
AURORA

gCHTENDBESPREKING_OP_vrijdas_2_juli_.1§21

Aanwezig : H.BVD - BV - KG - HD - PHE - HTD - HKEB - K/D

Afwezig : Ph.BVD - HK

1, SignalerinR terroristen

Haar aanleiding van het in Parijs, Londen en Bern over dit onderwerp

besprokene, zet HBVD uiteen dat het de bedoeling ie dat de sanenwerkende

diensten elkaar tijdig voor-informatie verstrekken in de gevallen dat

uit verkregen gegevens valt af te leiden dat terroristiBche activiteiten

kunnen worden verwacht. Voor wat ons aandeel in deze signalering te-

treft zal dit wellicht tot slechts enkele gevallen beperkt kunnen

blijven.

2. Mr. Schimrael (Aurora van 28-6-71t punt 4)

HBVD deelt raede dat Mr. Schimmel in enige gesprekken met HG wat nader

over het werk van de Dienst zal worden geinformeerd. In overleg net HC

zullen de afdelingen B en D ook een bi jdrage leveren. HBVD bevcelt as.n

de informatie voorshands beknopt te houden. Verwacht nag worden de.t

Mr. Schimmel aelf wel met vragen zal komen als hem bepaalde punten

niet duidelijk zijn.

2 juli 1971



AURORA

OCHTSNDBESPa^KING op raaandaft.5 .iuli 1971.

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - fl.D •* H.E - HTD - H.KEB - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Cursus bij .

De eerste groep van vijf deelnemers keerde in het afgelopen week-end in No
derland terug. H.BVD verzoekt ora een beknopt verslag van hun ervarir.gftn.

2. Aanhouding Joegoslaviers in Haarleramermeer.

H.C deelt mode, dat de Geraeentepolitie in Hoofddorp ons zaterda^ jl. meld-.-'
dat bij een verkeerscontrSle twee Joegoslaviers warden aansehouclen die in
hun auto een a.antal bianco paspoorten en dergelijke ver?oerden«
Hoofddorp deed de melding vergezald gaan van een uitnodiging om bi,j het vs.
hoor van de Joegoslaviers aanweai;j te zijn. Deae uitnodi^-ing wer-:l
Bij het onderzoek wordt sanongewerkt met de Geraeertepolitie van A
H.BVD aegt het zeer te waarderen dat Hoofddorp ons prompt inlichtte en ste-
onze aanwezigheid bij het verhoor van betrokkenen op prijs.

3« Vorzoek Scandinavische diensten.

Uit een brief die H.3VD ontving van Hoofd blijkt dat er bij cle ScaAd;

navische diensten behoof te bestaat a.an overleg met andere veiligheidsdier..f
w.o. ook die van niet-NAVOlanden, inzake terroristisch? activitoiten v-s.n
Joegoslavische en Arabische groepsringen. Hoofd £'il waarschiji:"'.?
deze maand H.BVD besoeken oa e6n en ander nader te bespreken. I1.3VD \vil no.
bezien of het wel aanbeveling verdient het over deae onrterwerpon reedy be-
staande overleg tussen zeven a acht diensten nog verder uit te brtidan, GH
zien de ervaringen, o.a. ook met het taalprobleera, is xfellicht o'-'-vrl̂ c in
regionaal vorband doeltref fender.

'f. V/illgm _Arntsabioe_ve»

Tijdens een gesprsk dat H.BVD vrijdag j.l. wet Staatssocre-taris Krui gi nt-.a
had, bleek deze van ciening te zijn dat anarchistieche ell.eraenten mode een r
spelen in de onrust rond de i'/illern Arntszhoeve. Hoe;ve.l H.BVD bet.vijif*l;; of
deze mening juist is, verzoekt hd j 3V de hooi'drolspelers eens be<l»J-,t ta vi.:
len doen checken.

5. Gtevolgen

Naar- aanleiding van een vraag van de heer cf wij lets iseer v.-?
over het grots aar.tal (ca. 'f.OOO) franco jonjeron dat rcgr,?..~at: ̂  voor ^
gebruik naar Knderland kort, zou JI.37D hst op prijs stel 'len ir.oion ii;>f;
de onhwikkol ingen op clit terroin, an Met name het verbauJ <.ur.:sen ^ru.:;^.:;-
en gfiweldirdiidri jven, werden gevolgd. H.3VD is vooriienifns ook e»n;- V- l j ::;

van Jufjt i t ie te informeren of wen daar ovor concrete 2e;;tv,'o?--« to
beschikt.

- 2 -



6. Afscheid sir. .

H.BVD deelt mede dat rar. op 15 au&ustus fianstaande zal vertrekkon. In
verband met een te organiseren afocheidsbijeenkonst verzoekt hij de Afde-
lingshoofden hem a.s. woenadag een lijst te verstreKken van degenen die ra-
gelmatig met mr. contact -onderhouden.

7. Agenda H.3VD.

5 juli: afscheid minister Beernink.
5 juli: (naraiddag) onderhoud net dr. . H.3VD verzoekt eventueel te

bespreken onderwerpen tijdig onder zijr. aandacht te breneen.
6 juli: begroeting minister Geertsema (B en E besprekingen worden verschoven

naar woensdag).

5 juli 1971.



AURORA

OCHTENDBKSPH3KIHG op Vfoensdag 7 .lull 1971

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

Afwezig : PH.BVD - HK

1. Persartikelen over Ir. Wilman (zie Aurora van 30-6-1971, punt 3)

H.BVD dcelt raede, dat op de eerete drie afleveririgen van de serie over
Ir.'.Vilman in "Het Vrije Volk" niet zal worden gereageerd. De volgende aflevo-
ringen zullen waarechijnlijk op 8, 9 en 10 juli a.s. versohijnen. Onder de
aanwezigen wordt de belangstelling voor deze artikelen gering geacht, oak in
verband met het seizoen. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat er nog
vragen van Kamerleden koinen.

2. Bezoek H.BVD aan de S»G. van Buitenlandse Zaken

H.BVD sal morgen een gesprek hebben met Mr.Schi.ff en verzoekt eventueel voor
becpreking in aanmerking konende zaken tijdig aan hem voor te leggeu.

7-7-1971.



AUKOKA

Aanwezig : H.BVD - BV - IK3 - HD - HE ~ HTD - HKEB - K/D

Afv/eaig : PIUBVD - HK

1. I [stashis

Van Buitenlandse Saken ontvingen wij een bericht van de Ned.Ambassadeur
in Sweden, waaruit blijkt dat van Kroatische zijde gedreigd is "ergena"
een Zweedse diploraaat te vermoorden, indien in do zaak tegen de Kroaton
in Zweden doodvonnissen mochten worden uitgesproken. Naar aanleidir.;v,
van dit bericht verzoekt H.BVD aan HC eens te doen nagaau vrae.r in Heder-
land Ustashis gevestigd aijn en hoe groot hun aantal is.

2. Radiozendschcpen

Naar aanloiding van een in "De Telegraaf" van 8 juli 1971 vernchenen
bericht onder het hoofd "Scheepwerfgeheiraen uit Polen", ontving K/D
gisterei! een telefoniech verzoek om coramentaar van de heer
van "Brandjmnt" (KRO-televisie). Geantwoord is dat de inhoud van dit
baricht geheel voor rekening van "De Telegraaf" raoet worden gelaten*
Daar HBVD de kans aanwezig acht dat wij nog meer van dergelijke vragen
krijgen, is H.KEB verzocht bij te inforraeren in hoeverre het
Telegraaf-bericht op waarheid berust.

3. Verzoek van Ir«

Ir. vroeg op 8 juli 1971 telefonisch of wij hem konden helpen
aan een exemplaar van het blad "Rode Jeugd", waarin een brief van
Minister Polak staat afgedrukt. BV aal nagaan of deze aflevering bij
one aanwezig is.

.̂ Bezoek H.BVD aan Minister Ge_ert_s_ema

H.BVD zal in de loop van de volgende week een bezoek brengen aan
Minister Geertsema en verzocht eventueel voor bespreking in aanraerking
karaende 'onderwerpen uiterlijk dinsdag 13 juli aan hem voor te leggen.

9 juli 1971



<7
AURORA

OCHTENDBESPREKING OP MAANDAG 12 juli 1971
========== ====: = ===c=: = === ======= =======£!: =

Aanwezig: H.BVD, BY, PHC, HD, HE, HTD, HKEB, K/D

Afwezig : PH.BVDf HK

1. Conferenti e-acc omodati e (zie ook Aurora van 25-6-71 punt 2)

Aan de hand van een door de Afdeling E uitgebracht rapport, worden de

voor- en nadelen van het CongreogeboUw en het Bel Air Hotel, beide in

Den Haag, in vergelijking met de accoraodatie in Hoog Soeren besproken.

H.BVD vraagt de nening van de aanwezigen over de waarde van het contact

in de avonduren. In het algemeen is men van mening dat dit niet zo

hoog dient te worden aangeslagen. Over de vraag of wij nu van een voort-

gezet gebruik van Hoog Soeren moeten afzien, blijken de meningen ver-

deeld te zijn. Algemeen wordt het vroeger gebruikte hotel "Klein

Zwitserland" in Heelsuro hoger gewaardeerd. Tenslotte beslist H.BVD dat

wij Hoog Soeren zullen opgeven. Er zal een proef worden genomen met

Haagse accoraodatie hetzij met het Congresgebouw, hetzij met het Bel Air

Hotel. Blijkt deze ook niet te voldoen dan zal naar een andere gelegen-

heid worden omgezien. H.BVD zal een en ander nog met KCP bespreken.

2. Automatisering

H.BVD heeft raorgenmiddag te 1̂ .30 uur een geeprek met de heer ,

(Hoofd Directie Overheidsautomatisering BiZa). HD c.q. PHD zal zich

beschikbaar houden voor eventuele deelnarae aan het gesprek.

12 juli 1971



AURORA======

OCHTENDBESPREKING op woensdag Ik juli 19.21=========== ======= ==========_== = = K=====ii:=

Aanwezig: H.BVD, BV, CPO, HD, HE, HTD, ffiUSB, K/D

Afwezig : PH.BVD, HK

1. Radiozendschepen (zie ook Aurora van 9-7-71 pt.2)

H.BVD vernam gisteren van Minister Geertsema dat deze door de journalist
van "De Telegraaf" in Nieuwspoort was aangesproken. (lichte-

lijk aangeschoten) vroeg de aandacht van de Minister voor het Telegraaf-
artikel van 8 juli, dat naar alle waarschijnlijkheid door hem is opgesteld.

heeft ons geantwoord dat het bewuste artikel z.i. op fantasie be-
rust en heeft belangstelling voor de bron. la de C-sector kreeg men de
beschikking over een vooralsnog vaag gegeven dat zou kunnen wijzen op
Russische belangstelling voor de figuren achter de MEBO-onderneming.
H.BVD acht het wel van belang dat HK bij een zich voordoende gelegenheid
eens met spreekt om, gezien ook zijn vroegere "onthullingen", enig
zicht te krijgen op zijn contacten.

