AURORA

OCHTENDBESPMKING op woensdag 1 april 1970
Aanwezig: H.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : PH.BVD
1. Mutaties
H.BVD cleelt roede dat per 1-6-'70 tot PH.E is benoemd de heer Mr«
, die als CFO wordt opgevolgd door de heor
vt-,i
de afdeling B.
H.BVD begroet de heer
in zijn nieuwe funotie per heden als
H.D. Deze deelt mede dat de heer
thans ale FK.J; optreedt.
de heer
neemt diens functie van DBI over. H.BVD nieuoreert hot feit dat de heer B. Vreede de AUHORA-kring x.v.ra, het neorleggen van zijn functie als H.D heeft verlaten. Hij deelt mede dat d--/,«
nog een half jaar na de datum waarop hij met fol.o. zou gaan (l-l1-''/C)
zal aanblijven i.v.m. de taak inzake de geschiedschrijving ivolke hem
saraen met de heer
is toebedeeld. Dese geachiedschrxj-'i"^
zal voornamelijk betrekking hebben op de oorlogsperiode en de tijd
onmiddellijk daarna toen de voorwaarden geschapen werden voor de oprichting van de BVD.
2*

Algemeen Dagblad
HK had gisteren contact met de heer
van het Algemeen Dagblad,
die zich tot hem wendde i.v»m, de arrestatie van
en
diens veroordeling in Israel.

3.

Zaak-Savitsj
Er wordt even gesproken over de arrestatie van Boris Savitej in Bel^irn.a.v. de persberichten van hedenraorgen. H.BVD deelt rrede dat tijdens
de jongste vergadering van de hoofden van de Beneluxdiensten door Hoofri
oratrent dit geval enige informaties werden verstrekto
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OCHTBHDBESPRJSKING op vrijdag 3 april 1970*
Aanweaig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : —

1»

Hongaarse ambassade
H.BVD ontving gisteren mededeling van de heer
van Buitenlandse
Zaken dat de Hongaarse ambassadeur Buitenlandse Zaken heeft ter kennis
gebracht dat de tweede ambassadesecretaris
een ongeluk met
een jachtgeweer is overkomen, tengevolge waarvan hij was overleden.
Onder auspicien van de P.O. is een onderzoek ingesteld, hetgeen leidde
tot de conclusie dat betrokkene zelfmoord heeft gepleegd. H.C overhandigt H.BVD oen notitie met enige bijzonderheden omtrent de overledene.
H.BVD zal de heer
mededelen dat onzerzijds geen aanleiding wordt
gezien om terzake van dit overlijden om nadere activiteiten. te verzoeken.

2.

Cubaanse deaerteurs
H.C en H.B maken melding van het feit dat gisteren vanaf een Oostduits
schip, onderweg van Rostock naar Cuba, in Rotterdam een zestal Cubanen
van dit schip is weggelopen. BFA heeft nadere gegevens bekomen omtrent
eSn van deze Cubanen, die op het secretariaat van de IUS alo vertaler
is werkzaam geweest. De I.D.-Rotterdam schenkt ook aandacht aan deze
zaak. Betrokkenen zal de gelegenheid worden gegeven naar Spanje te
reizen.

3»

Amerikaanse Senaatscommissie
H.B deelt raede dat de Lt0 Kol. b.d.
, die enige tijd terug uitlatingen aan de Pera heeft gedaan omtrent de situatie in Groritonland,
dezer dagen zal verschijnen voor het Eastern Committee van de Amerikaanse Senaat (vroeger het Committee for un-American activities) ora
door deze te worden gehoord, iVaarschijnlijk zal dit wederom tot
publiciteit aanleiding geven.

k.
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6.
Als liaison met de Europese veiligheidediensten is i.p.v. de heer
aangewezen de heer
. Deze y.a.1 op 8 en 9 juni
een bezoek aan de Dienst brengen, waarvoor H.KEB een programma aal opstellen.

H.BVD maakt melding van de ontvangst van de brief van de heer
betreffende de situatie op de Antillen, o.m. de kritieke
toestand die z.i. zich op Sint Maarten aan het ontwikkelen is*
8.

Wintex
In de CVIN-bijeenkomst gisteren word aangekondigd dat een oefening
Wintex '71 zal worden gehouden. Aan ons is raedewerking verzocht in het
kader van de voorbereiding t.b.v. een inlichtingen-werkgroep en een
werkgroep veiligheidsincidenten.
PH.D/KOV zal deze medewerking verlenen en raogelijk in een later stadium
een beroep doen op SUP.

3-^-1970,
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OCHTENDBSSPREKING van maandag 6 april 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - HC - HD - HE - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : —-

1.

Dankvyoord H.BVD.

.

H.BVD zegt dank aan alien die bij gelegenheid van het huv/cO.ijk
van zijn dochter
met de heer
blijk gaven

van hun belangstelling door hun felicitaties of door betoonrtc
attenties.
2, Bezoek aan Buitenlandse Zaken0
H.BVD en PH,BVD hadden vrijdag 3 april 19?0 des iniddags een 'jft~
sprek met de Secretaris-Qeneraal van BuitenlandBf* Zaken m.r.
en de Directeur-Generaal Politieke Zaken rar.
over de

activiteiten van een tweetal medewerkers van de Rusuische Aisbs.fi
sade.
Een en ander werd vastgelegd in een notitie bestemd voor d«^
Minister van Buitenlandse Zaken, welke eveneens word
aan de Minister-President en aan de Minister van
zaken, van Justitie en van Defensie.
Bij gelegenheid van het gesprek met de Secretaris-Genertuil V«.M
Buitenlandse Zaken is gebleken dat onze in for me le rapport3;;<
door raiddel van het laten lezen van notifies, bijnonder op j;rl.
wordt gesteld.

7 april

1970.
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OCHTSNDBBSPRSKING op woensdag 8 april 1970
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : H.BVD

1»

Tweede Kamer
HK deelt mede dat de Tweede Karaer volgende week dinsdag 1*f april of een
van de volgende dagen het verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal bespreken.
Wij zullen nader bezien of de Minister in verband daarmede nog enige
informatie most worden verschaft.

2.

Zuid-Afrika
H.BVD, H.KEB en HK hadden maandag jl. een gesprek met het lid van het
Zuidafrikaans Hooggerechtshof,
, voorzitter en enig lid
van een commissie van onderzoek naar aangelegenheden betreffende de
veiligheid van de Staat. Deze was vergezeld van een assistent, de heer
en van de heer
, vertegenwoordiger van
in Parijs.
H.BVD gaf een uiteanzetting omtrent de organisatie van het inlichtingenen veiligheidswezen in Nederland. De bezoekers zoeken o.m. een antwoord
op de vraag of het wenselijk is in het staatsdepartement: "Het Bureau
voor staatsveiligheid", taken die door ons bij de BVD en de BID worden
verricht, te doen samengaan. Voorts vroegen zij uitvoerige inforrcatiea
omtrent de beweegredenen die ertoe hebben geleid de BVD geen executieve bevoegdheden toe te kennen.
Na het bezook dat zi.j reeds brachten aan Portugal en aan Erigeland
reizen aij door naar Munchen om vervolgens via Keulen en Parijs naar
hun land terug te keren,

3.

PANORAMA
HK herinnert eraan dat het PANORAMA over de periode 1-10-1969 1-^-1970 nioet worden gereed gemaakt.

**•

Stukken-vernie tiging^
Op verzoek van de BVA vestigt HK er de aandacht op dat het aanbeveling
verdient in de afdelingen alleen de hoogst noodzakelijke stukken te
bewaren. De afdelingshoofden zullen van de voorjaarsschoonmaak gebruik
maken om het stukkenbestard van hun afdeling onder de loupe te nemen*

5.

Conferentie jonge ambtenaren
PH.BVD meent dat het nuttig is dat een jongere hoofdambtenaar deelneemt
aan de conferentie die onder auspicien van C.R.M. van 1 1 - 1 5 mei in
het conferentie-oord Oud Poelgeest te Oegstgeest wordt gehouden.
H.C ziet geen kans iemand van zijn afdeling aan te wijzen. H.B zal dit
nog bekijken.

6.

Huis overzijde
PH.BVD deelt nede dat het in de bedoeling ligt een gedeelte van de
E IX-sectie te huisvesten in een huis aan de overzijde van ons gebouw,
hetgeen ons tijdelijk ter beschikking komt. H.E zal in overleg met
H.FID de nodige voorzieningen treffen.

8 april 1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.ldaK 10 april 1970>
Aanwezig: PH.BVD - H,B - H.C - PH.D - H.E - H.TD - H.KEB - HK
Afwezig : H.BVD

1.

Contact met MID
H.B deelt mede dat de heren
,
en
van de MID
volgende week woensdag 15 april een gesprek met de afdeling B zullen
hebben over de activiteiten van de "witte BVD", met name over de protestdienst en sabotagedaden waartoe deze organioatie inspireert.

2,

Gesprekken met diplomaten
H.E vertelt het e.e.a. over gesprekken die hij had met een medewerker
van de ambassade in Moskou en met een ambtenaar van de ambassade in
Helsinki.

3«

Beveiliging Treves-zaal
H.TD had saraen met de heer
een gesprek met de heer
Algemene Zaken over de beveiliging van de Treves-zaal,

10 april
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OCHT£NDBESPR1SKING op maandaft 13 april

1970

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

-

1.

2.
De MID heeft bij monde van Majoor
van G2A. aan H.BVD kenbaar gemaakt
een rechtstreekse relatie met
te gaan onderhouden. H.BVD, die
het wel hoffelijker had gevonden als men vooraf hierovor met ons had everlegd, heeft hiortegen uiteraard geen bezwaar gemaakt.
Kato Special and Security Committee
H.BVD en H.D woonden van 7 t/m 10 april de gecombineerde zitting van het
Special en het Security Committee bij, alwaar een rapport van een
onderzoek-commissie betreffende de security van de Nato werd besproken.
De vergadering stelde een nieuw stuk met aanbevelingen t.a.y. de security
in de Nato op, dat H.BVD redelijk acht. Over een jaar zal worden nage:
of aan deze aanbevelingen gevolg is gegeven.
De volgende bijeenkomst van het Special Committee zal zijn van
28 t/m 30 april.
Agenda
Na deze vergadering van het Special Committee wacht ons bezoek van de
heer
van
en mogelijk van de
vaa

13-^-1970.
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OCHTENDBESPRSKINQ op woensdag 15 april

1970

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

1.

