomen hoe net met het veiligheidsonderaoek
in Nederland staato HK verschafte hem daarover aan de hand van de
Beschikking Antecedentenonderzoeken enige informatie. De heer
zal een artikel schrijven van enigszins beschouwende aard dat mogelijk
in de zaterdag-bijlage van "De Telegraaf" zal worden opgenomen. De
afspraak werd gemaakt dat hij het artikel v66r publicatie aan one zal
voorleggeno

11 maart

1970.

AURORA
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OCHTENDBESPREKING van vri.1d.af; 13 maart

/fyl
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I. H>'*'y/

•

1970.

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

1.
HC vertelt het een en ander over het gesprek dat hij gisteren had
met de heren
en
,van
.
2.

B.V.D. en parlementariers.
Naar aanleiding hiervan ontspint zich een discussie over de relatie van de BVD tot parlementsleden, in het bijzonder in verband
met contacten die deze kunnen hebben met vertegenwoordigers van de
communistische landen of bezoeken die zij aan deze landen bren??en.
H.BVD raaakt er gewag van dat wij ons wat dat aangaat in een wat
gunetiger positie bevinden als enige jafren terug. In oen bespreking met de minister op 17 februari heeft H.BVD medegedeeld dat de
BVD aandacht achenkt aan opvallende contacten van parlemer.tsleden
met vertegenwoordigers van comraunistische landen, in het bijzonder
als wij weten dat dit inlichtingenofficieren zijn.
Drs. Schmelzer vroeg H.BVD in de bijeenkomst met de Kamercoromir.sie
op 25 februari, of deze hem nog enige raadgevingen kon doen ten
aanzien van een reis die hij in augustus a.s. naar Roemenie sjaat
maken. H.BVD heeft het voornemen daarover nog een perf>oonlijk f,esprek met Drs. Schmelzer te hebben.
HB meldt dat binnenkort een D.'66 delegatie naar de BD!? zal gaan.
H.BVD wil bezien daarover contact met Mr. Van Hierlo op te nemeu.

3. Bomaanslaf-en,
HB acht het niet onmogelijk - dit naar aanleiding van een krantenbericht over bomaanslagen in New York ten aanzien van o.a. de IBM
en Kobil Oil - dat soortgelijke verschijnselen sich in Nederland
zullen gaan voordoen. Het enige voorzichtigheid legt hij verband
tussen de activiteiten van de advocaat
in West Berlij
en het. bezoek van een aantal SJ'ers aan deze stad.
'f.

Bezetting kazerne.
De bezoekers van de zgn, sabotage-academic te Amsterdam bliikeu
tot daden over te gaan. Gisteren vond in Amersfoort een tijdelijke
bezetting van de Juliana van Stolberglcazerne plaats door "witte
BVD'ers" en deelneraers aan de sabotage-cursus. Een on ander cnder
leiding van
.

5.

Geheime fondsen.
De gebruikelijke bespreking hierover met de afdelingahoofden zal
naar aatvlciding van de begrotiag 1970 dinsdag 17 maart te 16.00 uu
plaatsvinden.

_ 2 -
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6.

Overlijden heer
H.BVD deelt mede dat de oud-BVD-medewerker de heer
, die
de laatste jaren bij de BID werkzaam was op 12 maart is overleden,

7.

F.A.O.-congres,
H.BVD ontving telefonisch mededeling van de Directeur-Generaal
Voedselvoorziening, de heer
, dat van 16 tot 30 juni 1970 in
het Congresgebouw in Den Haag onder auspicien van de F.A.O. een
Wereld-Voedselcongres zal plaatsvinden. Tot de officiele deelnemers behoort een categorie van 300 tot 5OO jongeren. Voorafgaana
daaraan wordt door jongeren-groeperingen (waarschijnlijk aantal
deelnemers 1000 a 1500) in Rotterdam een soort voor-congres gehouden. Jongerengroeperingen vinden naraelijk dat de voedselproblemen
op krachtige wijze raoet worden aangepakt. De heer
vreest
voor ordeverotoringen op het Haagse Congree, dat door de Koningin
zal worden geopend en waarbij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Oe Thant aanwezig zal zijn.
De afspraak is gemaakt dat de heer
contact op zal neraan
met de heer
van het Directoraat Generaal Voedselvooxxziening, om de officiele informatie over het Congres te verkrijgen.
Mochten wij informatie hebben dan zal deze aan de heer
per.soonlijk moeten worden doorgegeven.

13 maart 1970.

AURORA

OCHTEND3ESPREKING op woensdag 18 maart 19?0»
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.D _ H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig :

1.

Atpmal-inspectie
H.D heeft gisteren drie Nato-functionarissen ontvangen die naar Nederland waren
gekomen om een Atomal-inspectie uit te voeren.

2.

Security Bureau EG
H.E kreeg gisteren bezoek van een medewerker van het Security Bureau van de
EG, de heer
, die het verzoek deed of het mogelijk zou zijn t.z.t. bij de
BVD wat kennis op te doen oratrent het volgwerk. H.BVD zal zich hierover met
Hoofd
verstaan.

3.