2. Bezoek H.BVD aan Minister Geertsema

H.BVD verkreeg gisteren de handtekening van de Minister onder do a .'luister-
last voor de volgende periode. Bij deze gelegenheid werden nog enkele andere
onderwerpen besproken, als de screening van parleaentariers, de zaak-Wilraan,
radio Nordsee, het nieuwe KB en de voor de rijksoverheid geldende personeels-
B top.

J. Invoerins computer

H.BVD deelt mede dat het in de bedoeling ligt in de tweede helft van dit
jaar een onderzoek in te stellen naar de toepassingsmogelijkheden van een
computer bij de Dienst, zodat wij uiterlijk eind oktober a.s. ons een beeld
moeten hebben gevormd van datgene waarvoor wij sen computer wensen te ge'orua-
ken. Deze termijnstelling is van belang met het oog op de aanvragen voor da
begrotiiig 1973 die in februari 1972 moeten worden ingediend.

'

k. Agenda H.BVD

15 juli : 9.30 uur bezoek aan de Minister-President;
10.30 uur bezoek van overste , de waarnemer en waarsshijn-

lijkeopvolger van kolonel ;
Afdelingsbespreking D wordt verschoven tot 15*00 uur.

juli 1971



AURORA

OCHTENDBESPHEKING op vrijdag 16 juli 1971.

Aanwezig: H.BVD - BV - CPO - H.D - H.E - H.TD - H.KEB - K/D

Afwezig : PH.BVD - HK

I.. Conferentie-accommodatie (zie AURORA d.d. 12-7-'71t pt. 1.)

H.BVD deelt mede dat dit najaar geen bijeenkomsten in Hoog-Sceren
zullen worden gehouden. Ben proef zal worden genomen met het Kan^ce
Congresgebouw. H.E zal nagaan op welke data daar nog ruirate beschik-
baar is.

£.* Wonen buiten Den Haag

In verband met het feit dat een toenem«nd aantal pereoneelsleden var.
de Dienst zich buiten Den Haag vestigt, wijet E.BVD op de nocdapal:
dat degenen die bij onverwachte gebeurtcniescn actief zullsn moeten.
optreden dan ook inderdaad bereikbaar en bescb.ikbs.ar zijn* Indian
dit laatste niet raeer of onvoldoende het geval zal zijn zal tot het
instellen van een piketdienst moeton worden overgegaan*

2* Bezoek H.BVD aan Minister-President

H.BVD doet enige mededelingen over zijn bezoek van gieteren aan
Mr. Biesheuvel. Gesproken werd o.a. over de verv/s.ohte opname van
DS'70 in de Vaste Comraissie voor de Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten, waardoor de heer Berger dan lid zou v;o.rden, en over hat
nieuwe K.B..

it• Automatiserinp

H.BVD deelt raede dat de heer heeft toeger.egd ons een systft^f-
analyste ter beschikking te zullen etellen, die (ie heer
zal bijetaan bij diens toepaBbaarheidsonderzoek binnen de Dienst«

16-7-1971.



AURORA

OCHTgNDBESPREKING op oaandag 19 Juli 1971*

Aanwezig: H.BVD - BV - CPO - H.D - II.B - H.TD - H.KEB - HK

Afwezig : PH.BVD

S)n*Aa

1. Ex-Indonesisch diplomaat op bezoek

CPO meldt dat de vroegere Indonesische ambassadeur in Cuba, ,
thana onder een andere naam in het bezit van een Cubaans paspoort ir.
Nederland vertoeft. Hij heeft zijn intrek genomen in de woning van Us
bekende communist .
H.BVD verzoekt CPO met BV te overleggen over wat t.a.v. dit geval in
concreto moot worden gedaan en daarbij te bezien of het Ministerie va
Justitie dient te worden ingelicht.

2. Conferentie-accomodatie (Zie Aurora 16-7-1971» pt. 1)

K.E deelt mede, dat de ruimte in het congresgebouw ter beschikking kar
worden gekregen in de periode 6 t/m 8 oktober, 11 t/ra 15 en 13 t/m 22
oktober.

3« Terrorising

In een gesprek vrijdagraiddag j.l. met CPO en BV, heeft H.BVD de indiu*
gekregeu dat de werkzaamheden in de Dienst t.a.v. het terrorisme riorra.'.
eterk gespreid liggen in de afdelingen B, C en P. Gezien de hoekeij
waaruit terroristische activiteiten kunnen worden verwacht ir- rtit be-
grijpelijk.
Bij H.BVD is de vraag opgekomen of niet meer bundeling en een grottrc
coordinatie in de Dienst mogelijk zijn. Hij vraugt zich eveneonK a* or

de coordinatie met en het toeapelen van zaken aan de politic ni'jt ir.
eterkere mate zou kunnen geschieden. H.BVD vraagt de betrokken ai'dc-
lingshoofden hierover hun gedachten te laten gaan. Hij wil cy vie aiwu:
terugkomen wanneer PH.BVD aan het begin van de volgende waek van
verlof is teruggekoiaen.

19 juli 1971.



AURORA

OCHTENDBESPREKING op woensdag 21 juli 1971
-̂-•••--••̂  •»•-»•••••-•••••?••••••— f-+*~ • •.-.— —. -? — •*—; — —g~*» ĝ ĝj-y •—•«? *?•»

Aanwezig: H.BVD, HB, HC, HD, HE, H.TD, H.KEB, HK

Afwezig : PH.BVD

1. Ex-Indonesisch diplomaat (zie ook Aurora 19-7-71 punt 1)

B.C. deelt mede dat Mej. van BuZa vertelde dat Justitie reeds

was geinformeerd over de aanwezigheid van de vroegere Indonesische

Ambassadeur . H.BVD dringt erop aan dat spoedig een standpunt wordt

ingenomen, wat in dit geval moot worden gedaan met name of wij Justitie

zullen verzoeken betrokkene aan te spreken om hem naar zijn identiteit

en de reden van zijn aanwezigheid in Nederland te vragen. H.B geeft enige

nadere informatie omtrent de persoon van .

2» Bezoek Hoofd -.

H.BVD kreeg gisteren bezoek van het na de dood van de heer nieuw

benoemde hoofd van , de heer . Mede op verzoek van

Hoofd kwam deze om mogelijke samenwerking op het terrein van het

terrorisms te bespreken. H.BVD informeerde de goed Nederlands sprekende

heer over de samenwerking tussen de Europese diensten.

Hoofd zal daarover zijn collega's van en infor-

meren. Wanneer dezen de wens kenbaar maken tot het overleg van de club

van Europese diensten te worden toegelaten, meent H.BVD dat het wellicht

overweging verdient daarin een Frans sprekende en een Engels sprekende

groep te formeren. HiJ wil dan daarover eerst eens van gedachten wissolea

met de Fransen.

21 juli 1971



AURORA

OCHTENDBESPREKINQ op vrijdag 23 Juli 1971.

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

Afwezig : PH.BVD

1. Ex-Indonesisch diplomaat (Zie ook Aurora 21-7-1971, pt. 1)

Door de afdeling B is contact net politie en Justitie opgenomen

betreffende de in Amsterdam verblijvende vroegere Indonesische

ambassadeur .. Betrokkene zal heden door de Rijksrecherche

worden uitgenodigd opheldering te geven omtrent zijn identiteit,

zijn reispapieren en de reden van zijn aanwezigheid in Hederland.

2. Bezoek H.BVD aan Minister van Justitie en Minister van Verkeer
• en fe'aterstaat

H.BVD bracht op respectievelijk 21 en 22 juli bezoeken aan de

Minister van Justitie mr. Van Agt en aan de Minister van Verkeer

en Waterstaat dr. Drees.

Hij verkreeg de handtekeningen op de bijzondere lasteu voor de

volgende periode.

De afdelingshoofden zullen de betreffende aanwijzingen ontvangen

nadat K/D op 2/8 van verlof is teruggekeerd.

25 juli 1971.



OCHTENDBESPREKING op maandag 26 .lull 1971*

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

Afwezig J — -

1, Sabotage

Gesproken wordt over 2 persberichten inzake sabotage-acties. In
Eindhoven werd de auto van de Hoofdcomraissaris van Politie i
ernetig beschadigd* De "Rode Jeugd" heeft verklaard daaraan debet te
zijn. In Rotterdam is een molotov-cocktail geworpen naar het V/est-
duitse coneulaat. Hiervoor verklaarde een groep, die zich het
Revolutionair Sabotage Front noemt, verantwoordelijk, Nadere gege-
vens over deze groep, die in relatie moet staan met de Rote Armee
Fraktion, de Baader-Meinhoff Groep in West-Duitsland, ontbreken,

2. Ex-Indonesisch diploraaat (zie ook AURORA d.d. 25-7, pt. 1)

De door de Rijksrecherche geplande actie tegen kon vrijdag
j.l. geen doorgang vinden, doch zal heden plaatsvinden.

26 juli 1971.



AURORA

OCHTENDBiSPHiSKING on woensdag 28 juli 1§21=== = ̂=: = =:=:======:====£===;===. = -B==- = M=:=̂ ::̂ S± =

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD» HE, HTD, HKEB, HK

Afwezig : - -

1. Ex-Indonesiech diplomaat (zie ook Aurora d.d. 26-7 punt 2)

De ex*-Indonesisch diplomaat kon gieteren, juist op het mouent
dat hij van Sohiphol sou vertrekken, worden aangehouden. Hij bleek
in het bezit van een pistool met munitie en f 10.000,-. Hem werd een
uitvoerig verhoor afgenomen. In zijn bagage werden interessante pa-
pieren gevonden, gesteld op de naam , hoewel zijn Cubaanuc paa~
poort is uitgeschreven op naam van
HB heeft de indruk dat hij niet in de spionage-sfeer, raaar veel eerder
in de clandestiene hoek t.b.v. de PKI werkzaam is, mogelijk t.b.y. de
Russen. Het verhoor van wordt heden voortgezet*

2» Koninkli.-jk bezoek aan Indonesie

HE kreeg gisteren van Hoofd Voorlichting BuZa, de heer , hev
verzoek om rechtstreeks te mogen worden ingelicht omtrent actiee i.v.m.
het Koninklijk bezoek aan Indonesie. HBVD meent, dat wij niet van de
gebruikelijke informatie-kanalen raoeten afwijken.

J. gijzondere radio-dienst PTT

H.TD ontving gisteren een mededeling van de heer van de Bij^ozider-
radiodienst, dat aldaar een sekere op bezoek was geweeot <iie
informatics wilde hebben over peilsystemen. Hij was in. bet beait van
een introductie van Prof. en zei, eens een dossier bij de UVL>
te hebben ingezien. Hij was met verlof uit Afghanistan, alwaar hij
werkzaaa is voor de U.N,
HBVD verzoekt HCt eventneel HB, enige aandaoht aan dase zaak to
mede om na te gaan wie de betrokkene is.

4. Cursus bi.1 r

~̂~ H.KEB deolt mede dat de cursus voor de t\vsede groop v
dagen later, nl. van 18 oktober tot 19 november, is gestcld. £-r
even gesproken over de ervaringen van de eerste groep. De weneen
in verbaud daarmede naar voren zijn gekoinen, zullen door H.K113
de aandacht van de heer worden gebracht.