2*

Gesprek met Minister en Minister-President
H.BVD vertelt net e.e.a. over het gesprek met de Minister in aanwezigheid van
Dr.
op maandag 1} april jl. en de daarop volgende' bespreking bij de
Minister-President, waarbij aanwezig waren Minister Beernink, Minister
Den Toom, Dr.
, Admiraal
, H.BVD en HK. Onderwerp was de behandeling
van het verslag van de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in de Kamer, voornamelijk t.a.v. het gedeelte handelende over de BID.
De Min.Pres. maakte kenbaar geen bezwaar te zullen maken tegen de in het rapport ontwikkelde gedachte van de installing van een speciale raad uit de
Ministerraad en tegen een toekenning van grotere bevoegdheden aan hem en de
coordinator terzake van de buitenlandse inforraatie. Wanneer uit de Karuer de
wens naar voren zou komen om t.a.v. de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
tot een wettelijke regeling te komen, aiet de Min.Pres. geen zwaarwegende
argumenten om zich daartegen te verzetten. De uiteindelijk in te nemen positie
wordt afhankelijk gesteld van de uitkomst van het debat in de Kamer, dat waarschijnlijk a.s. donderdag zal plaatsvinden.
Van de gelegenheid van het gesprek van de drie Ministers maakte H.BVD gebruik
om de kwestie van het uit de taakopdracht van de Coramissie
wegnemen van de
opstelling van een lijst van extremistische organisaties aan de orde te stellen. De Min.Pres. was het eens met de overweging dat dit op politieke gronden
beter niet kan geschieden. Minister Den Toom zal dit in zijn departement bespreken.
Bij het verlaten van de kamer-van de Min.Pres. bracht Minister Beeruink het
BVD-rapport inzake de twee medewerkers van de Russische ambassade nog even ter
sprake. Hij wees crop dat het gewenst is terzake tot de door ons gesuggereerde
maatregel over te gaan. De Min.Pres. stemde hiermede in*

_.

3.

De Volkskrant
De heer
van De Volkskrant wendde zich gisteren telefonisch tot HK i.v.m.
een voorbericht dat hij over de kwestie van de BID n.a.v. het verslag van de
Kamercommissie en de behandeling in de Kamer wilde plaatsen. Hij vroe,j o.a. of
de BID werd opgeheven. HK heeft zich in nevelen gehuld en heeft met hem het
verslag even doorgenomen. be Volkskrant publiceeerde hedenraorgen inderds^ad een
bericht over e.e.a..

k.

Hoog Soeren
H.BVD was gisteren aanwezig bij het laatste gedeelte van de bijeenkocut met de
Hoofdinspecteurs van Politie en het begin van die met de Districbscommandantsci
der Rijkspolitie, waarbij ook de Generaal
aanwewit1; was. 3ei:le bi.joenkonsten gaven een levendig debat te zien, hetwelk H.BVD va.n een goed niveuu
acht.
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5. Art. 98
Mr.
decide HK gisteren mede, dat hij onze stukken betreffende art. 9.8,
voorzien van het commentaar en een concept-brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken, op de tafel van de S.G. Mr.
heeft gelegd. In deze brief
wordt tot uitdrukking gebracht dat Justitie weinig raogelijkheden ziet tot een
verbetering van de spionage wetgeving. Het feit dat Justitie in beweging kon
worden gebracht is te danken aan een passage over art. 98 in het -verslag van
de Kamercommissie.
6. Mr. Einthoven
Mr.Einthoven heeft H.BVD bericht aanwezig te zullen zijn op de bijeenkomst van
oud-medewerkers op 29 mei, waartoe hij was uitgenodigd.

l6-lf-19?0.

OCHTflHDBESfflSKIHG op maandag 20 april

1970

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

Samengevoegd met enige punten van Aurora dd» 1? april

1.

1970

BVD-rapport over Russische anbassade
Van de S.G. BuZa, Mr.
, vernam H.BVD dat Minister Luns terzake nog geen
beslissing heeft genomen. Het kwam Mr..
voor dat de aangelegenheid beter
niet in de volledige Kinisterraad kon worden besproken. Hij gaf er de voorkour
aan dit te doen in de kring van de Ministers die het rapport toegesonden kregen
Minister Beernink decide H.BVD 17 april raede, dat hij de kwestio heeft opgenomen met de Staatssecretaris van BuZa, de heer De Koster, en dat hij bij dece op
een spoedige beslissing van BuZa heeft aangedrongen. Naar verwachting is
Minister Luns eind deze week weer terug.

2.
Op 13, "Lk en 15 juli a.s. zal het nieuwe Hoofd van
een
bezook aan Nederland brengen. Op l*t juli aan de Dienst. Gezien de vacantieperiode is dese datum niet bijzonder gunstig. H.BVD zal dan zelf wel aanwezig
zijn, enige afdelingshoofden niet. Voor een dergelijk orienterend bezoek wordt
dit echter niet van overwegend bezwaar geacht.
Hoog Soeren
PH.BVD en H.D zijn van mening dat de bijeenkomst van de raedewerkere van de
afdeling D zeer geslaagd kan worden genoemd. Het korat er nu op aan aan het tjj dene
de bijeenkomst besprokene uitvoering te geven.
BID.

<

H.BVD en HK hebben zich vrijdag gebogen over een concept algemeen gedeelte antwoord, te geven door de Minister-President n.a.v. de in de Kamer te verwachten
opmerkingen betreffende de opheffing van de BID. De Minister-President die
vasthoudt aan zijn beslissing, dat het restant BID onder de Minister van
Defensie meet komen, had over e.e.a. nog een gesprek met de leden van de Kamercomraissie. Over het ons toegezonden stuk vond een gesprek met admiraal
plaats. Aan onze Minister ic vsrzocht de Minister-President te vragen enige
wijzigingen in zijn antwoord aan te brengen. Deze hebben de bedoeling om tot
uitdrukking te brengen dat het college uit de Ministerraad, voorgesteld door
de Kamercommissie en waarmede de Minister-Prasident insterat, sich uitsluitend
zal bezighouden met de buitenlandse inforrnatie.
Voorkomen dient naar het inzicht vs.n H.EVD te worden dat dit college het
totale beleid van de inlichtingen- en veiligheidort.iensten zal gaem bepaien en
dat de coordinator tot een soort super baas van deze dicncten ?.ou uitgrosicn,
Karaerdebat
Het debat in de Kamer over de bespreking van het verslag van tie Coramissie voor
de Inlichtingen- en Vciligheidsciiensten is nu definitief bepaald op uin^dap
21 april. Minister Eeernink had hierover contact met cie heren Frans&en en
VViebenga. Naar aanleiding daarvan voerde H.BVD een telefoongefcpr'n'r', met ds
beor Franssen, waarin deae toclichting gaf t.a.v. de punten die hij in hst.

— 2 —

Kamerdebat naar voren wil brengen. De Minister zal hierover onzerzijds worden
voorgelicht. De verwachting bestaat dat de heer V/iebenga zal teruggrijpen op
de uitlating van Minister Beernink van 25-3-1970 betreffende het niet benoer.ien
tot burgemeester van CPN-leden. Voorts clat hij i.v.m. zijn wederom in bespreking komende motie inzake het lidraaatschap van een politieke partij als verhinderende factor bij benoemingen ook ter sprake zal brengen de mededelins van
Minister Beernink bij de begrotingsbehandeling op 17-12-1969, dat communintsn
enz. niet zullen worden toegelaten tot vertrouwensfuncties. H.B zegt toe voor
de beantv/oording van eventuele vragen van de heer Wiebenga enig raatei-iaal aan
HK ter beschikking te zullen stellen.
6.

Perscontacten
N.a.v. een Reuter-bericht over de arrestatie van Pieterwas, zocht de heer
van De Volkskrant op woensdag 15 april contact met HK. Aan de hand van
de officiele persmededeling van de Bundes Generalstaatsanwalt die HK van
had gekregen, werd de heer
enige summiere aanvullende inforaatie
verstrekt. Hetzelfde geschiedde t.a.v. enige andere bladen (VrijeVolk ~ de heer
.; Haagsche Courant - de heer
; De Telegraaf raej.
en de
heer .
; Algemeen Dagblad-- de heer Van
; Algeraeen Handelsblad - de heer
), die n.a.v. het Volkskrant-artikel van 16 april opbelden.
Met Drs.
van de Afdeling Voorlichting werd een afspraak gemaakt omtrent
wat n.a.v. dit artikel kon worden weggegeven.

21 april 1970.
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OCHTBNDBISSPHEKINd op woensdag 22 april 1970*
Aanwezig: PH.BVD - HB - P.HC - HE - HD - HE - H.K3B - H.TD - HK
Afwezig : H.BVD

1.

Vergadering Tweede Kamer op 21 april 1970*
HK vertelt het een en ander over de gisteren gehouden vergadoi-irr.
van de Kamer waarin het verslag van de Commissie voor do l&Iichtingen- en Veiligheidsdiensten besproken werd. De Minister-Provident is meegegaan met het voorstel van de Commissie over to frncr.
tot insteliing van een kleine raad uit de Ministerraad terzukc; vav
de buitenlandse informatie en met de gedachte dat de coordinal-or
meer bevoegdheden op dit punt zullen worden toebedeeld. Hij It :»*:?•;
vastgehouden aan d& opheffing van de B.I.D. en do onderbreriijin^
van het gereorganiseerde geheel onder de Minister van Defonsif.
Hij heeft voorts toegeaegd dat het K.B. nadat dit is aangepant ;>!:.
de nieuwe situatie, zal worderi gepublicccrd. Wat de B.V.D. aaii/1.^-:-kwam een varieteit van zaken aan de ords o,rn. de li.lst van vertr.i
wensfuncties, art. 9?b, gastarbeiders, gebruikuaking door da •JJ.M.'
van jongeren, contact Politic - B.V.D. en de verantvjoordelijkhoid
van de burgeraeester. De heer Franssen bi-acht de vraag naar vci-cn
of de B.V.D. lijsten opstelt voor aanhouding in geval van buv;':"«
gewone orostandigheden. De Minister heeft hierop geartv/ocrd ruc'U >c:r
aanhalen van de artt. 2*t Wet B.B.B.G. en 57 Oorlo;?swet. Vesf?«-.r
heeft hij met een beroep op het belang van de ataat ^eas^d gern
mededelingen te kunnen doen of in verband daarmed© voorb(-rc.id:; _:,^omaatregelen worden getroffen. Voor het cveriy*: ac^c worden vyrv-c
zen naar de Handelingen van de Kamer.

23 april 1970.
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OCHTENDBSSPREKING op vrijdag 2\\l 1970*
Aanwezig: H.BVD ~ PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H,KEB ~ HK
Afwezig :

1.