Sowjet-belanestelling voor de BVD
H.E maakt melding van belangstelling van een medewerker van de Sowjet-ambasse.de
voor de gebouwen van EO en van E XIII. Hij zal hierover een notitie aan
PH.BVD voorleggen.

4.

Bezoek aan Groningen
H.BVD had raaandag 16 maart jl. een gesprek met de CdK Groningen, Mr.Toxopeus,
o.m. over de situatie in Oost-Groningen. Hij zegde de voorzitter en de eecretaris van de VV/0-afdeling Groningen toe tijdens een lunch-bijeenkomst op
13 mei a.s. in besloten kring iets over de BVD te vertellen.

18-3-1970..

AURORA
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OCHTENDBESPREKING

van vrijaag 20 maart

1970.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - P.HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig :

1.

Bezoek aan Groningen (zie Aurora van 18.3*70)
Naar aanleiding van het vermelde onder punt k van de Aurora van 18 maart
1970, brengt HB dc persoon van dr.
ter sprake. Hij wijst crop dat
door diens toedoen het V.W.O. enige jaren terug weer heeft besloten tet
de World Federation of Scientific Workers toe te treden.

2. Bezoek van

.

H.BVD had eergisteren een gesprek met de nieuw-benoerade Hoofdcommisesria
Den Haag
, waarin deze getuigde van zijn positieve instelliruten aanzien van het inlichtingen- en veiligheidswerk. Aanwezig waren t&~
vens PH.BVD en KCP.
Gesproken werd over de vraag wat zou kunnen worden gedaan ter verhoging
van het niveau van de I.D.. De H.C. heeft er behoefte aan enige ambtene.ren van zijn korps wat inzicht te geven omtrent sabotage en expl
KCP K&I het nodige doen om hiervoor een cursus van bescheiden omvang
organ!seren waaraan ook raedewerkers van de dienst zullen deelnfiraen.

3.

Voorzitter Special Committee.
H.BVD had gisteren een gesprek met de voorzitter van het Special
de heer
. Hij zal ook de op k april te houden
lijke zitting van Special Committee en Security Committee over het rar-p
van het Select Committee on the security of Nato, voorzitten. Van rje«Hc>ten werd gewisseld over dit rapport dat ie uitgebracht naar aanleiding ,
de Roussilhe-zaak. H.BVD en de heer
waren het erover eeny;
dat ernstige bezwaren tegen dit rapport kunnen wordon ingebracht, vcornM
melijk ten aanzien van de constateringen die erin worden gedatm oratrsnt
de Personel Security.

20 maart

1970.

AURORA

OCHTENDBESPRBKING op maandag 25 maart 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.KEB - TDA - HK
Afwezig s —«

1.
H.C bracht vrijdag 20 maart jl. een bezoek aan
en vertelt daarover
het e.e.a.. Bij Dr.
bracht hij de zaak Irene Schultz ter sprake,
waarbij hij niet veel wijzer werd o'mtrent de vraag hoe
op het spoor
van deze affaire is gekomen.
2.

VerKadering Benelux-hoofden
Vrijdag jl. vond bij ons de periodieke bijeenkomst van de hoofden van de
Benelux-diensten plaats. Een gedeelte van de bespreking werd bijgewoond door
het Hoofd van het Beveiligingsbureau van de EG, de heer
. Het statuut
van diens Bureau is nu vastgesteld door de Europese Comraissie.
Gesproken werd over de vraag van de verhouding van het Bureau tot de diensten
in gevallen waarin verdenkingen van activiteiten van inlichtingendiensten
binnen de E.G. rijzen. Het gesprek hierover wordt in de volgende bijeenkomst
voortgezet, Een werkgroep, bestaande uit de heron
,
en
,
zal deze kwestie in samenhang met het probleem van de immuniteiten onderwijl
in studie nemen.
Overeengekomen werd dat het personeel van het E.G.-beveiligingsbureau om de
vijf jaar aan een veiligheidsonderzoek zal worden onderworpen, waarna bij
gunstig resultaat een clearance door de betrokken veiligheidsdienst zal
worden afgegeven,

3.

Visa Roemenie
H.BVD vernam van KJA dat mede tengevolge van het verzet van onze zijde,
niet zal worden overgegaan tot afschaffing van de visumregeling met Roemenie.
Minister Luns heeft dit de Roemeense autoriteiten medegedeeld.

k.

Temporary travel document
Aangezien op voorstel van Denemarken in de Nato besloten is totafschaffing
van dit document, vraagt H.BVD aan H.C en H.B te overleggen welke de gevolgen hiervan voor ons werk zullen zijn.

2*f maart 1970.
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OCHTENDBESPREKING op woansdag 25 maart 1970

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

1.
Op 13 april a.a. brengt Hoofd

, Sir

, vergezold van do

heer
, een bezoek aan de Dienst.
H.BVn zal hem van 15.00 tot 1?.OO uur ontvangen. PH.BVD, H.B en H.C zullsa
aau het gesprek deelneraen.
2.

Hutaties
De heer
oej. A.

25-3-1970.

>
wordt medio September 1970 afgelost door de hecr
begin augustus door mej.
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