5» Afde.lingshoofde_ri.~YerEadering

H.BVD kondigt aant dat op 2? augustus te 10.30 uur in de ver
« een bijeenkomet van Afdolinpshoofden zal wordon gchoudsn ter l!Oi
J & van een toepasbaarheidsonderzoek inzake de invoerin.^ vau een ccn

H.BVD vil v66r 31 auffiunfgg i.v.m. bet aanvragen Vrin {joj'.d&n vcor
begroting van 1973 een antwoord hebben op de vra&g of f'f, inv
een computer bij de Dienet gewenst is. Hij verzoekt o<? ^frtelinfGhcjofc
een medewerker in nun afdelingen aan te wijaerj, die bi'&tand kan vwi?l.:
aan da heer en Mej. i, die het onderaock r.ullen ciocn.
H.BVD acht hst v;enselijk, dat dees afdeliagsvertegsjvf/oo^cii/wx'f; r,-J.j .'It
besprekiaag aanv/eaig zullon ziju.

28 juli 19?1



AURORA

OCHP ENDBESPRKKING op vrijdag 30 juli 1971.

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

Afwezig :

1. Ex-Indonesisch diplomaat (zie ook Aurora d.d. 28-7-'71» pt. 1)

De Cubaanse Ambassade, die op een telefoongesprek van in
eerste instantie niet had gereageerd, is later toch in beweging
gekomen. Een medewerker van de ambassade heeft de Politie Amsterdam
medegedeeld dat hot afgegeven paspoort, uitgeschreveri op de naaa
van , geldig is. Hierop is vrijgelaten en
is hij naar Praag afgereisd. Een verder verhoor van hem heeft niet
kunnen plaatevinden.

2, Rode Jeugd Eindhoven

Gesproken wordt over een artikel in De Telegraaf van heden waarin
een jongeman, behorende tot de Rode Jeugd in Eindhoven, in gesprek
met een verelaggever, zeide dat men er niet voor terug zou schrikkec
ook tegen personen op te treden, zelfs wanneer daarbij doden aouden
vallen.

3.

30 juli 1971.



AURORA

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD, HE, HTD, HKEB, HK

Afwezig :

1. Incident Roerraond

Er werd even gesproken over de moeilijkheden, die zich het afgelopen week-end
in Roermond hebben voorgedaan met Zuid-Molukkers. PH.BVD heeft CFO gevraagd
om na te gaan of buiten hetgeen in de pers is gepubliceerd, nog verdere
bijzonderheden hierover te vermelden zijn.

2. Rode Jeugd

Naar aanleiding van telefoontjes van de zijde van de P.G. den Bosch,
Mr. en de D.G. van Politie Mr. van Eijkern, is door H.SVi) eai
PH.BVD het afgelopen week-end aandacht gegeven aan de VPKO- radio-uitzending
"VPRO-Vrijdag", waarin geeprekken met nedewerkers van de Kode Jeugd Eindhoven
plaatsvonden. Via de RVD werd het bandje van de uitzending verkregen, hetgeen
door EJ werd uitgewerkt. In grote lijnen warden in de uitzendingen dezeli'de
bedreigingen geuit, ale die welke in het Telegraaf-artikel van J>0 juli naar
voren kwaraen.
H.BVD vraagt zich af of het niet wenselijk is, dat wij zelf de uitzendingen
van "VPRO-Vrijdag" en van het VARA-programma op aaterdagraorgea "Dit xs het
begin" opnemen. Wanneer zich dan lets voordoet, staat het opgenoraene direct
ter bftschikking. Afgesproken wordt, dat TD dit gedurende een periode van ?
maanden zal doen. De afdeling B kan dan desgewenst de banden belnictereji ea
ecannen. Na deze periode zal worden bezien of met het opnemea wordt voort-
gegaan.

3» Algerijn. in contact mot Israe'lische Ambassade

HC werd het afgelopen week^ead gebeld door van de Kou.
Marechaussee, die met hem eprak over een Algerian die contact wenstt- aet fie
Israelische Ambassade. Betrokkene was in het bezit van een visum voor
Duitsland, dat korte tijd na zijn verzoek afliep. Betrokkene heeft telefo-
nisch contact gehad met de hear van de Israelische Ambassade. die de
Kon.Marechaussee daarna mededeelde, dat het gecprek voor hern van waardo
geweest. Aangezien het in het Arabisch plaatsvond, kon de Kon.Marechauyse-o
omtrent de inhoud ervan niets msdedelen* HC zal trachten via
daarvan iets gewaar te worden.

Zaterdag werd een telexbericht van ontvnn(f?n. betreffende een pi
tot kidknapping van esn medewerker van de IsraeliECha Ambassade in Parijs.
In verband daarmcde werd waakzaamheid, ook in Nedorlaud t.H.v. Icra'ilisch';
instellingen verzocht.

Kinister Adhin

H.BVj) krijgt hodenmiddag de Minister van Justitie en Politie van Su
Hr. Adhin, op be.Koek.

2 auguetus 1971
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Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD, HE, H.TD, H.KEB, K/D

Afwezig : HK

1. Verzoek Drs.

H.BVD maakt melding van een verzoek van Drs. , hem toegang te ver
lenen tot het bij de Dienst aanwezige GID-materiaal in verband met de voor-
bereiding van zijn dissertatie over de eenheidsfront- en volksfrontpolitiek
van de CPN in de jaren 193̂ -1939. Zijn promoter is Prof.dr. ,
hooffleraar vaderlandse geschiedenis te Leiden. Indien bij naslag niets ten
ongunste van Drs. aan het licht komt, is 1I.BVD wel bereid aan
dit verzoek te voldoen en hij verzoekt KB dan betrokkene te ontvangen en
verder de weg te wijzen.

2» AfdelingBhoofden-vergadering (zie Aurora van 28 juli 1971 pt. 5)

H.BVD deelt mede dat deze bijeenkomst eerder aal worden gehouden nl. op
19 augustus a.s., in stede van 27 augustus, zoals aanvankelijk bepaold.
Plaats en uur blijven onveranderd.

5" Bezoek van Minister Geertsema

H.BVD deelt mede, dat Minister Geertsema woensdag 11 augustus a.a. te
1*UOO uur een bezoek aan de Dienst zal brengen. Van gedachten wordt ge~
wisseld over het programma voor die middag. H.BVD stelt zich als voorlopig
prograrama voor, dat na een korte door hem te houden inleiding, HB, KG en
HD lets over de hoofdtaken van hun respectievelijke afdelingen te berde
brengen en verzoekt hem de punten voor te leggen die zij denken te be-
handelen. Daarna zal PZ aan de beurt komen en vervolgens de andere afde-
lingen, eventueel gecombineerd. Geeindigd zou kunnen worden met een
bijeenkonot, waaraan ook een delegatie uit de Gommissie van Overleg dient
deel te nemen. Het definitieve programma met tijdschema zal nog nader
worden vaatgesteld en bekend gemaakt.

augustus 1971



AURORA

OCHTENDBSSPEEKING op vrijdaK 6 augustus 1971•

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

Afwezig : -—-

1, Rode Jeugd

Ter sprake komen enige artikelen in de pers van hedenmorgen (De Telegraaf
en Algemeen Dagblad) over de Rode Jeugd, in het bijzonder omtrent deze
groep in Eindhoven. PH.BVD wil niet uitsluiten dat deze publiciteit ee-n
etimulerend effect heeft op boosaardige activiteiten van Rode Jeugd-
afdelingen in andere plaatsen. Hij vraagt H.B daaraan aandacht te willen
geven.
HK kreeg gisteren beaoek van de heer van het Algeraeen Dagblad
die, in overleg net BFAt enige inforaatie ter beschikking werd geateld.
H.BVD roerde bij een bezoek aan Mr. van Justitie bet onderwerp
aan. Daarbij bleek dat een optreden tegen de Eindhovense groep zoveel
juridische puzzles oproept dat de vraag is of daarvan wel iets zal
komen. H.BVD heeft erop gewezen dat het probleem opdaagt dat een uit-
blijven van een optreden van de zijde van de Justitie of Politic niet
in overeenstemming is met het rechtsgevoel. Een dergelijke teneur ligt
ook in het hoofdartikel van het Algeaeen Dagblad van heden opgesloten.

2. Technische operaties KGB

H.D vestigt de aandacht op een bijzonder interessant rapport van
betreffende een technisck hoogwaardige operatie van het KGB, gericht op
code-apparatuur, waarvan de Duitse delegatie gebruik wilde maken tijdene
het bezoek van Minister Scheel indertijd aan Moskou. H.BVD wil dit rap-
port gaarne enige tijd voordat hij binnenkort de Minister van Buiten-
landse Zaken Dr. Schmelzer gaat bezoeken ter inzage hebbcn*

3» Admiraal i

Admiraal komt heden te 11.00 uur bij H.BVD op beaoek. H.B zal de
heer (SBP) ter beschikking houden om de Admiraal in te lichten
omtrent enige ontnikkelingen m.b.t. Roemenie en Joegoslavie.

k. O.S.I.

H.BVD ontving een mededeling van de heer dat maandag de opvolger
van de Col. , t.w. Col. , zijn opwachting bij de Dienst
komt raakon, Er worden afspraken t.a.v. de opvang van dit bezoek gemaakt*

Bezoek van Minister Geertsema

H.BVD verzoekt de afdelingshoofdeu hem uiterlijk maandag a.s. voor
AURORA de punten voor te leggec die zij tijdens het bezoek van Minister
Geertsema naar voren willen brengea. Aan de hand daarvan zal dan het
schema van het bezoek worden vastge/st-eld. De Minister zal aan het eind
van de woensdagmiddag een bezoekje aan EO brengfin. De bijeenkomst in de
vergaderzaal alvvaar de afdelingshoofden en hun plaatsvervangers aanwezig
zullen zijn is in verband daarmsde gestcld op 16.̂ 0 uur.

- 2 -
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6. Secretaris-Generaal Volksgezgndheid en Milieuhygiene

H.BVD bracht vergezeld van U.D een kennismakingsbezoek aan de heer
, de S.G. van het nieuw geformeerde Ministerie van Volkegezond-

heid en Milieuhygiene . Gesproken werd over de beveiliging van dit
departement. Verder bracht H.BVD n.a.v. vragen hieromtrent van Franse
zijde het drugprobleem en het beleid van de Nederlandse regering
terzake ter sprake.

?• Gesprek met Mr» van Justitie /i^t f "~ ̂  '- J 3.

Naast het onderwerp Rode Jeugd en enige andere zaken sprak H.BVD met
Mr. ook over drugs. Hem bleek dat de gedachten bij Justitie uit-
gaan naar het vrijgeven van soft drugs. H.BVD heeft gewezen op het
aspect dat dit handelaars in verdovende middelen naar Nederland sal
trekken en op het gevaar dat ook criminele elementen hierbij hun slag
zullen slaan.

6 augustus 1971*
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OCHTENDBESPRJSKING op maandag 2 augustus 19.Z1
=s:s:====s = = = = = === = ==== = ====== = £ = = = == = =.= ===— is:

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, HD, HE, HTD, H.KE3, HK
Afwezig : --

Sabotage poging?