Dank voor bczoek
H.BVD ontving sen dankbrief van Sir
en de heer
n.a.v. een bezoek dat beiden kortgeleden aan dt Dic-nt;t

2»

Aan^ekondigde bezoeken
Volgende week, na de
bezoek van de heer
heer
In de tijd van 7-11
ECKP, de heer
de heer
. In
verzoeken zijn voor

"^-—
-•

3»

zitting van het Special Committee, is er op 1 ue
van
en mogelijk van do
van
.
juni kornt naar Nederland de Conurdssioner van c'is
en op 8 en 9 juai het Koofd van
,
verband daarraede zal H.KEB de heer
die week aangekondigde bezoek te verzetten,

Bezcek aan Paries
Met eon onderbreking vanwege de Kamervergadering op 21 «*) braohc
H.BVD doze week een bezoek aan Parijs, Hij had contact net de
-station, met de generaal
van
eu hij voej'd
gesprekken met de heer
van
en mot de heer
; vs..n
o.a. over het studentcn- en jeugdradicalisjae, ove.»r wettcIdjke regelingen betreffcnde vei'boden organi£:aties eii over So ror-livSpleging t.a.v. misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, cio in
Frankrijk veel gemakkelijker verloopt door de instelling van hot
Court de SuretS de 1'Etat,

H.C deelt mede dat na interventie van de zijde van Prof. Dr.
en de schaakmeester
Buitenlandee Zaken een visu;nverlenij.,g
heeft goedgekeurd t.a.v. de heer Popov (raedev/erker van hat instituut.
voor Marxisrae-Leninisme bij het C.C. van de C.P.S.U,). Geiioer.de IiJop-ic indertijd n.a.v. de Golub-affairo als medewerker van de Sowj^t
ambassade "persona non grata" verklaard.

- 2 -
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6»

Atoomkoppen Steenwijkerwgld

7»

H.B vestigt de aandacht op een publicatie in "Trouw" van hedenmorger
betreffende atoorakoppen in Steenwijkerwold. Hij brengt hiorbij in
herinnering de publicaties in de Pers enige tijd terug omtrent het
sociologische onderzoek o.l.v. Prof. Hutte, waarin ook over atoomkoppen werd gesprokon, H.BVD vraagt zich af of militaire instanties
c»q« de Justitie geen aanleiding aullen vinden oin te bezien of de
huidige publicatie een overtrading van art, 98 W.v»S. met zich brengt.
i
«
Alarmerende telefoontjes
H.D heeft van militaire zijde vernomen dat bij militaire onderdelen
in steeds sterkere mate alarrnerende telefoontjes binnenkomen, ook
betrekking hebbende op gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van
militairent: die op onv/aarheid berusten. Men is kennelijk pogingen
aan het doen om hierdoor onrust en onzekerheid in de krijgsmacht
teweeg te brengen.

2k april

1970.

OCHTJuNUBaSija.i:KIMG op

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.I) - H..E - H.KJj'B - II. TD - HK
Afwezig : -----

H.BVD vertelt hot e.i3.&. over het gesprek met de "i

" aftjaj.opo?)

v " i j A - \s to verwa

diepgaand. H.BVD maakte een korte notitie over Let gespryk vjaarii.1. ool? int.
vermeiu is otatrent de interne "
"-crganisatie.

CCiiTjJ^JIlSS JOKING op woensda^ 29 j^ri 1 _JL

Aanweaig: PH.BVD - BV - H.C - H.D - H.2 - H.TD - HK
Afweaig : H.BVD - H.KEB

1.

Cj?n.tacjt jnt> t Bui tenlan else Zaken
PH.BVD h e e f t hodenmiddag een gesprek met de heer
van Buir-;-nlaY;d3i
over cl;--. notct die w i j cmige tijd ten:g aau de Minister van Binnen3.nr.dc.7- r.&':t
legderi toraakc waarvan nu een besli^oing is genonsen.
Hi3 zal met do heer
do te volgen procedure besprt;k?n»

?..

.Cpmaiignie
HK dftfj.lt Kicde dat hot nodigo \verk noet \vorden verstct cm dp 1'eostveok 3ii do
laattite v/sck van »iei voor be bereiyiin. Hij doet eon berosj* op d-s ^.i'd.?^L:',ri;;yi
orn uedevverkerR die in dit varfaand diciiititen verlcnen, d-.arvoor Kovec.i &.\s i^
J.ijk is ds gelegenheid te biodtn .
heeft de int;r.cr;uain» van ii.BVL 1 .

29-4-1970.

AUH031A

OCHT.BNDBaSPREKING van vrijdag 1 mel 1970.
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - KB - HC - HD - HE - H.XEB - H.TD - UK
Afwezig : ——

1. Ongeregeldheden in Amsterdam.
Over deae ongeregeldheden woi'dt naar aanleiding van het televisie- on
persnieuws gcsproken. H.B. deelt mede dat de verwaehting bestaat cist
er op 4 en 5 raei ook nog het een en ander gebeurt. De desbetreffoncU-autoriteiten warden ingclicht..
2. Gesprek met Buitenlandae Zaken.
PH.BVD vertelt net een en ander over het gesprek dat hij woensdajj ;i.i!.
met de heer
had over de ncta die wij enige tijcl terug ow.de gedragingen van 2 medewerkers van de 3owjet Ambaasao.c a^n de MJ.A:'.:Jter van Buitenlandse Zaken en aan enige andere Ministex-s hebbeu gesuiiden.
Ten aanzien van de terz-ake genoaien besliesing word de procedurs v.\e<;-gelegd.
3. Bij eenkomst Spe cial Corflmi11ae..
H.BVD doet enige raedodelingen omtretit de op 28 en 29 april gehond;>ti
bijeenkorast van het Special Committee.
**• Bezoeken aan da Dienst.
Heden vindt het reeds eerder aangekondigde beioek van d3 hear
plaats. Dat van de heer
SAs.~t iiiet door,
Het besoek van de
iiaiscn de heer
is m» vast^c-.i:t.e3i.
op ^ en 5 juni a.s..

1 raei 1970.

Maandag k raei geen AURORA-verslag.

AUHOSA

OCHTENDBESPREKING van woensdag 6 mei

1970.

\: H.BVD - PH.BVD - BV - PH.C - PH.D - HE - H.KEB -H

Afwezig : H.TD

1.

2.

Ongeregeldheden in Amsterdam.
BV deelt mede dat de gisteren plaats gevonden hebbende actiss in
grote lijnen overeenkwaraen met de plannen die ons van tevoren bekend
waren. Hij doelt hierbij in het bijzonder op de kraakacties ten aan«
zien van huizen. Geconstateerd wordt dat de politie terzake geen gelijk beleid voert. In een aantal gemeenten, bv. Utrecht en Haarfleir•,
is volgens de persberichten in het geheel niet opgetreden, in Amsterdam slechts ten aanzien van een tweetal kraakacties.

Bij gelegenheid
heeft H.BVD een
wilde weten hoe
geregeld en wie
4,

van de jongste bijeenkomst van het Special Committee
notitie van T.D. aau de heer
overhandigct ?.!.«:••
in Nederland het opeporen van clandesticne zerders i;
daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

Special Committee.
E.BVD verzoekt H.KEB een notitie te maken ten aanzien van <le pan ton
van belang naar voren gekomen in de informele bijeenkonst van het
Special Committee vorige week.
«

5«

Stand van zaken spionagewetgeving en vervolging,
Een NATO-werkgroep zal zich. naar aanleiding van het besprokeue ir. do
bijeenkomet van het Special Committee met dit onderwerp gaan bezig
houden. H.BVD acht het niet gelukkig dat de werkgrcep die dit mort
doen niet is sarsengesteld uit personen die de spiona^epraktijk en d<daarmee saiaenhangende juridische problematiek kennen. Hij anht net
nuttig dat over de probleernstelling en de aanpak een notitia worrit
opgesteld, die dan ter bespreking in de i'/erkgroep aan het Kato
Security Office zal kunnen worden ge2sonden. HK sal KJJV varaoek^a
- onder de beschikbaarstelling van een nieuw Nato-ove.vaicht "Tht
protection of North Atlantic Treaty Organization secrets
criminal law" - een dergeli.jke notitie op te stellen.

6 mei 1970.

AUBORA

OCHTENDBESPRSKING

op vri.ldag 8 nei

1970.

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

1. Uitwijzing Netrebsky
Over de gang van zaken vindt een nagesprek plaats. PH.BVD zal met B<iroi?
contact opnemen i.v.m. het vertrek van betrokkene. One hebben
berichten bereikt dat dit pas zondagavond per trein vanuit Hoek van
Holland zou plaatsvindenc
Verder wordt gemeld dat de heer
van "Brandpunt" pogingcn aan~
wendt om Netrebsky in de uitzending van hedenavond te intervie&en,
H.BVD acht het een onmogelijke zaak dat een uitgewezen diplomaat aog
voor de t»v. komt. Verder is de afd. C gebleken dat ds free-lance
journalist
heeft te kennen gegeven Kamerleden te '.sullen bewagc?:
om vragen over de uitwijzing te stellen«
HK maakt melding van de contacten met de Pers over de zaak Netreba'cy,
Tot hem wendden zich het Algemeen Handelsblad (
),
De Volkskrant (
)t het A.N.P. (via via), De Gelderlarsder (
>«
Trouw (
), Brabant Pers (
), AVRO-radio.joaraftwl (
0
De Telegraaf C
), Algemeen Dagblad (
)t Hew York Tim33
(
als stringer), Associated Press en C.B,S, (Mevr.
;
en Het Parool (
).
Verder had HK over de opstelling t.a.v. de publiciteiteaiedxa contact
met Voorlichting Buitenlandse Zaken (Mr.
) en Voorlichtlng
Biiinenlandise Zaken (de heer
)t en met de Politie Ilaerl^mmermeer (C,v«P.
en H.I.P.
).
H.BVD meent dat ondanks de Hemelvaarfcsdag en de Feyenoord-overv.-iKniV),;,'
in de Europa Cup Final de zaak in de publiciteit goed is a.?4igckor:;cn»
Een aantal avondbladen publiceerde het communiqu§ van Buiteulan-iss /aker
soromige met een kleine toegift over het ongeval, nog op woensdctgavond
(Alg. Handelsbl., NRG, Rott. Nieuwsbl., Nieuws van de Dag, BiKjm.ui;c.f),
Het NOS-journaal bracht de zaak te 20.00 uur bijzonder slecht en me.Id6.0
dat zowel Netrebsky als Sharovatov in de S.U. waren. De Pere van be'U.'i.~
morgen (Telegraaf, A.D., Vclkskrant en Trouw) brengt de zaak in grotcrcopmaak.

2.
De
-vertegenwoordiger, de heer
, gaat per 'c-6 v/ep-»
Hij belegt een afscheidscocktail op 5 juni, H.BVD daaropvolgend op
zaterdag 1J-6*
3. BVD^feest
H.BVD heeft de
-vertegemvoordigers uitgenodigd voor c-en feectclijke bijeenkcrast die na de feestwjek op jnaandag 1 tiuni desavoads
- raogelijk in ons gebouw - zal pl&atsvinden.

8 mei 1970.