Vrijdag kregen wij een melding van de heer van de I.I).
Rotterdam, dat aldaar was vastgesteld dat een ballon met brandbare stoffen
was opgelaten met de kennelijke bedoeling om deze in een open olietank
te doen neerkooen. Er is nog geen spoor van de daders. HB verwachi; nadore
schriftelijke informatie.

2» Enquete

HC vestigt de aandacht op een enquete van de met de VU te Amsterdam
verbonden Foundation for the promotion of East-West contacts.

Philips informeerde ons en zond ons een exemplaar van het gebruikte
vragenformulier•

Adairaal

Admiraal deelde H.BVD vrijdag jl. mede dat de Minister van Da fans*-2
zich eenmaal per 14 dagen wil laten voorlichten door de HID en .Ouiteulaiidje
Zaken omtrent de jongste gegevens door intelligence verkregen. H.3VD werd
de vraag gesteld, of wij ook een bijdrage kunnen leveren.
Verder maakte Admiraal kenbaar zich gaarne nader te aullea orientert-n
omtrent de onderwerpen waarmede de Dienst zich bezig houdt. PH.BVD sal
hierover met hem spreken.

Verstrekking gegevens aan VNA

Van de heer , plv. gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antilles •,
ontving H.BVD het veraoek te willen nagaan of wij ten aanzien van
Nederlanders die naar de Antillen worden uitgezonden, ook orirainele
antecedenten verstrekken. HD zal dit in overieg met HB besien,

Zuid-HolukKers

H.BVD kroeg vrijdagmiddag bezoek van Mr, ve.n 0.0.& V. Hij
moest een nota opstellen i.v.ra. door de Minister van Buitenlandse iaken,
Drs. Schroelzer, geuite wens dat de veiligheid van de Indonesische An.baseado
en de medewerkers daarvan optimaal moet worden verzorgd. H.BVD stelde
de heer op de hoogte van onze gegevens t.a.v. door Zuid-Holu'.tkcr.r.
voorgenomen acties, die op dit moment negatief zijn. Hot betreffende
rapport wordt heden aan de heer en de andere belanghebbenden
toegezonden.

9 augustus 1971
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Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HC, IID, HE, H.TD, HKEB, HK

Afwezig : - -

1. Maoisten

HD beluieterde hedenmorgen een "Hier en Nu"- uitzending, waarin melding
werd gemaakt van een Belgisch rapport "De vijand in huis", hetgeen zou
handelen over de gevaren die Maoistische groeperingen voor de veiligheid
van de Belgische staatsinstellingen inhouden. HD zal bij navraag dosn.

2. Beveiliging Tweede Kamer

HD kreeg gisteren bezoek van de heer , officier toegevoegd bij de D.C.
Rijkspolitie 's-Gravenhage, die hem vertelde, dat de R.P. een verzoek van
de Tweede Kamer had ontvangen om een soort beveiligings- c.q* bewakingsplan
t.a.v. de Kamergebouwen op te stellen.
Dit verzoek zou voortvloeien uit de activiteiten van de Commissie uit de
Kamer, die zich bezig houdt met de vraag of de huidige behuizing van de
Kamer op het Binnenhof en de nieuwe gebouwen die aldaar zullen worden ter
beschikking gesteld, wel adequaat kan worden geacht, dan wel of het
voorkeur zou verdienen een geheel nieuw gebouwencoinplex voor de Kamer op
te zetten. HD heeft de heer toegezegd, dat wij bereid zijn ons licht
te laten schijnen over een door hem op te stellen beveiligingsplan, wanneer
dit in concrete kan worden voorgelegd.

!>• Hongaarse reactie

HC vestigt de aandacht op een interessante reactie van de zijde van het
Hongaarse Minister van Buitenlandse Zaken. Op ons advies was door Buiten-
landse Zaken een visumaanvrage van een Hongaarse functiouaris, die oerder
in een ander land als AVH-functionaris was geidentificeerd, afgewezen.
Buitenlandse Zaken heeft daarbij aan de Hongaarse autoriteiten kenbaar
gemaakt, dat een visumverlening niet in het belong zou zijn van de goede
betrekkingen tussen Nederland en Hongarije. Van de zijde van het Hongaarae
Ministerie van Buitenlandse Zaken, is hierna onze ambassadeur in Budapest
ter kennis gebracht, dat men het doen van de aanvrage betreurde en dat men
hoopte dat dit geen invloed zou hebben op de wederzijdse betrekkingen.

**• Braailiaans verzoek

Bij Buitenlandse Zaken. (Mr. , Bureau Zuid-Amerika van de Directie
V/estelijk Half, Rond), werd door een medewerker van de Braziliaanse Ambassade
het verzoek gedeponeerd om een overzicht betreffende s»n extrenistische en
extreme groeperingen te mogen ontvangen. De heer sprak hierover met
HD. HBVD is van mening dat wij geen medewerking aan het verzoek moeten ver-
lenen. Hij vraagt HD en HB te overleggen welk advies Buitenlandee Zaken
t.a.v. de formule van afwijzing kan worden gegeven.

6. Stem-identificatie

HK kreeg van Mr. van Justitie het verzoek of wij advies konden geven
t.a.v. inetanties die zich met stem-identificatie bezig houden. Men wil
bij Justitie trachten door stera-identificatie wat varder te komen in de
zaak van de Rode Jeugd, Eindhoven.

— 2 ~



Justitie heeft hierover al contact met een hoogleraar bij de T.H.,
Professor . Van TDA vernam HK dat Philips op dit terrain mogelijk-
heden heeft, doch dat men vanwege het poll tie-aspect weinig geneigd is
terzake van de Rode Jeugd medewerking te verlenen. De politic Eindhoven
zou reeds stappen hebben gedaan om Philips tot medewerking te bewegen.
Het is bij TD niet bekend of de PTT en RVO-TNO op het terrein van de stem-
identificatie mogelijkheden hebben* HK zal Hr. inlichten.

11 augustus 1971



AURORA

OCHTEMDBESPREKING op vrijdag 13 augustus 1971

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

Afwezig : H.BVD (wegens ziekte)

1.

H.D eprak met Hoofd Beveiliging , de heer , over de beveilipin^
van de Australische ambassades in communistische landen en de eieen waaraan
"security furniture" moet voldoen.
H.E hoorde van hem een interessant verhaal over een huismeester van de
Auetralische ambassade in Moskou, die na ommekomst van zijn diensttijd in
Moskou er de voorkeur aan gaf zich daar metterwoon te vestigen.
De plaatselijk -man wordt m.i.v. november vervangen door
de heer .

2. Contact met Lips

PH.D had een gesprek met de Directeur van Lips-brandkastenfabriek. Hij ver-
nan daar het een en ander over contacten van dit bedrijf met Oost-Europese
landen.

3» Bezoek Minister Geerteema en S.G. Dr.

PH.BVD meent dat het bezoek van de Minister en de S.G., op woencdagmiddag
11-8-1971i als bijsonder geslaagd kan worden aangemerkt. De door de afde-
lingshoofden gehouden inleidingen waren bondig en instructief. De Minister
was bijzonder geinteresseerd in de uiteen&etting van de heer over de
personeelsproblematiek, Hierbij werd zijdelings van zijn kant het f.l.o.
ter sprake gebracht.
De ontwikkelingen terzake zullen door one nauwlettend dienen te worden
gevolgd vooral ook i.v.m. de aanbevelingen door een commissie van Financien
bij de Kabinetsformatie hieromtrent gedaan.

13 augustus 1971.
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OCHTENDBESPREKIKG_gp_maandaE=l6=aucuBtus=1221

Aanwezig : PH.BVD, HB, HC, HD, HE, K.TD, H.KEB, HK

Afwezig : H.BVD (ziek)

1, Cursus bij

Van -zijde werd berioht, dat de tweede cursus anderraaal zal moaten

worden verechoven, t.w. naar 1-11 tot 3-12-1971. Bij de cursusdeelnemere

bestonden hiertegen enige bezwaren, die weinig swaarwej-end v/orden geacht.

KEB/B zal deze zaak verder behandelen.

2, Arnbassadeurs op bezoek

HE krijgt 18 respectievelijk 19 au^ustus a.s. bezoek van de Keren

, Ambassadeur te Boekerest en Baron , Arnbar.Ra.ieur

te Belgrade en Tirana.

3, NATO~bi jdragen

H.KEB verzoekt de Afdelingshoofden de NATO-bijdragen deze vreek ter beschik

king te willen stellen.

't. Admiraal

PH.BVD lichtte vrijdag 13 augustus Admiraal in, over de stand van

betreffende de contra-spionage.

16 augustus 1971



AURORA

OCHTEHDBESPREKING op woensdag 18 auKusbus 1971..

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

Afwezig : II.BVD Uiek)

1. RVO - TNO

H.D deelt raede dat tot Hoofd RVO-TNO als opvolger van Prof,
is benoerad Dr, , hopfd Fyeisch Laboratorium RVO.

2. StichtinE Bevordering contacten Oost-West

Deze stichting die enqueteformulieren aan het bedrijfeleven aeadt
betreffende ds OoBt-V7est handsl, heeft - zo stelde H.D vast -
nog geen contact opgenomen met de ministeries welke in de circu-
laire van de etichting zijn vermeld,

3» Gebouw

- PH.BVD deelt mede dat de verwachting bestaat dat de nieuwe /;ara»*>
eind van dit jaar ter beschikking zal komen, De raogelijkheid
bestaat dan om de kelder voor de nieuwe bestcmming gereed te
raaken, Er zal dan alles op gezet moeten vmrden ora danrvoor de
toesteraming van de bevoegde autoriteiten en de nodige fir.ancien
te verkrijgen.

18 augustus 1971.



AUKOP.A

Aanwezig: H.BVD, PH.BVD, HB, HCf PHD, HE, H.KilB, H.TD, HK

Afwezig : - -

1, Inbraak in wapendepot

Gesproken wordt over de persberichten betreffende de verraissing van

en exploeieven uit een wapendepSt bij Loenen. Van da Marechaussee veraaw

PH.BVD, dat er aanwijzingen zijn die duiden in de richting van wapen-

handelaars in de roese buurt in Arnhem. HK werd woensdagavond opgebeld titv.--r

, Algemeen Dagblad, welke krant het boi'icht over de wapencliefclaA

als primeur bracht. vroeg zich af, of Ae daders mogel5.jk in do bo-!:

van de Rode Jeugd konden liggen.

2. B.V.D. en homofielen

H.BVD ontving een notitie .van de Minister over een kweetie die zich bi;l

eeu antecedentenonderzoek bij Philips t-.a.v. een horaofiel zou ht-bbsn voov^r-.

daan» HC hsrinnert zich een kwestie van die aard en zal nagnan vrat dns.e

inhield. H.KEB zal vaststellen of bij visumaanvragen voor de Veroiiigdo

Statsn een vraag betreffende homofilie op het betreffende formulier voor-

korat.

5» Briefing Minister van Dofensie

De eerste briefing van de Minister van Dcfensie betreffende reccntc gô e'•••;•;•.

van de inlichtingendienaten sal plaatsvinuen op 8 September a.s.t

Ingevolge het in het CVIN besprokene, zal sen veak voordisr. eej> voor-~

bespreking daariri plaatsvinden. H.BVD heeft het voornemen bij de vc.rf.i-.t:

briefing van Minister Koster aanwezig te zijn. HB za3. hem daarheca

vergezellen.

k» DeBpreking mot Minister Geertsema

H.BVD heeft dinsdag 2̂  augustus a.s. te 10.OO uur fecn bt-pprekir,;1, ir.at

de Minister, waarin enige openstaande zakexi ac^ d^ orrt^ Jtoafer-,

20 augustus 1971



AURORA

OCKTENDBESPRSKIKG op maandag 23 auRUstus 1971.

V
Aanwezig: H.BVD _ PK.BVD - H.B - H.C - PHD - H.E - H.KKB - H.TD - HK

Afwezig :

1. EO-cursus voor MID*

H.B raeldt dat de cursua voor een eerste groep MID-onderofficieren welkc
door EO werd gegeven, bijzonder goed is verlopen. Na een begin waarin
de deelnemera enige terughouding aan de dag legden, kwamen zij daarna
meer open. Aan het eind van de cursus werd door 66n van de onderoffi-
cieren gezegd dat zij deze zeer verhelderend en van bijzondere waarde
hadden gevonden.

2. Situatie 2uid-Molukkers.

Tijdens het weekend heeft op horizontaal niveau, met de Rijkspolitie,
de Koninklijke Marechaussee en de Veiligheidsdienat van het Koninklijk
Huis een uitwisseling van gegevens betreffende de Zuid-Molukkers plaata
gevonden.
Wij ontvingen een melding dat enige wapens die vorige week uit efin
wapendepot bij Loenen waren ontvreerad, bij het Gelderse Vaassen ziju
teruggevonden. PH.BVD zegt dat dit is geschiod op aanwijzing van een
tipgever, die op 3uid-Molukkers lijkende personen in het bos ?.akeu had
zien begj'aven. Van de Hijkspolitie Schiphol ontvingen wij de meder'.elin^
dat het Zuidmolukse Bsvrijdingsfront, de pers en politieinstantics ero'p
heeft gewezen dat bij het vertrek van H.M. de Koningin naar Indoncsic
op Schiphol hedenavond het e£n en ander zal gebeuren, dat voor de pers
ale een primeur kan gelden.
H.BVD betreurt het dat deze berichten niet aan de dienstleidiag ziin
doorgegeven vooral omdat de ontvangers aan onze kant duidelijk kon zi.̂ :
dat in de justitielijn deze berichten aan hogere autoriteiten zouden
worden doorgeleid. Dit bleek H.BVD gisteren toen hij werd opgebeld door
mr. Geertseraa, die als minister van Justitie a.i. op ae hoogte war;
gesteld. H.C maakt nog melding van een bericht da-c de Ro&e Jeugd inzak̂
de wapendiefstal met de Zuid-Molukkers zou samenspelen. Hij acht dit
niet erg waarschijnlijk. H.B vraagt aich af of het Zuidmolukse Bevrij-
dingsfront - waarvan wij de personen in kwestie nog niet kennen - met
de Amsterdamse Vrijheidsschool te maken heeft.

3. Kosten vacatures.

H.E kreeg vrijdag j.l. een telefoontje van de heer , iverkzaa.-n op
het algeraeen secretariaat van de DGOP, die wilde v^eten \vat do vervuil-
ling van een vacature op een afdeling post- en archiefzaKen, waaraan
een veiligheidsonderzoek is verbonden kost. H.BVD verzoekt HK de heer
Brink te laten weten dat wij geen cijfers terzake voorrauig hebben,
maar dat v/ij wel bereid zijn wanneer one het belang van de 7,.-<ak wor-'it
duidelijk geraaakt, te trachten enige gegevens te verzamelea.

23 augustus 1971.



AlMOrtA

OCHTEHDB3SPREKING op woensdag 23 augustus 1971

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B - H.C - PH.D - H.E - KEB/3 - H.TD - HK

Afwezig :

1. Gesprek met Mr. Van Mierlo

H.BVD zegt dat hij na 1 September een gesprek met Mr. Van Mierlo zal hebben.
Hij vraagt hot oordeel van H.B in hoeverre hij daarbij iets over de
Europese Veiligheidsconferentie kan vertellen.
H.B zal zich terzake beraden en H.BVD van advies dienen.

2. OvJ Mr.Schiramel '
•••••••••••••̂ ••••••••••••••••••••••••a *

Voor Mr. Schimmel, die in de plaats van Mr. Kolkert is aangewezen als
OvJ voor de behandeling van spionagezaken, begint hedenmiddag een introductic
bij de Dienst.

J>» Bespreking met Minister Geertsema

H.BVD en HK hadden gisteren een bespreking met de Minister en de S.G.
Dr. . Onder raeer werd geeproken over het Maandoverzicht, de lijst van
vertrouwensfuncties, het KB betreffende de inlichtingen- en veiligheids-
diensten, ds zienswijze van de BVD t.a.v. homofilie. Dit laatste in verband
met het vermelde in Aurora dd. 20-8-1971, punt 2.
HK maakte over het gesprek de gebruikelijke notitie.

25-8-1971.



- • AURORA

OCHTENDBBSPREKING op vri.ldaf; 2? augustus 1971•

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

Afwezig : —

1. Minister van Buitealandse Zaken

H.B vernam dat minister Schmelzer bij de bepaling van zijn beleid, g<
bruik gaat maken van de wetenschappelijke instituten.
Zo zou hij onlangs in Tilburg op bezoek zijn geweest bij het Kennedy
instituut dat onder leiding staat van Prof. , alwaaj
hij om medewerking van dit instituut zou hebben verzocht.
Voorts vestigt H.B de aandacht op een perabericht in de Volkskrant vi
heden betreffende een brief die minister Schroelzer aan de Kamercommii
van Buitenlandse Zaken heeft geschreven en waarin hij zijn droefenis
uitspreekt over het feit, dat ondanks gemaakte afspraken over geheim-
houding, zaken die hij in de vergadering met de cornmissie van
19 augustus had medegedeeld, zijn uitgelekt.
Het zou gaan om door de minister gegeven inlichtingen over de kwesti<
van politieke gevangenen in Indonesie en omtrent de beleidslijn die
gevolgd kan worden t.a.v. de toelating van Communistisch China tot d<
Verenigde Naties.
H.B acht deze punteri van belang voor het gesprek dat H.BVD met minis'
Schmelzer zal hebben.

2. Screening parleraentariers

H.BVD maakt gewag van een nota van KJA over dit onderwerp die in Ben<
luxverband zal worden besproken. KJA toont daarin feitelijk aan dat
geen juridische problernen -terzake bestaan, aangenomen dat parlementa-
riers zelf met screening instemmen. De zaak is in wezen van politieki
aard. H.BVD beveelt lezing van de notitie aan door HK en de afdeling

3. Qesprek met drs. Den Uyl

• Gisteren had H.BVD samen met H.B een gesprek met drs. Den Uyl. Deze
maakte kenbaar dat het lidmaatschap van de Coramissie voor de Inlicht:
gen- en Veiligheidsdionsten, gezien de zware taak die een fractievoo:
zitter heeft, beter door een ander Kamerlid zou kunnen worden vervuli
H.BVD heeft tegen deze gedachten bezwaren ingebracht.
Drs. Den Uyl kwam nog even terug op de uitnodiging van het partijbes
van enige tijd terug aan H.BVD ora daarvoor een inleiding over het we:
van de Dienst te houdeno Hij informeerde naar de reden waarom H.3VD ]
gemeend daarop niet te moeten ingaan. Hij hoopte dat H.BVD ter geleg'
tijd toch nog eens een uiteenzetting voor het partijbestuur zou kunn>
houden.

2? augustus 1971,



AURORA

OCHTENDBESPREKING op maandag 30 auguetus 1971.

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

Afwezig : -——

1. Benelux-bespreking

H.C nam vrijdag 27-8 deel aan de voorbespreking in Luxemburg van
de hoofden contra-spionage van de Beneluxdiensten* De heer
van vroeg het oordeel van H.C omtrent de aaupak van
t.a.v. de Chinezen voor het geval t.z.t. de Beigische regering
tot erkenning van de Volksrepubliek over zou gaan en dit tot een
uitwisaeling van diplomatieke vertegenwoordigers aanleidiug zou
zijE. H.C vertelde lets over onze organisatie. Het punt zal op
de a.8. vergadering van de hoofden van de diensten door
ter tafel worden gebracht.

2. L.f,V. Niedersachsen ' !

H.BVD ontving een uitnodiging ora enige inleidingen over het rechts-
radikalistne bij te wonen, welke onder auspicien van dit L.f.V.
op 28 oktober te Hannover worden gehouden. H.B zal hem daarheen
vergezellen.

3« Distributie BVD-rapporten

H.BVD doet mededeling van verzoeken die hem aangaande dc distri-
butie van BVD-rapporten bereikten van de zijde van Hoofd Marid en
van de Secretaris-Qeneraal van 0. & W., mr. .
H.B en H.C nernen hiervan nota.

30 august'us 1971.



AURORA

OCHTHNDBKSPRgKING op woensdag 1 September 1971.

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

Afwezig : ——

1.

Bij sen bezoek gisteren aan H.BVD deelde de heer mede dat do
heer onverwacht is teruggeroepen. Hij zal begin oktobcr
een nieuwe beateraming bij het hoofdkwartier krijgen.
Hij wordt vervangen door de heer .

2. Relatie Philips •'

H.BVD had gisteren een gesprek met de heer die de indruk had
dat wij gegevens omtrent de Rode Jeugd voor hem van belang ter beschih:-
king hebben die hij niet had gekregen. Naar het voorkomt is dit onjuist.
BV besteedt hieraan verdere aandacht. H.BVD meent dat er geen bezwaar
tegcJn is wanneer wij bevriende relaties in de bedrijfssfeer wat op
bredere basis inforraeren oratrent de activiteiten van terroristische
groepen, zulks in verband net de zorg van deze relatiea dat deze acti-
viteiten zich in hun richting zouden kunnen bewegen.
H.TD had een gesprek met de heer . Deze wees ons op de racgolijk-
heid oin terzake van stemidentificatie de hulp in te roepen van
Prof. van de T.H. Delft, die tevens adviseur van Philips is.
De heer zal daartoe dan gaarne zijn beraiddeling verlenen.

3. Gesprek met de heer Mellema

Volgende week dinsdag 7 September heeft H.BVD een gesprek net de heer
Melletna over de beslissing van de minister inzake het Maandoverzicht.

1 September 1971



AURORA

OCHTENDBESPREKING op vri.idag 3 September 1971 •

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

Afwezig : H.BVD

Nieuwe methodiek Arabische terroristen

Gesproken wordt over ecn woensdagavond 1~9 van ontvangen
bericht. Dit hield in dat een Nederlands meisje er door eetx jongeman
(een Arabische terrorist) toe bewogen was een vliegreis naar Bethlehem
te maken om een koffertje bij diens moeder af te geven. Nadat zij na
aankomst het aangegeven adres niet had kunnen vinden, werd vaetgesteld
dat het koffertje een dubbele bodem had. Daaronder bleek zich exploaief
nateriaal te bevinden, dat in het vliegtuig tot ontploffing had moeten
komen.
Door E IX werden enige onderzoekingen gedaan. De Rijksrecherche heeft
een gesprek net de moeder van het meisje gevoe.rd waarbij informatie
van waardd werd verkregen.