AU 30RA

OCHTENDBESPREKING op maandap; 11 nei

1970

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

Uitwi jzing Netrebski
H,C vertelt nog enige bijzonderheden omtrent het vertrek van Netrebski zondagavond met de trein uit Hoek van Holland.
De ambassadeur van de Sowjet-Unie heeft vrijdag jl. officieel bij Buiteulandse
Zaken geprotesteerd.
HK wijst op artikelen (op 9-5-1970) in De Telegraaf betreffende de juridische
probleraatiek van spionage en in het Algeraeen Dagblad betreffende Nowocti, in
aansluiting op de Netrebeki~zaa.k gepubliceerd.
HK maakt melding van een contact met de redactiechef van de Haagsche Coiuv.mt.
de heer
, op vri jdagavond, naar aanleiding van een artikel met ala V-op
"BVD ontevreden over uitwijzing Ruseische diplomat en". Hi j inuakho deze duideli.^
dat dit onjuist is, hetgeen de heer
aanleiding was toe te zeggcn dat, een
commentaar-artikel in dezelfde trant in de courant van zaterdag sou wordon v/ef;~
gehouden.
De eteller van het artikel, de journalist
, krijgt opdracht zich met
HK in verbinding te stellen.
N.f-...v. een artikel van. hedon in De Volkskrant van
cndev dieno
peeudoniem
, waarin deze stelt van de gevonden kaart nieta te galoven,
vraagt K.BVD aan HK telefonisch met
contact- op to ngra

Gesproken wordt over de persberichten betreffende do bomaanelaGen c t a.
pogingen daartoe op Iberia-vliegtuigen in Geneve, Frankfort en Sclxiphol. Vaat
gesteld wordt dat de afdeling D de feitelijke gegevens za?t vcr^aren en aal
beramen welke maatregelen ter beveiliging kunnen worden genomcn, terwijl c>:
afdeling B aandacht z;al schenken aan de vraag wie de daders aijn geweoat. . J-ict
wordt niet onmogelijk geacht dat de anarchistisch Spaanse 1 fiei-groep rcot rte
aaak te maken heeft.
PH.BVD brongt in herinncring dat de H.C.v.P. Den Haag, de heer
, eiii^
tijd terug heeft gezegd een cursus betreffende sabotage en bowmen te zullen
organiseren, waaraan de BVD zal meedoen. De vraag komt op of het bij het toe nemen van geweld en eabotagedaden niet wenselijk is bi,j de afdeling l> 5 er;%..--:.r»d
aan te wijzen die zich in het bijzonder met sabotagedadon bezig houdt.
H.BVD wil dit t.z.t. nog nader bexien.
Marechaussee
H.BVD ontving mededeling van KCP dat de Marechauofiee de president van het
Landesarat fur VerfassungGGchutz Niedersachsen heeft uitgenodigd een bc-/,oe^ s^
Nederlund te brengen. Hen heeft gsvraagd of deze dan ook bij tie BVD kon 1 r?" ,<;,.-» •
komen. H.BVD is niet genegen op dit verzoek in te gaan. Hij acht het enju.'.;:!;
dat een dergelijk bezoek door do Marechaussee wordt georganiceerd.
H.KKB zal nagaan hoe het beleid in deze in het verleden was, o.in, near EM :Iv:'.".ding van. contacteu. met het LfV Nordrhain-V/estfalen in Diisseluorf.
BVP-volsactiviteit
In een interview in de Haagsche Courant van 9-5-1970 met de Aiitiiiliaari
Benjamin Fox, een black power figuur, stelt deze door de BVD te si jn {fo1 - L^u.H.BVD verzoekt HB en HE na to gaan wat hiervan juiot. i^.

aurora

OCHTENDBaSPfiEKING op woensdag 13 mei

1970

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.£ - 1I.KEB - H.TD - EK
Afwezig :

1•

Bevorderingen
H.BVD deelt raede dat KJA en HK zijn bevorderd tot Hoofdambtenaar 1e k

2. Uitwijzinp; Hetrebski
Nu deze zaak vrijwel ten einde is, wil H.3VD niet nalaten alle sfdolingon
en medewerkers die in deze zaak een bijdrage hebben geleverd hiervoor t.iuIdjk dank te zeggen.
H.BVD meent dat op een geslaagde zaak kan worden teruggezien, dia OOK in
publiciteit een positief effect heeft gehad.
Ter sprake komt nog even een negatieve kritiek in De Volkskrant van
12-5-1970 n.b. van de hand van
3»

Berichten voor de Dienstleiding
Naar aanleiding van het verraelde in hei, dagrapport van de af de-ling G d-J,
1?.~5-1970 betreffende hot referent zijn van Prins Bornh*.rd bij eer» visunaanvraag, brengt H.BVD nog eens onder de aaudacht van de afdclingshooi'dwii
dat. alle bariohten die betrekking hebben cy leden van list Koninkllji: 'luia,
leden van de fiegering, parlemen fcsleden en anders belF*ngri jke fi^iu's^, .•Alt.
ter.ker.iiis van de Dienstleiding dianen t-3 v/orden geb.raol.it.

k*

Bomaansla^cn
H.D verstrekt enige gegevens omtrent de toedi-acht van het bcaiinoid'Viit op
Schiphol en omtrent de beveiligingsmaatregelen die t^a.v. mogoli.jke pabr-tdaden op Schiphol gelden.
Er is aen kleine conrnissie, bestaande uit een adjunct-clirectour vaii da
N.V. Luchthaven Sohiphol,
en de hear
van dc i?i.jk-i~
politie, die geregeld aan deze zaak aandacht Eciienkt*
H.BVD wijsi: er op dat wij in hot algemeen te laat bi.^ aergolijke or'bota.^f
zsken' worden betrokken. Dit geschiedt omdat Politie o«q. Juj.= i.j.ti<-; on\'.-j do
inzien dat het niet mogelijk is aaken die een politieke achtci'iji.-./ii-'i Aofbi:;
via Interpol tot klaarheid te brengen. Hi 3 ?.al hieri.'a,i nor sen. ov> f^
P.G.-vergadering nog eens melding maken en er hicrbij op .vij.-jon cJat \,~ j J
het contact met de buitenlandse diensten tot, een eri'icxon.t&i-e uit\iir.^ol;>i,van gegevens t.a.v. zaken met een politieke aclitergrcnd kum.on '-^c'-zxe-.'..'.

5.

PerBContacten
HK had maandag een gesprek met de journalist van dft Haagschn Oc^i-aut
die debet was aan het artikel over do ontevredenheid van do BVO t-.ruvo :\<.
uitv/ijzing van Netrebski. De heer
verklaarde hAoryntren •; '.-ei-; •;,-•-.
hebben ontvnngen op Bnitanlandse Zaken. Hem vrr-rc! duideli^ic .^eiia^icv da<. v/.i.
het op prijs stellen dat dergelijk soor-t scJ^on bij c i.j wordt- •;•;•>••-•-=•••;he-c.:v.
UK nara maandag contact op met
, die hJ.j dun.dcl.-_.jk i-'.^.^^x.--; .
de gevonden kaart een reele zaak is. Kierna ouc-spcn ^ich «en rcs;prck V s - , . ?
hot e.e.a. vertelde over gi.jn ervarliirjeri :irj Hoykuu r: •:I, ;>x-. •/'.ploeg van de KGB.
liK weru tjisteren opgebeld door d& he«r
van bo Volkskrant, .1.•).».• .!•.•:

- 2-

stelling had voor de vraag of de BVD na de opheffing van de BID geen uit-.^ebreidere taak krijgt op het terrein van de buitenlandse politieke infonnat:! a
Hij is bezig met een ondorzoekje om aan te tonen dat gepensionesrde militairen steeds meer posten in het overheidsapparaat bezetten en besteedt
verder aandacht aan het feit dat de Koninklijke Marechaussee naar zijn bo\ve~
ring doende is om uitbreiding van taken te vinden.

6.

BVD antecedentenonderzoek en VWO
H.B attendeert op een interview in Trouw van hedenmorgen met een zekere
Tjassing, die onder hoede van CRM in een internaat verblijft en die beweert
dat hij geen burgerbetrekking heeft kunnen vinden n.a.v. een antecederitenonderzoek van de BVD. Hij zal deze zaak voorleggen aan de Commissie uit het
VWO, die zich gaat bezighouden met het verstrekken van inlichtingen uit
justitiele registers. De Volkskrant van 12-5-1970 bevat een interview, van
de hand van Martin Ruijter, met Ir.Voortraan te Wageningen, waarin van deao
commissie wordt melding gemaakt.

7.

Oostduitse inlichtingendienst
H.D raaakt er melding van dat een monteur van de PTI, die in Oost-Duitslend
belangstelling toonde voor en foto's maakte van oude locoiaotieve:i, door us
Oostduitse inlichtingendienst ertoe werd gebracht een verklaring af te leggen dat hij voor deze dienst werkzaam zou sijn.

8.
De
-vertegenwoordiging heeft op zeer korte termijn het besoek aan^omeld van de historicus
. H.BVD maent dat aan
kenbaar rioet
worden gemaakt dat dergelijke bezoeken op korte termijn moeilijkhedea met cij
opvang daarvan met zich brengen.

9.

Marechaussee (zie ook Aurora dd. 11-5-1970)•
H.C heeft de brief gezien aan de Marechaussee betreffende het bezoek vfui
de president van LfV Niedersachsen. H.K£B z-al deze zaak met KCF besprekeu
en deze verzoeken aan Majoor
van de foarechaussee kenbaar t?
maken dat wij het niet wenselijk achten dat de Marechaussee buiten het kadsr
van grenscontacten verbindingen met de LfVs onderhoudt. Voor de concrete
oplossing t.a.v. het reeds vastgestelde bezoek geldt dat wij eventueel boreid zijn de president van het LfV te ontvangen, maar dat deze daa in afinwezigheid van de Marechaussee ons standpuut t.a.v. het oiiderhoud£7n der verbindingen zal worden duidelijk gemaakt.
H.C brengt nog even ter sprake dat de serg.-raaj.
in het onderhouaori
van contacten met de Sicherungsgruppe ook ver uitgaat boven de door ons apngegeven beleidslijn.

13-5-1970.

AURORA

OCHT5NDBKSPRSKING op vri.jdag 15 mei

1970

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

1,

Uitwijzing uit Moskou
Er wordt gesproken over de persberichten betreffende de persona non grataverklaring van Mr.Van Soest, 1e secretaris van de Nederlandse Ambassade te
Moskou als reactie op de uitwijzing van Netrebski. Van Buitenlandse Zaken
ontvingen wij hrerover nog geen bericht.

2,

VerteRenwoordiger Poolse Zeescheepvaart
PH.C heeft mededeling gekregen van Buitenlandse Zaken, dat de Nederlandse
regering de Poolse heeft laten weten bereid te zijn toestemming te geven voor
de vestiging van een vertegenwoordiger van de Poolse Zeescheepvaart te Rotterdam. Scheepvaartbelangen, met name die van de KNSM, hebben hierbij een rol gespeeld. De heer
van Buitenlandse Zaken heeft PH.BVD laten weten dat op
grond van onze bezwaren Buitenlandse Zaken de zaak twee jaar heeft kunnen
tegenhouden, maar dat dit nu niet langer mogelijk was*

3,

De Telegraaf
Aan de hand van een artikel in De Telegraaf van heden over de S.J. wijst H.B
er op dat deze courant bijzonder goed geinformeerd is. Men heeft kennelijk een
S.J.-document in handen gekregen. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat
een vroegere raedewerker van de I.D.-Amsterdam (Brig.
) thans bij De Telegraaf werkzaam is als verslaggever. Deze beschikt waarschijnlijk nog over goede
relaties bij de Politie.
;
H.BVD vestigt in dit verband de aandacht op een artikel in De Telegraaf van
14 mei. HK deelt mede dat de heer
13 mei nog even telefonisch contact
met hem opnam, waarbij hij dit artikel aankondigde. HK heeft terzake geen gegevens verstrekt. H.BVD acht dit juist. Hij meent dat wij ons in het algemeen
zullen moeten onthouden van het verstrekken van gegevens in zaken die tot aanvallen op personen kunnen leiden.

*f,

Anoniem telefoont.ie
Tijdens de vergadering stelt H.BVD zich op verzoek van de Minister telefonisch
in verbinding met de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer
.
Deze deelt hem mede dat zijn dochter gisterenavond een anoniem telefoontje
kreeg betreffende zijn reis naar Brazilie, waarin werd kenbaar gemaakt dat men
hem dit zou inpeperen. De Staatssecretaris acht het niet onmogelijk dat dit
uit kringen van protesterende KVP-jongeren komt. Hij vertrekt hedenavond te
ca. 22.00 uur.
H.D zal de heer
van de Dienst Luchtvaart Rijkspolitie informeren en
deze vragen enige beschermende maatregelen te nemen.

- 2-

6,

Codes
Bij een introductiebezoek samen met de heer Vreede aan de Lt.Kol.
van
de Nationale Verbindingen Beveiligingsraad, werd H.D ter kennis gebracht dat de
admiraal
enige tijd terug heeft gevraagd wat de consequenties zijn van het
in handen van de tegenstander geraken van een code onder beheer van een militair attache* Genoemde overste had de indruk dat dit lets met
te niaken
had. H.B vraagt zich af of de vraag gesteld is n.a.v. de zaak
.

?•

Defensie Studie Centrum
HK woonde gisteren lezingen van de heer
en van
prof.
bij tijdens de herhalingscursus van het DSC-. Hij vertelt
hierover het e.e.a..
Van Mr.
van de BID vernam hij dat de naam van de Generaal
daar
genoemd wordt als toekomstig verantwoordelijk man voor de speciale inlichtingen
groep die onder de Minister van Defensie komt*
^-ar-

8,

Publicatie in Trouw (zie ook Aurora dd. 13-5-1970, punt 6)
Naar aanleiding van een opmerking van H.BVD over de publicatie in Trouw van
13-5-1970, vraagt H.BVD aan HK bij de Personeelschef van CRM, de heer
,
na te gaan hoe deze zaak zich precies heeft toegedragen en verder wegen te
zoeken om in de pers hierover nog iets recht te zetten.
(Na de vergadering bleek dat door de heren Franssen en Wiebenga vragen waren
gesteld. HK had contact met de secretaris van de Hoofdredactie van Trouw, de
heer
en met de heer
, hoofdredacteur van de Kwartet-bladen).

9.

CVIN
De volgende CVIN-v66r-bijeenkomst is bepaald op 1-7-1970 te l*t.OO uur.
Op 2 juli vindt de eigenlijke bijeenkomst plaats. PH.BVD zal deze bijwonen.
i

10.
"^

P.G.-vergadering
Op de gisteren gehouden P.G.-vergadering werd gesproken over de beveiliging
van het FAO-congres. H.BVD vraagt aan H.B hierover contact op te laten nemen
met de C.v.R.P.
.

19-5-1970.

cp woensdag 20 aiei 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.XE3 - H.TD - HK
Afwezig : -----

1 . I.D.-V/assenaar
H.C maakt melding van een snelle inforiaatie door de ID-ambtenaar
van de Politic Wassenaar inzake het aantreffen van de auto van de Hongr-arce
ambassade, die gestolen was in de omgeving van het landgoed Beukenhorst.

H.C zal KCP vragen de C.v.G.P. Wassenaar dank te betuigen voor het attente
optreden van de ID-ambtenaar.
__

2.

Ambassadeur Praag
H.E meldt dat de heer
eind 1970 zal worden overgeplaatst naav
Jeruzalem als Nederlands ambassadeur in Israel.

3»

Mr. Van Soest
H.E krijgt op 21 mei a.s. bezoek van de door de Sowjet-regering uitgev/ezsn
1e secretaris van de ambaesade te Moskou, Mr,Van Soest.

^•' Buitenlands bezoek
De heer

~ van
komt volgende week dinsdae zijn opvolger etc haer
voorstellen.
De afdelingen C, £ en TD krijgen heden bezoek van drie bezoekers van
, L'
blijkt enige onduidelijkheid over het doel van dit bezoek te besiaan.
De afdeling TD krijgt heden twee
-technici op bezosk voor cic besprekiur,
van bijzondere aangelegenheden.
H.BVD ontvangt 21 mei het hoofd van LfV Niedersachsen Dr.
, waarbij hij r.
indirecte wijze one standpunt t.a.v. het onderhouden van verbindingen ret lr.iitenlandse diensten zal kenbaar raaken. Dit heeft overigens de inste^ming van
Maj.
van de Koninklijke Marechaussee. (iJie ook Aurora dcL
5.

Affaire

(zie ook Aurora dd. 15-5-1970, punt 8).

HK pleegde overleg met de heren
en
van de Personee
van CRM over de beantwoording van de vrafjeu van de Tweede Kamerleden de h^rt.-:
Pranssen en Wiebenga (Minister Klompe had z±ch met hei; opgesteJ.cU:. an c'.voo:'•.'. a?,
accoord verklaard. Heden werd hiervoor fiat door onze Kinijtsr goreveu),,
De zaak is ook nog even ter sprake gekomen in pen uitzending van nranrlr:-u.v.t ov
zaterdag 16 mei, alvvaar ook prof.
verscheenf
Het contact van HK met Trouw en met de Kwartet-ulodon (De Sottt.vJ.niruaor cr\Kt)
heeft geleid tot een artikeltje in deze couranten op 16 rnei, dat ci^ 3VD ^c»t^^/
fende deze zaak generlei bemoeienis had, aange^ien hier geen spraKc- v;au va>-. «
vertrouwensfunctie,
6.

Eindrapport Commissie-i
HK deelt mede comnentaar te hebben gegeven t . a . v . het ccn';ept--eind.ra.pport a.rn
de secretaris van de Commissie, de heer
.
H.BVD w i j s t erop dat in het eindrappcrt d'.iidelijk v/are le stelloc dr.t irst \,:- ,•gevoegde overzichv. betrefi'ende de vejtro'.v,. i ensfu>:o ii ;ies bsoo.^t .^aarvnv ;•'.•••:. b :••;":'•
te gevcn. Voorts v/are ciaarin zo nogelijk :.p to uCi!'."/j CM J ; cm vo.11 e^i!.•.<.• I::.;/:. • i
niwiMor i'inaal ivinr.en si;jn, omdat clczc b;:.j v^ortc'.u..rin^ ,\an ?.<--, ontwiy*:?'• \>-., ( . - v ..-.
de ox'ganisotii? \'a;i de departCinenten. woo t*--»; i-;orcion i\r:i.»i(";---^.;i;3t.

AURORA

OCHTaNDBJiiSPRZKING op viji.ldag 22 mei

1970

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

1.
H.C heeft vernomen dat de heer
jaar augustus.

2.

in Nederland blijft tot volgend

Afluisterwe tgeving
H.B vestigt de aandacht op een artikel in De Volkskrant van heden betreffenrie
een mededeling van Minister Polak oratrent diens voornemen te koicen tot een
Europese regaling betreffende afluisteren en net gebruik van verborgen camera's. Hij wil dit op een informele bijeenkomst van de 1? Ministers van
Justitie van de landen van de Raad van fiuropa ter sprake brengen.
HK zegt hieromtrent nog niets van"Justitie te hebben vernomen. Hij zal bij
Mr.
nader informeren.
H.D attendeert op het uitkomen van een boekja van de Amerikaanse senator
Edward Long "Afluister-technieken" in de Prisnia-reeks.

J5«

Ambassade Moskou
H.E had gisteren het aangekondigde gesprek met de uitgewezen Mr. Van Soest.Dit
leverde geen bijzonderheden op.. Wei de mededeling dat de heer
in augustus a.s. als arabassadeur in Moskou wordt vervangen door de
heer
•, thans Ambassadeur te Ankara.
De heer
wordt Chef Kabinet en Protocol bij Buitenlandso
Zaken.

22-5-1970.

AURORA

OCHTSNDBSSPR3KING op raaandag 25 mei

1970.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.G - H.D - H.E - H.TD - KKEB - HK
Afwezig : »-—

1«

Feestweek
Bij het begin van de feestweek wil H.BVD gaarne opmerken dat hij hoopt
dat deze zal slagen. '.Vat hij heden bij het betreden van het gebouw al
heeft gezien van wat er is verricht heeft niet nagelaten indruk op
hem te maken. Hij vindt het een positief element in de Dienst dat met
improvisatie en fantasie zoveel tot stand werd gebracht. Zijn dank gaat
uit naar alien die aan wat deze week wordt getoond en gedaan, hebben
medegewerkt.

2,

Benelux-bijeenkomst
Tijdens de vorige week vrijdag gehouden bijeenkomst van Hoofden van
Beneluxdiensten is gesproken ovec de situatie van de beveiliging van de
Europese Gemeenschappen. De heer
heeft verklaard erop toe te
zien dat niet alleen op ambtelijk niveau steun wordt gegeven aan het
Beveiligingsbureau van de E.G., hij zal bevorderen dat het Bureau
ook de nodige politieke ondersteuning krijgt.
•Verder werd gesproken over de aanslagen op vliegtuigen op weg naar
Spanje en over de mogelijke rol die de 1 Mei-groep in casu
daarbij heeft gespeeld.