3 September 1971*



AURORA

NTO&lPa HIKING op maandag 6 September 1971 .

Aanwezig: H.3VD - PH. DVD - H.B - H.C - PH.D - H.E - H.KEB - H.TD - RK

Afwezig : —

1. Nieuwe methodiek Arabische terroristen (zie Aurora 3-9-1971)

Gesproken v/ordt over de publicaties in de pers, die niet in overeenstera-
ming zijn met de ons bekende feiten. Ook de naara van het Nederlandse
meisje in kwestie is niet goed doorgekonen. In de persberichten is spra-
ke van een Henriette Winderaeijer.
Verohdersteld wordt dat bij de press release van officiele Israelische
zijde en bij wat men later aan de pers heeft vrij gegeven, de gedachte
heeft voorgezeten om de luchtvaartraaatschappij El Al enigszins buiten
schot te hcuden. Dit kan ertoe hebben bijgedragen dat' in de persberich-
ten de voorstelling naar voren komt dat de explosieven werden ontdekt
voordat de vliegtuigen zich in de lucht begaven.

2 . Tsjechische vluchteliitg

H.C deelt mode dat de Dienst enige betnoeienio heeft gehad met net over-
leg terzake van de uitvvijsing van , een Tsjech die via Grieken-
land en Frankrijk^ naar Nederland was gekomen. H.BVD inforraeerti naar de
aard van bnae bemoeienis, Justitie heeft betrokkene toeges^aat weer naa.r
Nederland terug te komen i.v.ra,- het door hera aangetekende beroep tegen
zijn uitwijzing.
II.3VD meent dat wij ons restrictiof dienen op te stellen t.a.v. het ge-
ven van irlformati.es en opinies in zaken als deze wanneer wij over infor-
maties beschikken, die alleen intelligence-wise kunnen worden geexploi-
teerd. In voorkomende gevallen beveelt hij aan overleg net HK te plegen.

3. Chineoe Vertegenvifoordieing

Door een attente behandeling van zaken vanwege het district Amsterdam
van de R.P. kregen wij zaterdagmorgen melding van het ongeluk overkonen
aan een auto van de Chinese Vertegenroordiging, die bij Puraerend te^en
een vrachtauto was opgereden. Er v/aren 2 auto's van de Chinese Vertesen-
woordiginr; op weg; in beide 3 Chinezen en een employe van Pakhoed N.V.
in Kotterdan.

if.

H.BVD verzoekt de afdelingshoofden om naraen van nisdewerkors die contact.
hebben gehad met de heer , dit i.v.in. het te organiseren A
dat H.BVD op donderdag 23-9 en eventueel op vrijdag 2 A— 9 *il hcuden.

Bezoek aan de heer

H.BVD vertelt het e.e.a. over het bezoek dat hij op donderdag 2-9
bracht aan de heer van het sub-station Frankfort dat ressor-
teert onder het station Bonn.

- 2 -
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6. Benelux

Vrijdag 3 September vond in Luxemburg de periodieke bijeenkoost van.
de Koofden van de Beneluxdiensten plaats. Gesproken werd over de
eerstvolgende bijeenkomst van de 7, die mogelijk in oktober in Bonn
zal plaatsvinden. Voorts over de screening van parlementariers.
H.BVD zegde voorlichting toe oratrent onze aanpak t.a.v. de
Chinezen. Dit houdt verband met de verwachting aan 's zijde dat
de Belgische regering die van de Volksrepubliek zal erkennen', het-
geen dan tot vestiging van een Chinese Legatie in Brussel aanleiding
zal zijn. H.C en H.D zullen H.BVD terzake van advies dienen. De vol-
gende bijeenkornst van de hoof den van de Beneluxdiensten is bepaald
op V^r noveraber in Den Haag.

6-9-1971.



AURORA

OCHTENDB3SPRSKING op woensdag 8 September 1971

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

Afwezig : H.BVD

H.C meldt dat de Russische journalist en KGB-medewerker om een
visum heeft verzocht in verband met een voorgenomen reis naar Nederland en de
Nederlandse Antillen* Buitenlandse Zaken stelde on-s hiervan op de hoogte en
vroeg onze opinie. Buitenlandse Zaken heeft niet het voorneiaen het gevraagde
visum te verstrekken op grond van net feit dat het Nederlandse belang :iiet
door de reis wordt gediend.

Panorama

HK wijst erop dat de tijd voor het opstellen van het Panorama over de
periode 1 april - 1 oktober aanbreekt. PK.BVD wil over de opaet daarvan o.ni,
met HK nog eens van gedachten wisselen.

8-9-1971.



AURORA'

OCHTENDBESPREKINQ op vri.jdag 10 September 1971*

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

Afwezig : PH.BVD

1, Rode Jeugd

H.B rneldt dat hedennacht een telefoontje van een anonymus is binnen-
gekomen bij de Amsterdarase politic, iuhouden.de dat de Rode Jeugd van
plan zou zijn de afgelopen nacht het gebouw van De Telegraaf op te
blazen. H.B houdt er rekening mee dat dit wederom een activiteit is
van de figuur die wij al eerder als berichtgever van valee alarmerende
meldingen onderkenden.

2, Arabische terroristen

Qesproken wordt over de persberichten betreffende het interview in
Tel-Aviv van het Nederlandse en Peruviaanse neisje die bijna het slacht-
offer waren geworden van een poging van Arabische terroristcn om El Al-
vliegtuigen te laten ontploffen.

3« Buitenlandse diensten

: Op 1 november wordt een afscheid belegd voor de vertegenvfoor-
dTger~van deze dienst en wordt diens opvolger welkom
geheten,

___ __: Op 23 September wordt een bezoek aan de Dienst gsbracht door
3e~heer . Deze zal spreken met PH.BVD en H.C.

: Na de bijeenkomst van de NATO-workinggroup, v/aaraan H.B
zaI"HeeIneraen, komt op 1-10 de heer op besoek, H.B naakt hiervoor
een pro gramma in overleg met H.C.

4. Panorama (zie ook AU20RA d.d. 8-9-f?l)

H.BVD deelt made dat PH.BVD in een poging tot het zoeken van een niemve
opzet een Panorama-stuk betreffende B en C heeft gedicteerd. Dit ligt
in de lijn van wat H.BVD wenselijk acht. Uiteraard is het een nog niefc
afgewerkt stuk. PH.BVD zal dit aan de betrokken e.fdelingshoofden ter
beschikking stellen. Daarna wil hij met hen over het Panorama- nieuv/o sti;
een gesprek hebben*

6.

N.a.v. het overzicht over juli en augustus vraagt H.BVD de
hoofden aan de kwastie van de kamerovertredingen nog eens bijzondere
aandacht te cchenken.

is zover hereteld dat hesn is toegsstaan n.i.v. maanda.g
15-9 weer 3 uur per dag bezigheden te verrichten. Op medische gi-onden
zal hij echter zijn fxinctie van H.PS niet waarnemen. Met de wasrnw.i:ig
daarvan blijf't de heer belast. H.BVD zal hierover, nadat hij
maandag met de heer heeft gesproken, een circulaire de Dieno
inzenden*

— 2 ~
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7» Bi jeenkomsten met de Politie

H.BVD geeft enige ir.formatie omtrent de agenda die is opgesteld voor
de bijeenkomst met de Hoofdcoramissarissen op 19-10 a.s. en voor die met
enige Coramissariesen van Politie, die 1̂  dag zal duren en op 11 en 12-10
zal plaatsvinden,

8» Diverse gesprekken

Tijdens een receptie t.g.v. het bezoek van de Antilliaanse Minister
van Justitie Mr. Denne'rt had H.BVD gisteravond gesprekken met:

Staatssecretaris Grosheide. Deze vertelde dat hij waarschi jnlijk de
zaak" ^voor~3e~5aad""van""State gaat ver3.iezen en dat hij overwoog de
zaak terug te nemen. H.BVD gaf hem enige nadere toelichting t.a.v. wat
wij over aan Justitie ter beschikking stelden.
De staatssecretaris gaf ale zijn raening dat de Politie er eerder toe
zou moeten overgaan vreemdelingen aan te houden om hen te verhoren en
inlichtingen te verkrijgen,

- - r» Mulder. H.BVD werd gevraagd of het mogelijk
zou"sI3n~3e~eerst!comiGn3e"P7Sr~vergadering (2J-9) enige informatie over
de politiek van de Volksrepubliek China ter beschikking te stellen.
H.BVD bracht naar voren zelf wat over vraemdelingen ter tafel te zullen
brengen. H.BVD heeft voor ogen in de P.G.-vergadering de kwestie China
i.v.ra. Roemenie en Joegoslavie te behandelen en vandaar uit op vreera-
delingenzaken te komen. Hij verzoekt H.B enige punten hiervoor bijeen
te voegen en hem deze op schrift ter beschikking te stellen.

Minister Geertsema. Met Minister Geertsema wisselde K.BVD van gedachten
over""Set~ge8preIc~3at hij met Drs, Den IJyl en met de heren Van Hierlo en
Helleraa had. De Minister heeft er in principe geen bezwaar tegen dat
H.BVD een ontmoeting heeft met het P.B. van de P.v.d.A., maar wil voor-
dien met H.BVD daarover nog spreken. Verder sprak de Minister met H.BVD
n.a.v. een bezoek dat hij had gehad van Admiraal over de kwestie
van de BID en de relatie BVD - BID.

H.BVD deelde verder mede dat hem van de kant van verschillende oufi-
Ministers bijzondere waardering voor het werk van de Dienst werd betuigd*

'<
9« Minister vah Defensie

H.BVD verwacht binnen afzienbare tijd een gesprek met Minister De Koster
te zullen hebben. Hij vraagt de afdelingshoofden eventuele punten voor
dit gesprek tijdig bij hem voor te brengen.

10. Relatie met BID

H.BVD had gisteren een gesprek net de heer die hem hulp op s;en
aantal punten vroeg, waarin met raedewerking van H.E kon worden voorzien,
Verder werd van gedachten gewisseld over de positie van de beide diensten
H.BVD spreekt nogtnaals de wens uit dat de afdelingshoofden ertoe bij-
dragen de samenwerking met de BID zo intens en zo concreet nogeli j)i t<5
doen zi jn.

10 September 1971*



iSKIKO op mnandaK 13 September 19?1,

1.

Aanwezig: H.3VD - PH.BVD - H.B * H.C - PHD - H.E - H.K£B - TDA _.HK

Afwezig : . . *

2. £0 en adjudanten-cursus voor de Ri jkspolitie.