3»

Panorama
H.BVD heeft de bijdragen van de afdelingen doorgenomen en inaakt enige
opmerkingen over wijzigingen die hij in de bijdrage van de afdelingen
B en C wil zien aangebrachto

k,

Eindrapport Commissie
H.BVD heeft het concept eind-rapport doorgenoraen. Bij hem zijn vragen
gerezen t.a.v. enige punten, t.w.:
De vraag of het politick gezien gewenst is het vermelde onder het begri]
veiligheid van de Staat (3d en f) in de om'schreven zin te handhavene
Voorts of de hantering van het begrip catastrofaal bij de omschrijving
van het begrip vitaal niet te strak is.
Tenslotte of melding kan worden gemaakt, zoals in het overzicht vertrouwensfuncties geschiedt, van het bestaan van een regeringsnoodzetel.
HK en H.D raenen dat hierover al eerder iets in de publiciteit is gekomen, met name dat daarover in de Karaer gesproken is»
HK zal over de vermelde punten contact opnemen met de secretaris van
de Commissie, de heer
4

26 mei 1970.

AuJ.-cre.

OCHTSNDBaSPRSKING op woensdap; 27 mei 1970
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H,B - PH.C - H.D - H.E - H.KEB - H.TD - HK
Afwezig : ~—-

1.

Buitenlandse bezoeken
Besproken wrordt de regeling van de a.s. buitenlandse bezceken, ta». van de
;-liaison
op 5 juni; van de Commissioner ROMP, de heer
op 8 juni en volgende dagen en van het Hoofd
, dc hser
, eveneens op 8 juni.
Op 1 juni krijgt H.BVD bezoek van een tweetal vertegenwoordigers van
• II.B zal daarbij aanwezig zijn.
Zaterdag 13 juni houdt H.BVD een afscheidscocktail voor de heer
.

2.

Benelux-bijeenkomst (zie ook Aurora 25-5-1970)
Ter aanvulling van hetgeen gesteld in punt 2 ia Aurora dd. 25-5-1970, zegt
H.BVD dat ook
en wij een soortgelijke toezegging als de heer
hebben gedaan.

3»

Gesprek met de heer
H.BVD en H.B hadden dinsdag 26 mei een gasprek met de heer
, de voo.rt.it*
tor van het NVV, tevens bestuurslid van het IVV, die in gezolschap was van
de heer
. Hierbij kwarn ter sprake de kwestie van het beetaan van het
Beveiligingsbureau van de E.G., zulks i.v.m. enige beroering die onder het
personee! en de ambtenarenbonden van de E.G. is ontstaan.
H.BVD rneent dat het aanbeveling verdient net statuut van het BeveiligiiiE.sbureau uit de sfeer van geheimhouding te halen.
H.D raerkt op dat dit geen weldoortimraerd werkstuk is.
Verschopin^en t.b.v. China
Naar aanloiding van het vermelde in het dagrapport van de afd. C oratrent de
haven van Rotterdam, brengt PH.BVD het verzoek van
in herinncriug om
gegevens te mogen verkrijgen omtrent verschepingen t.b.v. Volksrepubliek
China via de Hotterdarase haveni De gedachte ait nl. voor dat dergelijke gegevens aanwijzingen zouden kunnen geven voor de mate van oorlogsvoorbereidiag
van Rood-China.

- 2-

6.

Herzieninfl KB
H.BVD heeft een brief van de Minister-President, gericht aan onse Minister,
ontvangen betreffende de instelling van een ambtelijke werkgroep. Hij zal dc
Minister voorstellen HK voor deze werkgroep aan te wijzen.

7»

FAO-congres (zie ook Aurora dd. 13-3-197°)
Bij de afdeling B bestaat de verwachting dat bij dit congres grote moeilijkheden zullen ontstaan. Er blijkt onvoldoende coordinatie te bestaan tussen
de autoriteiten, die hiermede te maken hebben.
H.B zal trachten hierin enige verbetering teweeg te brengeii door het beter
functioneren van de interdepartementale werkgroep die hiervoor is ingestel.i.

27-5-1970.

AUHOKA

OCHTENDBaSPREKlNG op vrijdRf; 29 mei 19?0
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PII.C - II.D - H.E - KEB/B -

H -' fD

-

Afwezig : ——

1.

Alarm i.v.m. Griekse Ambassade
H.B, H.D en H.E maken melding van activiteiten door de Dienst gisterenavond ontwikkeld i.v.m. een melding van de Haagse Politie dat een pakje gedeponeord v/as
voor de Griekse ambassade, dat naar het leek een bom zou kunnen bevatten. Bij
de overdracht van de beriohten hieromtrent zijn enige onduidelijkheden outataart,
vooral omdat niet altijd werd medegedeeld, o.a. door E XHI-piket, wat men
reeds had gedaan.
H.E zal E XHI-piket hierop wijzen en hij zal voorts zorgdragen voor een aanpassing van de namen van personen voor wat betreft de E XIII-piketmapT

.2.

3«

Herdenkingsbi j e enkomst
Er wordt nog even gesproken over de gisteren gehouden herdonkingebijeenkomnt in
aanwezigheid van de Minister, de Secretaris-Generaal en enigo andcre bij5,or.clero
genodigden.
H.BVD acht deze bijzonder succesvol te zijn verlopen. Van verschillendo. Z,D jd^n,
o.a. van de heren
(Marid) en
(EPD) is H.3VD veraocht om beschikbaarstelling van de tekst van zijn toespraak.
HK zal nagaan wat do redactie van Het Spionnctje omtrent de feestweak gaat dce:c.,
(Geblelcen is inmiddels dat de redevoeringen van de Minister en H.EVD volledig
zullen worden afgedrukt. Overdrukken kunnen dan aan anderen ter beechikiiirisr v/orden gesteld).

H.BVD ontving gisteren bezoek van de heer
en diens cpvolger
.
Daarbij kwam naar voren dat bij
galdt clat vertegenv/cordi^-rr tiie in
het buitenland een liaison-functie met inlichtin^en- of v e i l i ^ b e i u ^ u j er- it,oi!
onderhouden, zich niet behoeven te onthoudcn van contacten net v.crtegeiv,vaordi.vc-"
collegs.'s van andere buitsnlandse diensten. Jong&re lEecie'-vork^rE '.-.'OJ'clt. d i t iiv :i-.-r
algerneen niet toegestaan. &r bsstaat \vel een verbod tot ini'oi-r:iat.''.e-i i .itv. i ;.iiyol::'.v2.
hetgeen gegeven is omuat men nil voorkomen dat bepaalde beriohten ale b s v c r l i "
ging v/orden gezien van v/at men uit andere kannleu h e e f t verk... eyor. ;>•.;
verto^c>Jiwoor«3ij.jerB is ook niet toe^estaan orr. cocKtF«.il-bi;jeer:komsi.oi? voo,.
collo^a-vertef.-cjnv/oordigers to houden. "ii.i kunnen dewe

- 2

6,

Post-feestweek-activiteitea
H.BVD zal raaandagmorgen te 9«3° uur een kopje koffie gebruiken met degenen die
zich i.v.m. de feestweek bijzonder actief hebben betoond. Hij wil van die gelegenheid gebruik maken om .hen dank te zeggen. Voorts zullen er maandagmiddag
te I't.OO uur, 3AJ+5 uur en 15.30 uur nog drie filiavoorstellingen plaatsvinden
voor degenen die de film deze week nog niet konden aien. Bij de eerste voorst&lling zullen een aantal medewerkers van
, bij de laatste enige van findere
bevriende diensten aanwezig zijn.
HK en KUJB/B zullen voor de opvang van deze gasten zorgdragen.

29-5-1970..

AUUOHA

QCHTi3HDBi3SPK5KIHG van maandaR 1 .-juni

1970.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - P.HC - HD - HE - H.TD - HK
Afwezig : H.K3B

1.

Feestweek.
H.BVD spreekt zijn vreugde uit over het bijzonder geanimeercte
verloop van de reimicten-bijoenkorast van vrijdagmiddag. Hij vindt
het achteraf jammer dat niet alle oud-riedevverkers konden v/orden
uitgenodigd. Hij ving hier en daar ook een geluid hierover op In

de kring van reiinisten.
H.BVD vraagt sich af of het niet wenselijk zou zijn isdere 5 jjvsr
een dergelijke reiihie te houden.
Mr. Einthoven toonde zich bijzonder dankbaar voor de hen gedane
uitnodiging. Hij had het bijzonder pleaierj.g gevonden weer een«
bij de Dieiist te zijn. Dit kv/am sterk naar voren tijdr.-n« het e-Sc-;itje dat K.BVD en PH.BVD na afloop van de reunie met hem hacidcn,
2.

Agenda.
H.BVD zal a.s. woensdag 3 juni niet aanwezig zijn in verband ««';
een inleidJng die h:lj voor het V.iY.O., afd. Gronin*jen ze.3. houto;;»
Vrijdag 5 juni komt Derek Harnblen op bezoek.

3.

2 juni 1970.

AURORA

OCHTENDB5SPRSKING van woensdag 3 juni

1970.

Aanwezig : PH.BVD - HB - PHC - HE - H.TD - K/D
Afwezig : H.BVD - HD - H.KEB - HK

1.

Bulgaarse vertegenwoordiging.
Naar aanleiding van punt 3 van het dagrapport afd. C van 2 juni,
wordt gesproken over de waarschijnlijke achtergronden van de
enelle uitbreiding van de Bulgaarse vertegenwoordiging h.t.l..

2.

Inschakelen T.D.
H.TD doet het verzoek in een zo vroeg mogelijk stadium contact
op te nemen met de Iftiding van TD in de gevallen dat zijn afdeling bij operaties, verhuizingen e.d. zal worden ingeschakeld,
Dit kan onnodige vertraging bij de uitvoering van technische
werkzaamheden voorkomen.
3 juni

1970.

OCHT .'JNDBaGP'^KING op vrijdag 5 juiil...l'J
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PII.C - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KriB

1.

2.

3.

VWO
H.BVD vertelt het e.e.a. over de inieiding die hij op woensdag "J juni voor
afdeling Groningen van het Vl/0 hield en over de discussie die hij daarop s
met UK met de ca. 36 aanwezigen voerde.

if.

5-6-1970.

AURORA

OCHTENDBESPRBKIHG op maandag 8 juni 1970 Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C. - H.D - H.E - H.TD - HK
Afwezig : H.KJGB

1.

FAO-congres (zie ook Aurora dd. 27-5-1970)
H.B vertelt lets over de pogingen van de afdeling B om informatie te krijgen
omtrent activiteiten gericht op verstoringen van dit congres. Van 12 tot 15
juni vindt in het voorraalige Milva-kamp het jongeren-voorcongres plaats.

2. '"brelgbrief
Naar aanleiding van een dreigbrief die Minister Beernink heeft ontvangen,
deelt H.B mede dat deze soortgelijk is aan een serie brieven die ook aan
andere instanties en personen werden toegestuurd. CFO was ervan op de hoogte
dat de H.I.v.G.P.
, Hoofd van de recherchegroep Politic-Amsterdam
"Ernstige criminele delicten" zich met deze zaak bezighoudt.
H.BVD brengt de wens naar voren dat bij BFA iemand wordt aangewezen die
zaken van bedreiging met geweld en sabotage met een politieke achtergrond
centraal gaat behandelen.
3«

Naturalisaties
Van Mr.
, plv. Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht van Justitie,
ontving HK een ontwerp-circulaire gericht aan de P.G.'s en een ontwerp-brief
aan onze Minister betreffende een gewijzigde procedure van adviesverlening
t.a.v. naturalieatie-aanvragen. Het ligt in de bedoeling de P.G.'s hierbij
uit te schakelen. Dit zal tot gevolg hebben dat inlichtingen uit veiligheidsoogpunt van belang door ons rechtstreeks ter kennis van het Ministerie van
Juetitie, afdeling Naturalisatie, worden gebracht. Het ligt dan in de lijn
dat onzerzijds aan de ID1en wordt gevraagd of zij terzake gegevens ter beschikking hebben.
H.BVD verzoekt HK met BV, PH.C en H.ACD een bespreking te beleggen om deze
zaak te bezien.

kt

Bezoek Mr.Kolkert
Op verzoek van Mr.Kolkert hebben H.BVD en PH.BVD met deze hedenmiddag een I
gesprek over de kwestie
. Bij Justitie, . Hoofdafdeling Staats- en
Strafrecht (.
) is de vraag gerezen waarom in verband met
de BVD-wens tot wijziging van de spionage-wetgeving deze zaak niet indringerder met Justitie c.q. Mr.Kolkert is besproken,

5«

Agenda
Aangezien het bezoek van de heer
,
van de RCMP, geen
zakelijke achtergrond heeft, zullen alleen enige medewerkers met hem spreken,
die hem uit zijn loopbaan kennen.
H.B zal zijn opwachting raaken i.v.m. de wens van H.BVD, dat hij in het
komende najaar - wanneer hij H.BVD samen met H.C zal vergezellen naar
Washington - bij
zich op de hoogte zal stellen wat men daar aan
internationaal communisme doet.
De heer
, Hoofd
, korat hedenmiddag op bezoek. Hij zal na
een gesprek met H.BVD naar H.B gaan en vervolgens even contact hebben met ii.K,
die hem wil vragen hoe de situatie t.a.v. afluisteren in zijn land ise

8-6-1970.

'

'

AURORA

OCHTISHD3.3SPR3KING van woensdag 10 jutii

.MX

1970.

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

: H.KEB

1.

2.

3. Rapport Commissie Biesheuvel.
Het rapport van deze commissie is siateren aan <je Minister-Pres.vler,t
aangeboden en openbaar gemaakt. De Dienst zal aan dit rapport Mjzor,dere aandacht dienen te besteden. Voorlopig \verden door HK4 gez-:'en tie
vrij hogo aanschaffingsprijs (/13.5C) cirie exemplaren van het rapport
besteld.
*f. Gesprek net K.H.M.I,
HD rnaakt gewag van een gesprek met de hoofddirecteur KiiMl, de 3ieer
. Hierbij kwarn naar voren dat t.a.v. de begrippen betrouwbaarheid en loyaliteit van overheidspersoneel niet altijd dozelfde normen als in het, verleden gebruikelijk kunnen word&n aangelegd.
-. 2 —

- 2AURORA

5, Deelnetning 3VD-medewerkers aan de Volkshogeschool-cursus,
HE bespreekt het verslag van de E IX-medewerker
, die deelntim
aan een cursus van de Volkshogeschool Aliardsoog. Doze deed de ervaring op dat de cursus een zeer eenzijdig karakter had in de kribiache
opstelling t.a.v. bijv. Griekenland en Portugal en andere zakett in
het Westen spelend en dat vrijwel geen aandacht geschonken were aa-i
de coramunistische dreiging. Verder bleek het bijzonder moeilijk vojr
de heer
om zijn feitelijke werkzaamheid bij de BVD bedekt te
houden. H.BVD meent dat het nuttig is dat het rapport van de he«r
en vorige rapporten met een soortgelijke atrekking worden ter
kennis gebracht van de staatssecretaris c.q. aan Mr.
, dit
met de bedoeling on de vraag op te roepen of het wel gewenst ir> anibtenaren aan dergelijke cursussen te laten deelnemen. H.BVD bes'iist
dat BVD-medewerkers, ook gezien de moeilijke positie waar zij bij
dergelijke cursussen in kunnen geraken, in de toekomst daaraan nict
meer zullen deelnemen,
H.PZ wordt verzocht de betreffende circulaires vanwege het departement riiet meer in de Dienst te verspreiden,
6» Gesprek met Minister Bakker.
H.BVD heeft vandaag een gesprek met Minister Bakkor over de sit-uatie
in de West. Wanneer de afdelingshoofden nog puntcn van belang heboen,
zal hij deze gaarne ontvangen.

11 juni

1970.

AUROKA

OCHTENDB.S3PREKING op vrijdag 12 juni

1970

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

1 • FAO-congres
H.B doet enige mededelingen over te verwachten activiteiten. De bij de ordehandhaving betrokken autoriteiten zullen met inachtneming van de- bronbescherming
worden ingelicht.
2.

H.B doet enige mededelingen over zijn bezoek aan Munchen. Hulp werd toegezegd
voor het opzetten van een bredere SBP-documentatie. H.BVD verzoekt H.B in zijn
bedankbriefje het overeengekomene te meraoreren.
5.

Bezoek H.C.v.G.P. Amsterdam
H.BVD deelt mede, dat de heer
15 juni a.s. op bezoek komt en verzoekt
eventuele voor bespreking in aanmerking komende punten tijdig aan hem voor te
leggen.

6.

Interne .verhuizing
H.BVD deelt mede dat tijdens de a.s. vakantieperiode de Dienstleiding on het
Kabinet naar de Puist en aangrenzende kamers zullen verhuizen. Er komt dan op
de eerste etage wat ruimte vrij en het bezwaar dat bezoekers voor de Dienstleiding het halve gebouw doorgeleid moeten worden, vervalt.

7.

Gesprek met Minister Bakker
H.BVD had gisteren een gesprek met Minister Bakker, hoofdzakelijk over de West.
Enige punten zullen door hem nog nader met H.B worden besproken.

8.

Gesprek met Minister Beernink
H.BVD doet enige mededelingen over hetgeen door hem gisteren tijdens een lunch
met de Minister werd besproken. Naar aanleiding van een vraag van de Minister
verzoekt H.BVD aan PH.C na te gaan v/at bekend is van pogiugen van Ooetduitse
zijde tot beinvloeding van de CHJO.
i

12-6-1970.

AURORA

OCHTaNDBSSPRSKIUG op maandag 15 juni 1970*
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - PH.C - H.D - H.E - H.K
Afwezig : H.KEB

1.

Gesprek met Buitenlandse Zaken
PH.C meldt dat hij een zeer plezierig gesprek gehad heeft met de Keren
en
van de Directie Europa van Buitenlandse Zaken over
de wijze waarop Buitenlandse 3aken zou kunnen reageren op het protest
van de heer
t.a.v, de BVD-bemoeienis met de heer
,
mede n.a.v. de zaak
.

2.

3»

F.A.O.-congres
H.B deelt wederom het e.e.a. mede over de te verwachten activiteiten.

**••

Amerikaans visumbeleid
H.D had hierover een gesprek met de heer
van
n.arv«
een visumaanvrage van Mevrouw vViessing, echtgenote van de overleden
Mr. H.P.L. iViessing. Daarbij kwam naar voren dat. de Arnerikaanse autoriteiten zich zeer soepel opstellen wanneer betrokkenen zelf kenbaar t.ia:;er
lid van een communistische organisatie te zijn (geweest) en dat alleen
visa worden geweigerd wanneer dit wordt verzwegen.
doet bij ouf*
alleen navraag in gevallen dat men dit zelf wenselijk acht.

x^-

5.

Begroting 1971
H.BVD had hierover vorige week een gesprek met de heer
en later
met de S.G.-Financien, de heer
. Het bleek dat op de begrotine
van Algeraene Zaken de BID ongewijzigd is opgevoerd met een ver:neldir;g
daaromtrent in de M.v.T.« Financien kon dit niet begrijpen, gezien het
feit dat aangekoiidigd is dat de BID per 1-1-'71 in gev/ijaigde vorn aov.
overgaan naar Defensie en ook omdat bij de BVD i.v.m, de uitbreiding
van de SBP-taak, het begrotingsbedrag i'ets is opgevoerd.

6.

Koninklijke Marechaussee
H.BVD vernam dat de Generaal
nog een half jaar langer dan zijn
oorspronkelijke pensioneringsdatura aanblijft. Kij zal worden opgevcliTd
door de Kolonel
, thans Com-aandant 2e divisie, die gedurende
dit half jaar, ter voorbereiding op zijn nieuwe functie, als Chef 3t.af
zal optreden0

— 2 -
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Buitenlandse Diensten
Ondershands vernam.H.BVD dat
begin augustus zijn functie
hier zal neerleggen. H.BVD wil een eenvoudig afscheid organiseren en
overlegt wie daarvoor zouden dienen te worden uitgenodigd.
Hetzelfde geschiedt t.a.v.
die op 5-8-1970 vertrekt. Nader zal
worden bezien wat zal worden gedaan aan het afscheid van de heer
die op 26-9-1970 weggaat, en wiens opvolger
18-9-1970 hierrkorat.
Op 14-7-1970 vindt het bezoek plaats van de nieuwe Director General van
. H.BVD orienteert zich suiaraier omtrent degenen die hierbij
kunnen worden betrokken. Gezien de vacanties ligt dit iets raoeilijker
dan normaalo

15 juni

1970.

AURORA

OCHTSMDB2SPREKING op woensdag 1? juni

1970

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

1.

Symposium in Noordwijk
PH.C maakt melding van een internationaal symposium inzake Europese wetenschappelijk-technische coordinatie, dat in Noordwijk wordt gehouden. Hieraan
wordt ook deelgenomen door personen uit de Sowjet-Unie. Daaronder bevindt
zich de heer
, directeur van het instituut voor moleculaire
biologie, die mede-ondertekenaar was van het protest tegen de arrestatie van
de Russische bioloog
.
Naar aanleiding hiervan komt ter sprake dat ons in het algemeen pas in een
vrij laat stadium bekend wordt welke personen uit communistische landen een
bezoek aan Nederland voor congressen of anderszins brengen. PH.C sal dit bij
gelegenheid met Buitenlandse Zaken bespreken om te bezien of een snellere
melding kan plaatsvinden. H.BVD acht dit van belang i.v.m. de toekomotige uitbreiding van de taak van SEP.