H.E deelt mede, dat van Overste , het hoofd van de kaderoplei-
ding van de Ri jkspolitie ta Amsterdam, mededeling werd ontv?mgen, dat
bij een deze week plaatsvindende adjudanten-curisus waarin de oSO-raedewer-
ker ecn inleiding houdt over jeugdradikaliRme, een journa-
list, te we ten de heer van het Algeraeen Dagblad, aanwezig anl
zijn. HK, die vrijdag 10 September door H.5 v/erd gezJiformeerd, verne.in
van de heer dat hij tie cursus bijwoont op uitnodiging van de
af deling Voorlichting v&n Justitie. De her.r vert.slde, dat hij
zelf als in3.eider over pers en politic optreedt tijdeuc cursussen aan d-.v
rechercheschool in iVclfheze en aan de kaderschool van Binnenlaadse '̂ aken
in Hilversum.
H.E heeft de Overste reeds laten v/eten het te betrearen dat wij
zo laat v/erden geinformeerd. Er wordt geen aanleiding gevonden oa iets
te onderiieiTien tegen het bijwonen van de h«er van de hetlsn doar
do heer gegeven inleiding.
Il.BVD acht het v/el aangewesen dat nog even wordt nagegaan of t,n.v, de
publiciteit betreffende de adjucUintcn-oursuc afsprakoh met de hoer

: zijn geraaakt door ae Hijknpolitie. Voort« of nog andere journa-
listen tot deze cursus worden toegalaten en in vvellc otadium de uitnoiij-
gingen daarvoor verkeren. Door de heer is gezegd dat ook een
journal! ste van Het Vadarland voor een volgende cur sue is aitgenodi^ci
(dit zal waarschi jnli jk zijn de ons bekende m.ej. rnT'. ). ii.£!
zal de lieer vra;*iin de inhoud van zijn inlei din̂ -; nog even
net HK door te nemen.
H.3VD bevenlt aan dst £0 bij het optreclen buiten do directe inlichtin-
gensfeer in de toekornst vooraf inforrae-ert wie tot het gehoor van oi>ze
inleiders zullen bshoren.

Gesprek met mini ster van Buitenlandse

K.BVD heeft hedenmiddag het al eerder aangekondigde gecprek met do :ajni
t«r van Buitenlandse Zaken, drs. Schinelaor. Als de afclslingshoofden bui
ten de reeds besproken punten nog andere saken van belang hebben, out-
vangt hij deze heden gaarne- uiterlijk te 12.J50 uur.

Het afscheld van de heer is bepaald op 23 septern'oor te 17.30 uur
in de vergaderaaal ke etage.

Gesprek met de minigter van Defeusie.

Het gesprek van H.BVD met de minister van Dfefcncie, de heor De Koster,
is bepaald op 29 September. K,i3VU vraa.gt. de afdelin^shoof'Scn event.aee.!
van belang zijnde punten tijdift te zijuc-x* kennis te breagoa.

- 2 -
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Gesprek met Directeur-GRneraal Politieke Zaken Buitenlandso Zaken.

H.BVD raaakte.een afspraak voor een gesprek met baron voor
27 September.

13 September 1971.



Aanwezig : PH.BVD, HB, HC, PHD, HSt IDA, HKSB, HK

Afwezig : H.BVD

1. Politie Utrecht en schijnhuwelijk

HC ontving een melding fan de politic Utrecht, betreffende een sc
door een vrouwelijke tandarts van Poolse nationaliteit aangegaan met een
advocaat in Utrecht met de bedoeling daardoor de nederlandse nationaliteit
te krijgen. In een acte zou zijn vastgelegd, dat do partijen korte tijd >ia
het huwelijk tot echtscheiding zouden overgaan. De betreffende aanvraag
zou reeds zijn ingetiiend. De nieuwe Nederlandse wil door dit huwelijk do
mogelijkheid verkrijgen voor toelating in ons land van een Pool, die zij
werkelijk mint. De Coraraissaris zou list voornemen hebban deze aaak met
de Dienstleiding te bespreken. Men vraagt zich af wat hij daarmt-e kan
voorhebben.

2. Vasthouden medewerker ontvoerin.gspoging

HC meldt dat in Rotterdam een persoon wordt vastgeholiden, die betrokken zou
zijn geweest bij de opzienbarends poging tot ontvoering indertijd in .Rome
van een Israelier door de Egyptische inlichtingendienst. J)ezo Israelier
was toen geplaatst op een stoel, verpakt in een kist die per vliegtuig
naar Cairo moest worden overgevlogen. Hij is toen naar Israel gebracht
waar hij wegens spionage is veroordeeld. Je in Hott^rdaa vastgehouden
persoon vertoefde tijdelijk in Nederland \yaarorntrent wij van infer-
maties haddon gekregen.

J>» 20 en Adjudantencursus Rijkspolltie. (Zie ook Aurora d.d. 13-9-71 pt» ?.\K werd opgebeld door de heer van de Afdeling Voorlichting van het

Hinisterie van Justitie. Deze vertelde van oversta te hebben vor-
noiaen, dat wij niet zo gelukkig waren met de toelating van .iournalisten
tot de Adjudantencuraus; zulks i.v.ia. de inleiding die vanwege de Disnst
wordt verzorgd. HK heeft hem onze motieven daarvoor koiibaar gemoakt. i>it
bracht hem tot de conclusie, dat het beter was verier geen journalist uit
te nodigen. De heer zeide, dat Hej.lir. van het Va.derie.nd,
die reeds een uitaodiging ontving, er niet veel voor voelt de gehele curoua
bij te wonen. Zij meent dat kan worden volstaan mist een kort seoprek net cc
Overste over de cursus. PH.BVD deelt mode, dat van de kant van
de il-leiding nog met de Overste over de kwestie gcsproken word1!..

k. SabotaK-e Mobil-Oil

PHD ontving van de ID/Amsterdam, die dit weer op zijn beurt ondsrshandd
van de Volkskrant had gekregen, een schriftuur waarir. een 2;roep die sinh
van de naaa "Humus" voorziet, clainit de sabotage op ds af sluifer van Mobil-Oi
enige tijd terug, te hebben gepleegd. Deze groep agoart regR.n de bewapsnij-r:
en de vervuiling en zou relaties hebben met Cine-Club Amsterdam, i-ieii vr^-^t
zich af of dit niet een stunt moet worden geacht.

15 September 1971



AUKOHA

2.

Aanwezig: PH.BVD, HB, HC, HE, TDA, HKE3, HK

Afwezig : H.BVD, PHD

Rep;erinRscommiss£ris

Tot regerinsscommissaris belast met het opstellen van. een rapport ove:
de politie-organisatie is benoemd Prof .Mr. J.H. Polak, Hoogleraar in
de rechts- en staatswetenschappen aan de Landbouwbogeschool to
Wageningen, tevens rector magnificus.

Defensie-coi-irnissie

Admiraal informserde PH.BVD dat de Minister van i.«;;fennie ',"' psrcoru
(o,v/ . de ex-kairtorleden en ) wil oa.vvijxan voo.?:
de comr.iisr.i9 die de dafensie moet doorlichten. In t--&i\; hi'/r
over van Minister Be Koster, v;aarbij de Chef V*C.:j
aumveaio; was, is toen even de vraag opgekor.ier: of ten Hiaisien v ui oo- a
te wijx.en por^onen een veiligheidsonderxoek moest wordsti in^ •-.•';•*.0 »»
FH.BVU heeft Acliairaal crop gewe?.en, dat waar da coinrui .'::•?.o iii/..-Jij;e
zal krijgen van Cotirnic-topsecret materiaal, dit zonder sneer r.I op gro-
van het NATO-vooi-schrift noodzakelijk is.
Minister De Koster bleek hieraede volledig in te steramen. Aan,-eaicn
hij voorneinen had over de uitvoering ervan nog even contact ;:iot
Minister Geertoeina op te ncnen, heeft PH.BVD dezc geinformeerrt. C:-oir
Minister Geertscma was van raening, dat overeenkoinsti^ de voorsc'ar it't^:
moet v/orden. gehandeld. Later v;erd PH.BVD cpgebeld door d» secm-.-xj?-..--;
van VC3 de overste over dezeifde aar.iiOlcgenlieid. PJ1.BVI/ hc-'.-n
DOB gevraagd de heer voor te lichten.

Verzoek BuSa

HB ontving een schrif tolijk veraoek van Bureau Oost ûrop-'. van ]'.ul-'>.,
de heer , ora beschikb&arstelling van gegevons bij ons aa:.i',".-;..ir
betreffende Sowjet-penetraties in het Carai'bisch gcbi'..-d. Ue^M vra.i^
was ook gesteld aan Harid en G2a, die er no>;al nee in ;iua MI?.:;!» &̂i'-r.»
HB meent dat wel v/at aan BuZa kau worden gegevoa, hi.-l̂ ĉ rj dor-r iir-P
zal v/oz'den verzorp;d.

17-9-71



AURORA

OCHTENDBESPRaKING op aaandag 20 September 1971.

Aanwezig: H.BVD - PH.BVD - H.B -H.C - H.D - H.E - TDA - H.K£B - K/D

Afwezi'g ; HK

modewerker van de afde-

1. Overlijden personeelslid

H.BVD deelt mede, da£ de heer
ling C, zaterdag j.l. is overleden. >•

2. Beaoek president Tito

H.C vernam van Buitenlandse Zaken dat president Tito op 22 en 23 noveabei
a.s. privS een bezoek aan Mederlacd brengt voor het deelnemen aan een.
jachtpartij.

3. (Aurora van 9 juni 1971. pt.5)

H.BVD deelt mede, dat het in de bedoeling ligt het geoprek met dr.
dat op 21 September a.s. te 10.JO uur zal beginnen aanvankeli.jk tot eer.
kleine kring te beperken. Afhankelijk van de loop van de gedachtenwisce-
ling en de onderwerpen die ter tafel komen kunnen dan eventueel enkele
afdelingshoofden aan de bespreking deelnemen.

k. Audio contra-surveillance

Nu verwacht nag worden dat Buitenlandse Zaken zich minder star zal gaan
opstellen acht H.BVD de tijd rijp om de nationale activiteiten op dit
t.errein te bundelen. Gedacht zou kunnen worden aan de oprichting van een
comite voor sainenwerking en gedachtenvrisseling waarin BuZa-BVD~MID en
eventueel ook de MASID vertegenwoordigd zijn. H.BVD zou het op prijs
stellen van H.D en H.TD suggesties te ontvangen omtrent de naar him oor-
deel geschiktste samenwerkingsvorm.

5. Bezoek H.BVD aan minister De Koster

H.BVD wil tijdens dit bezoek (29 September 19?l) de aandacht van de
minister vestigen op het belang dat de Dienst heeft bij ds technische
research die op diverse onder Defensie resaorterende instituten v/ordt
verricht en verzoekt TDA hem een notitie voor te leggen waarin de te

. bespreken punten worden toegelicht.

6. yreemdelingentoezicht

PH.BVD doet enige mededelingen van de vrijdag j.l. met de heren
en van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van Justitie gevoerde
bespreking. Gebleken is wel dat het locale vreemdelingentoezicht (Jikv;ijl.
te wensen overlaat. Aanbevolen v/erd dit nog eens onder de aandacht
de procureurs-generaal te brengen.
H.BVD verzoekt het verslag dat de heer van deze bespreking
maken, hen tijdig v66r de bijeankomst met de procureurs-generaal op
23 September a.s. te doen toekomen.