2,

Verdachte Israeliers
Maandag jl. ontvingen wij een melding van de Politic Utrecht betreffende de
aanhouding van een drietal personen in het bezit van Israelische paspoortcn,
'die zich aldaar verdacht in de omgeving van een figuur, die met Israelische
zaken te maken heeft, ophielden. Zij bleken in het bezit van een vuurwapen
te zijn en wilden geen verklaring afleggen omtrent hun aanwezigheid in
Utrecht. Dit bracht PH.BVD op de gedachte dat zij mogelijk Arabieren met kvmlijke bedoelingen in het bezit van Israelische paspoorten konden zijn. Verificatie hierointrent bij
leverde op dat zij Israelicche criminele
figuren zijn. Zij zijn betrokken gev/eest bij inbraken in Amsterdam en offig';vin;
en hebben hieromtrent later aan de Politic een verklaring afgelegd.

3«

Agenda
H.BVD ontving enige nadere gegevens omtrent het bezoek van de DirecteurQeneraal van
op 14 juli a.s.. Hij doet hieromtrent mededeling.
Een raedewerker van
uit de B-sfeer zal eind September een bezoek aan
de Dienst brengen. De precieze datum is nog niet bekend. H.B zal aorgdragen
voor de opvang van dit bezoek.
Van de gelegenheid van een ontvangst bij
a.s. vrijdag 19 juni wil
H.BVD gebruik naken on informed een afscheidsgebaar te plegen t.a.v. de hser
. H.BVD meent dat hiermee kan v/orden volstaan.
H.BVD kondigt verder aan dat hij i.v.m. zijn reis naar Washington en naar do
Antillen en Suriname van ongeveer half September tot half oktober f.fwe'rig
zal zijn.

17-6-1970.

AURORA

OCHTENDBESPREKING van vrijdaK 19 juni 1970«
Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - HB - P.HC - HD - HE - TDA - HK
Afwezig r H.KEB.

1.

Minister Nita.
Gesproken wordt over het overlijden van Minister Nita en de gevolgen
die dit t.a.v. de ontwikkeling in de Nederlandse Antillen zou kunnen
hebbeu.

2.

FAO-congres.
HB vertelt wederora het e.e.a. over de stand van de informatics. Hij
vertelt dat de vastenactie van jongerengroeperingen uiteindelijk ten
doel heeft om op te komen voor de Guinese bevrijdingsbeweging van
Cabra.

3.

Relatie BVD - Douane.
HD vcrnam van KCP dat de ontwikkeling van onze relatie met de Douane
op een vrij uitzichtlpos punt is aangekomen. H.BVD zal, als hen,
hierover exacte informatie ter beschikking staatt bekijken of deze
zaak opgenoraen moet worden met de Secretaris-Generaal van Financien,
Mr.
HD maakt ook nog gewag van een Bulgaar die bij de Douane zonder dat
het beveiligingsaspect was bezien, tot een stage was toegelaten.
PH.BVD voegt hieraan toe dat hem ter ore is gekomen dat betrokkene
oeer een "etage"- dan een stageloper was.

^»

Veretrekking van gegevens t.b.v. naturalieatie.
HK had hierover samen met K/D en ACD/CI een gesprek met Mr.
,
plv. Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht en de hesr
van de Onderafdeling Naturalisatie. Het bleek dat zeker bij de heer
een ontwikkeling in het denken heeft plaatsgevonden t.a.v. de
betekenis die aan naturalisatie moet worden toegekend. Het voornemen
bestaat de Kamer t.z.t. te vragen door een wijziging in de wet op
het Nederlanderschap meer naturalieaties bij KB toe te staan. Overeengekomen werd dat in de toekomstige procedure van behandeling van
natural!satie-aanvragen, waarbij de PG's worden uitgeschakeld, door
Justitie rechtstreeks bij de BVD zal worden gevraagd of relevante
gegevens ter beschikking staan. De Dienst zal de ID'ea van de Politie pas cm inlichtingen vragen wanneer wij dit gewenst achten. £r
zal een eenvormig formulier worden ontworpen voor het aanvragen bij
de BVD van gegevens i.v.m. naturalieatie van vreemdelingen, staatlozen (wegneming staatloosheid betrekking hebbend op vroegere politieke delinquenten) en spijtoptanten. Op dit formulier zal de categorie waarop de aanvraag betrekking heeft worden aangegeven.

- 2-
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Arabische organisaties.
Door de vertegenwoordiger van
werd H.BVD een rapport hieromtrent, dat vele waardevolle gegevens bevat, ter beschikking ge-.
steld. Het wordt gezonden aan CFO. Ook de afdeling B zal t.z.t* van
de inhoud van net rapport kunnen kennis nemen.
19 juni

1970.

AURORA

I

QCHT3HD35S?a3KI_KG op maandag 22 juni 1970.

j|

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

\g : H.BVD - H.KEB

1.

FAO-congres
H.B heeft de indruk dat het uitblijven van ordeverstoreidc activiteiten
rond het FAO-congres cede het gevolg is van het outbroken van son goec-i
communicatie tussen de Nederlandse ?AO-groep, de buitonlanders en ciw
Nederlandse studentenbeweging (ASVA en N3S). Het is ook nogelijk dat de
studentenbeweging protesten als door de FAO-groep gewild, niet ;nser i!<.
de lijn acht te liggen van wat zij onder acties verstaat.

2,

Bezoek aan Parijs
CPO vertelt het e.e.a. over het bezoek dat CFO en KEB/B aap. Par.ije
brachten.

PH.BVD houdt donderdag 25-6 des avonds een afscheidscocktail vooiMrs.
. KS3/B verzorgt de uitnodigingcn.

22 juni 1970.

r
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OCHTENDBSSPREKING op woensdag 2k juni

1970

Aanwezig: PH.BVD - H.B - CPO - H.D - H.E - H.TH - K/D
Afwezig : H.BVD - H.KEB - HK

1.

Mr.Kolkert
PH.BVD deelt mede dat Hr.Kolkert benoernd .is tot hoofd van het parket in
Middelburg. Mr.
, die reeds als waarnemer voor de heer Kolkert optrad,
zal diens speciale functies overneraen. Mr.Kolkert heeft toegezegd in de overgangsperiode voor spocdgevallen nog voor ons bereikbaar te zijn.

2»

Talenpracticum

.

•

PH.BVD deelt mede dat de vraag is gerezen of voor de deelnemers aan de Franse
cursus nog een derde en eventueel nog een volgende herhalingscursus nodig ie.
Opgemerkt wordt dat het aantal personeelsleden dat van dienstwege gesprekken
in het Frans moet voeren betrekkelijk gering is. Overwogen zou kunnen worden
om slechts deze groep van tijd tot tijd aan een herhalingscursus te laten deea
nemen. PH.E zal een en ander bekijken en Eet bepaalde voorstellen koraen.

AURORA

OCHTEHDBES PEKING op vrljdap; ?.6 juni 1970
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.E - H.TD - H.KE3 - K/D
Afwezig : H.BVD - HK

1.

Nederlands Militair-Attache Belgrado
H.E deelt mede dat de chauffeur van de Militair-Attache, de Korpcraal
,
zijn a.s. huwelijk met een ftoegoslavicche heeft aangekorvdigd en verlenginr-. -?;;..t
zijn verblijf heeft verzocht.
'
Kolonel
zal betrokkene terugroepen en voor debriefing naar ona etv.r?;...

2.

Mevr.
Gebleken is dat door "Amnesty International" een gedicht van deze nsdewer kswordt verspreid. Uitvoerig \vordt gesproken over de beksnnhaid d.i.o botrokkcit
geniet op culturee-1 gebied en de veiligheidsimplicaties die daaruit kunncn
voortvloeien.
H.E zal een gesprek met haar hebben,

3•

BeschikkinR Antecedentenonderaoe_ken
Mr.
(O.P.) wil de circulaire van onze Minister aan zijn ur.ot^e •••:\'van 21 mei 1970 betreffende de uitvoering van de Beschikking opn.crir,n in i'.-jt
(open) I!.P.A.-bulletin. Indortijd heeft HK daai- be^waar tegen geaiUfilct.
Mr.
inforraeerde v/oensdag jl. bij PH.BVD naar de *\ar& vnn c.n/-2 i..'.::
ren. Gezien het recente rapport van de Comniissie-Biesheuvei over do y?<.-ter^
openbaarheid bij de Overheid, is de vraag van Mr.
be^r j ;ij-. >li t k, -.
de inhoud van de bevmste circulaire leent er zi&h minder goad toe cr .'.;• >.lc -:.
vooraan te gaan lopen. K/D zal heden een gesprek hebben met Mr.
,

k,

Bezoek van Mr.Toxopeus
Mr.Toxopeus bracht gisteren een bezoek aan PH.BVD n.a.v. de bsnceiair;^ vnn hCPU-lid
in de Gedeputeerde Staten van Groniny;-!. H.B uae oij h-rr.
eprek aanwezig.

26 juni

1970.
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OCHTfiHDBaSPRSKING op maandag 29 Juni 1970
Aanwezig: PH.BVD - H.B - H.C - H.D - H.KEB - H.TD - KD
Afwezig : H.BVD - H.E - HK

1.

Beschikkins; Antecedent enonderzoeken (Aurora van 26 juni jl., punt 3)
K/D doet enige mededelingen over zijn gesprek met Mr.
van vrijdag
31. • Het bleek dat de Afdeling Voorlichting van het departement geporteerd
was voor opneming van de betreffende circulaire in het R.P.A.-bulletin.
Hr.
, sous-chef van de Afdeling Voorlichting, die bij het gesprek aanv/ezig
was, stelde dat het gebruikelijk is circulaires die voor het overheidspersoneel van belang zijn in het Bulletin op te neraen ter voorlichting van de autoriteiten van provincien en gemeenten. Het niet-opnemen van juist deze circulaire zal opvallen en daardoor wellicht de aandacht trekken van beyaalde journalisten. K/D heeft aangevoerd dat de Beschikking alleen maar geldt vcor ds
Rijksoverheid. De provinciale en gemeentelijke personeelsdiensten hebben kennis kunnen nemen van de Beschikking met Nota van Toelichting, in extenso gepubliceerd in het R.P.A.-bulletin van oktober 19&9. Bij de uitvoeriRgsrichtlijno:i
die in de circulaire zijn opgenomen, hebben zij geen belang. Bovendien kunntn
enkele onderdelen van de Beschikking nog niet v/orden uitgevoerd} de vertrouwensfuncties zijn nog niet formeel aangewezen en de Adviescommissic is no;: niet
geinstalleerd. Mr.
besliste dat de circulaire niet in het 2.P.A.bulletin zal worden opgenomen.

2.

Bevorderingen
PH.BVD deelt mede dat de heer
hoofdambtenaar.

en de heer Engelen bevorderd zijn tot

Sterfgeval
PH.BVD deelt het overlijden mede van de heer
naar bij E XIII.

29 juni 1970.

, onderzoekingsambtfj-