7. Gesprek met D.G. Politieke Zaken van Buitenlandse %aken

H.BVD verzoekt onderwerpen die eventueel van belang kunnen ?,ijn voor
zijn gesprek met baron op 2k September a.s., tijdig can hen
voor te leggen.

20 September 1971.



AUKOiU

OCHTaNDBJSSPHEKIHG op wosnsdas 2?. September 1971

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

Afwezig : H.BVD

1.

HK bracht 20 en 21 September een bezoek aan , alwaar hi.j gesprekkea.
voerde met de heren en . Hij vertelt hierovar enige bijaon-
derheden. Verwezen wordt naar het betrekkelijke verslag.

PH.BVD doet enige mededelingen over het bezoek dat de heren en
op 21 September braohten. Zij deden voorstellen betreffende een nauv/ere
samenwerking tussen onze beide dienstene

23-9-1971.



AUKOHA

-— -''Aanwezig : H.BVD, FH.BVD, HB, HCf HD, HE, TDA, IIKEB, HK

Afwezig : --

1 . Poll tie Eindhoven

HB is ernstig ontsteiad over het feit, dat de ID-Eindhoven, wat de activi- '
teiten t.a.v. de Rode Jeiigd aangaat, niet goed functioneert. Bepaalde van
belang zijnde berichten werden ons niet doorgeraeld. BOP is gisteren in
verband daarmede in Eindhoven geweest.

2» Medewerkinft ID-en aan veiligheidsonderzoeken

HD meldt dat zijn af deling in toenemende mate hulp ondervindt van de politic
bij veiligheidsonderzoeken. In de afgelopen tijd werden circa 70 min of meox
uitgebreide onderzoeken door de ID-en verricht. Hieraan hadden een aandeel
29 ID-en van de Gemeentepolitie en 8 van de Rijkspolitie. Het resultaat
van de onderzoeken is bevredigeud.

k. PG-vergadering

In de gisteren gehouden PG-vergadering kwara een aantal onderwerpen van
gevarieerde aard ter sprake. Gesproken werd o.m. over de :
Kode Jeugd. Gediscuesieerd werd over de vraag, of een oproep tot geweldge-
bruaE"in het interne blad Voorv/aarts als opruiing kan worden aangemerkt.
Van belang is vast te stellen of dit blad wordt verspreid of voor derden
verkrijgbaar is.
Bexoek van Tito. Men was niet bijzonder verheugd over het informele jacht-
Sezoek~vaii"^Ito op 22 en 2J noveraber, omdat dit een aansienlijke politie-
roacht ter beveiliging zal vergen.
Vreendelingen. De PG's zagen niet direct v/egen om tegemoet te konen aan
onze""wene7"3at op het terrein van de vreemdelingen ter onderkenning van
politieke activiteiten c.q. deelneraing aan terrorieme, iets meer aou dienen
te worden gedaan. Zij zullen de comraissarissen van Rijkspolitie vragen aan
dit problesrn aandacht te geven. Dezei zullen worden verzocht een vergadering
hierover te beleggen in aanvjezigheid van vertegenwoordigers van de BVD.
II.BVD meent, dat onzerzijds daaraan het beste KGP, oventueel seuaen met BOP,
kan deelnemen.
Hisdaad en golitiek. N.a.v. het rapport van BFA hierover, werd gesproken
over cie vraag wat zal moeten worden gedaan, in geval in Kederlanri in ds
criminele cf politieke hoek gijaelaŝ a zoudcn worden vastgehouden. Van de
kant van Mr. Van Eykern v/as hierover een prae-advies gemaakt. Het gesprek
terzake werd niet afgerond.
Telfifoon afluistcren. Gesproken merd over ae toepassing van de wettelijke
bepalingen terzake in het \Vetboek van .Strafvordering»

2k September 19?1



AURORA

OCHTENDBESPH^KIIKl op rcaandag 27 September 1971»

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

Afwezig :

1. Uitwijzing 105 Bussen in London.

Gesproken wordt over de pe'rsberichten betreffende het opzienbarende besluit
van de Engelse regering tot uitwijzing van 105 Russen naar aanleiding van
het overlopen van de tot de staf van de Handelsmissie behorende KG3-officior.
Wij ontvingen vrijdagmiddag hierover te 15.30 uur een telexbericht van ,
de liaison kwam H.BVD daarna te 18.00 uur enige aanvullende simlede-
lingen doen.
Van perszijde werd contact met de Dienst gezocht door de heer (Volks-
krant), die vrijdagtniddag HK en des avonds H.BVD belde.
Hij wilde weten of van het gebeuren in Engeland draden naar Nederland Idepen
en of ook hier uitwijzingen te verwachten waren. Blijkbaar heeft de heer

ook nog in de hoek van Buitenlandse Zaken zijn licht opgestoken. In dr.
Volkskrant van zaterdag deed hij i.v.m. de BVD een verwijzing naar "diplc-
matieke kringen". Verder werd contact met HK gezocht door de heer
(Algemeen Dagblad) en de heer (Telegraaf), laatstgenoemde komt hedon-
middag even bij HK langs.
De Volkskrant van heden meldt dat de heer tfiegel i.v.ra. de beslissing van de
Engelse regering om een bijeenkorast van de Commissie voor de Inlichtingen- eu
Veiligheidsdiensten heeft gevraagd. Hij zou dan ook over de kwestis van de
Rode Jeugd willen spreken. H.BVD vraagt H.C hiermede rekening te hcuden en
enig raateriaal voor een dergelijke bijeenkomst te willen gereed maken, o.ra.
een overzichtje betreffende de sterkte van de verschillende ainbassades en eer.
opgave van degenendie daar als inlichtingen-officier worden aangemerkt.
PH.3VD zal zo raogelijk eind oktober naar gaan ora zich nader op de
te stellen.

2. Klachten e.d.

H.BVD vraagt van buiten de Dienst komende klachten e.d. direct aan hem ter
kennis te brengen en dit niet pas te doen wanneer deze zijn afgehandeld.

3.. PG-Leeuwarden

De PG-Leeuwarden, mr. korat binnenkort op bezoek bij H.BVD.

4. Lezing over BVD

Van de zijde van de Vereniging van Ambtenaren bij de Kechterlijke Macht (Seo-
tie O.M.) kreeg H.BVD bij monde van rar. , de OvJ, Hoofd van het parked
in Den Haag. het verzoek voor een lezing over de BVD. HK zal dit op zich ne-
raen.

5. Agenda

PH.BVD brengt van 29-9 t/m 1-10 een bezoek aan
H.B en BFA netnen van 28-9 t/m 39-9 deel aan een bijeenkorast van de vv
van het Special Committee in Brussel.

2? September 1971.



A'UROHA

OCHTBNDBSSPREKING op woensdafl 29 September 1971»

Aanwezig: H.BVD - BV - H.C - H.E - H.KEB - H.TD - HK

Afwezig : PH.BVD - H.D

1. Hotelbrand Eindhoven

Hoewel hij dit weinig waarschijnlijk acht is bij H.BVD de vraag opgekomen of
niet raoet worden bezien o'f de Rode Jeugd iets te maken kan hebben net de
brand in hotel net Silveren Seepaerd te Eindhoven.
Hij vraagt BV, bij de politic Eindhoven te laten informeren of er iets bekem
is omtrent de oorzaak van de brand.

2. Bezoek Keizer Hirohito

Wij ontvingen een telex van over het incident veroorzaakt door enig<
Japanse studenten bij de aankomst van Keizer Hirohito in Kopenhagen. Het be-
zoek aan ons land zal plaatsvinden op 7 en 8 oktober. Er vindt onder auspi-
cien van de Minister van Binnenlandse 2aken nog een orienterende bespreking
van de bij de beveiliging betrokken autoriteiten plaats.

3.

k. Persicontacten

HK raaakt melding van gesprekken met de heer (Telegraaf) en de heer
(Algemeen Dagblad), waarvan hij in een notitie het e.e.a. vastlegde,

5. Uitv/ijzing Russen in Londen

Volgens de pers heeft de heer Wiegel in verband hiermede om een bijeenkomst
van de Karnercoramissie gevraagd waarin hij ook over de Rode Jeugd wil spreke:i
De heer Pors van DS '70 stelde vragen aan Minister Schmelzer van Buitenlandt-x
Zaken.
De Minister vroeg ons via het bekende kattebelletje enige inforrnatie over he
limiteren van de sterkte van communistische ambassades. H.BVD heeft de Minis-
ter telefonisch geinformeerd. Deze had nog geen verzoek tot het bijwonen van
een vergadering van de Kamercomraissie ontvangen. H.BVD heeft hem medegedeeld
ter verkrijging van nadere informatie vrijdag a.s. naar te gaan.
H.BVD wil van de gelegenheid van de a.s. Karaercomiaissie-bijeenkomst gebruil:
maken om een gefundeerde informatie te verstrekken over de spionage van de
Sowjet-Unie en van andere communistische inlichtingendiensten in Nederland.
Hij hoopt in Londen gegevens te verkrijgen, die een saraenhang tussen de SHJ&B?
fcacgK inlichtingenactiviteit gericht op sabotabele objecten in Engeland en he
geval van (de objecten vastgelegd op de kaart) kan aantonen. Dit
zou dan ook in de Karaercommiysie aan de orde kunnen worden gesteld.

6. Inschakeling jangere medewerkers

Een klein incident dat zich gisteren voordeed heeft bij H.BVD de menin^ d.oen
postvatten dat de oudere medewerkers onvoldoende bekend zijn met de motieven
die H.BVD ertoe bren^en oi.i jongere medev/erkers voor bepaalde gevallen in to
schakelen.

- 2 -
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Daarbij zit niet de bedooling voor ora de ouderen te diskwalificeren, maar de
jongeren geschikt te raaken voor de functies. die zij over een luttel aantal
jaren als de oudere medev/orkers er niet meer zullen zijn raoeten overnemen.
H.BVD ziet uit naar een gelegenheid on op een inforinele wijze hierover eens
met de groep oudere raed'owerkers, in eerote instantie de oudere hoofdambtena-
ren, te spreken. Hij vraagt de afdelingshoofden hierover race, te willen den-
ken en als zij suggesties hebben deze aan hem kenbaar te maken.
Door H.BVD wordt nog even gesproken over de wenselijlcheid en de noodzaak VOGJ
hem om bij het geven van opdrachten of het verkrijgen van inlichtingen soms
door het hierarchische patroon in de Dienst heen te schieten. Hij verwacht
wel dat wanneer dit geschiedt de betrokken medewerker zijn naasthogere chef
op een behoorlijke wijze daarvan op de hoogte stelt.

7. Hasselman/Gerken affaire

H.BVD geeft een sumraiere uiteenzetting over deze zaak en over de actie die
hij daarin nog wenselijk acht. Hij had hierover - buiten het hierarchieche
kader! - gisteren gesprekken met CSO en CRO. Bij zijn gesprek heden met
Minister De Koster van Defensie, wil H.BVD de kwestie i.v.m. activiteiten
van de MID even aansnijden.

29 September 1971,


